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TODOS AQUELES QUE SE MOBILIZARON DESPOIS DA CATÁSTROFE
do Prestige levan doce meses sofrindo unha campaña de descrédi-
to por parte oficial. As mobilizacións do cabodano, desde Dublín a
Barcelona, e a resposta cívica do 16 en Compostela, serán previsi-
belmente minimizadas. Pero con todo quedará patente a forza real
dese movimento cidadán que situou a Galiza na vangarda das rei-
vindicacións. Este país acadou un eco que nunca tivera en todo o
mundo através do berro de Nunca Máis. Haberá quen aínda así se
pregunte para que serviron, na práctica, tantas protestas. En primei-
ro lugar para desafogar a carraxe. Logo para cerciorarse da poten-
cialidade das propias forzas e para saber que Galiza foi capaz de fa-
cerlle fronte, só coa axuda de voluntarios externos, a unha das
maiores catástrofes mundiais. Despois para poñer en marcha un
singular movimento organizativo que dará os seus froitos social-
mente a medio prazo. É por último, para lograr que as administra-
cións andasen máis lixeiras na limpeza do chapapote, na recupera-
ción do litoral e na tramitación e concesión de axudas. O fracaso,
relativo, radicou na incapacidade de lograr que se puxesen os me-
dios necesarios para que non se volte repetir idéntica catástrofe. Por
iso as mobilizacións neste primeiro cabodadono do Prestigeson só
un chanzo máis nuna loita que comezou cun berro de dignidade.♦

Touriño presiona o alcalde de Vigo
para buscar unha saída

(Páx. 8)

A BELA OTERO
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Premio Chano Piñeiro
de Historia Cinematográfica.

Un percorrido pola relación vital e
profesional da Bela Otero
co Cinema do seu tempo.

1º aniversario do Prestige

O ANO QUE
MUDOU GALIZA

PÁXINAS ESPECIAIS

Suso de Toro: ‘Se a oposición
non aproveita as esperanzas de Nunca Máis,
toda unha xeración quedará frustrada’

(Páx. 9)

A medalla de Aznar
a Paco Vázquez,
o outro idilio           (Páx. 11)

Cataluña: voto con saída,
pero sen estación
de destino              (Páx. 15)
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Pancarta pendurada
no Paseo de Alfonso
de Vigo co gallo do

primeiro aniversario
do Prestige.



Xosé Antón Sánchez Bugallo, al-
calde de Santiago, dicía até hai
pouco máis de seis meses que nin
el nin o seu partido nin o seu go-

berno municipal farían nunca un-
ha obra que lle puidese afectar ao
gran pulmón da capital de Gali-
cia, o famoso parque da Ferradu-

ra. Agora, apoiado por Dositeo
Rodríguez, voceiro do grupo do
Partido Popular, anunciou todo o
contrario. Bugallo descubriu as

vantaxes de furar debaixo da Ala-
meda para estacionar os coches e
para soterrar parte do tráfico que
circula polos seus arredores.

Que é o que explica tanta mu-
danza? O alcalde, unha vez rexei-
tado o apoio do BNG, procurou o

N
º 

1.
10

4 
●

D
o 

13
 a

o 
19

 d
e 

no
ve

m
br

o 
de

 2
00

3 
●

A
no

 X
X

V
I

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

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

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe, 
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Pérez,
Manuel Rivas.

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

ECONOMÍA: Manuel Cao, Bieito Lobeira,
X.F. Pérez Oia, Xosé García.

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

MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

DEPORTES: Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,

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

FIN DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela, Xurxo F.
Ledo, Luísa Villalta, Francisco A.
Vidal, Antón Patiño Regueira,
Rudesindo Soutelo, Irmandade dos
Vinhos.

LECER: Eva Montenegro Piñeiro.

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

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais.

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

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

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

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

O concello de Compostela propón un aparcadoiro soterrado na Alameda

Bugallo atende as demandas do PP
para salvar os orzamentos

PERFECTO CONDE

O proxecto de aparcadoiro da Alameda é exemplo do achegamento do PSdeG
e o PP en Santiago. O alcalde accede a sacar adiante esta proposta de Dosi-
teo Rodríguez a cambio de apoio para aprobar uns ambiciosos orzamentos.

O espacio formado pola avenida de Juan Carlos I e a Carreira do Conde presenta este aspecto actualmente. Na páxina seguinte, dous aspectos anteriores do mesmo lugar.



PP para compoñeren ambos os
grupos unha perspectiva que lle
permita aprobar un orzamento
municipal co que afrontar a políti-
ca investidora que precisa para

acercarse ás seguintes eleccións
municipais. Bugallo é un político
pragmático que non naceu en San-
tiago e que sucedeu a un veterano
socialista compostelán de pura ce-
pa e experto urbanista, Xerardo

Estévez. Actualmente está moi
distanciado na maneira de ver e
desenvolver a cidade do seu pre-
decesor a pesar de que se formou
como político municipal á súa
sombra. Bugallo decididamente

pensou que lle estaba quentando a
porta o sol outonal da súa gloria
política e quixo aproveitalo pen-
sando que só lle poderá reportar
beneficios. O que falta por saber,
como din fontes socialistas, é “se

ese sol non lle vai provocar algún
trancazo deses que hai que tratar
con antibióticos”.

Pragmático Bugallo

O rexedor compostelán sabe que
sen orzamento non se inviste e,
sen investimento, non se gañan
as seguintes eleccións. Aprobar
presupostos na entrada de doce
meses tan importantes para San-
tiago como os que comprende o
2004 é, para o seu goberno, algo
fundamental e, nunca como ago-
ra, Compostela ben vale unha
misa. E quen lle podía axudar a
cantala? Os nacionalistas de
Néstor Rego queren ocupar un
lugar importante no coro e o al-
calde optou por buscar outras
maneiras de encarar o goberno. 

Neste contexto, o pragmatis-
mo de Bugallo atopou o seu me-
llor escenario contando co an-
ceio de protagonismo do voceiro
da oposición, Dositeo Rodrí-
guez. O líder municipal do PP,
como dixo na súa campaña elec-
toral, está convencido de que en
Santiago hai que facer como fixo
Francisco Vázquez na Coruña:
encher a cidade de aparcadoiros
soterrados e cantos máis, mellor,
perto da catedral. Un dos seus
proxectos estrela é soterrar co-
ches debaixo do parque da Ala-
meda. Pero os dez concelleiros
que ten o PP non abondan para
satisfacer a Rodríguez, nunha
Corporación de 25 membros.

Foi aí onde Bugallo viu que se
lle podía abrir unha porta para
aprobar no seu día o orzamento.
“Doulle a Dositeo o seu capricho
da Alameda e eu tiro para diante
cos meus presupostos”, debeu
pensar. Entre os que din coñecer
ben o pragmatismo do alcalde
santiagués, hainos que afirman
que, de ter maioría absoluta, Bu-
gallo nunca faría unha obra tan
polémica e que pode impactar ne-
gativamente nunha parte da cida-
de patrimonio da humanidade
que está declarada ben de interese
cultural. O parque da Ferradura e
a Alameda gozan de igual nivel
ca a catedral, e mesmo a Unesco
podería ter algo dicir á hora de
operar sobre o seu espazo. Por
que, entón, non dubidou Bugallo
en dar o seu brazo a torcer, mu-
dando unha opinión que anterior-
mente tiña expresado de modo to-
talmente oposto? Pola súa obse-
sión en non quedar sen orzamen-
tos. Nin máis, nin menos.♦
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De saír isto adiante, a conse-
cuencia é que Santiago vai se-
guir un modelo de urbanismo,
en materia de espazos públicos,
absolutamente contrario ao que
están aplicando ultimamente as
grandes urbes que gozan de re-
levantes patrimonios monu-
mentais e artísticos. Mentres
Londres e París, por exemplo,
están apostando por soluciónss
que tenden a limitar e mesmo a
eliminar parcialmente a circu-
lación rodada nas súas áreas
históricas, en Compostela pare-
ce estar a piques de coroar a ob-
sesión de achegar os coches non
só á porta dos monumentos se-
nón até que rematen desprazan-
do parte dos seus propios conti-
dos históricos e patrimoniais.
Segundo todas as sospeitas, o
proxectado aparcadoiro do cen-
tro de Santiago pode converter
en obxecto da picaña unha parte
significativa do espazo público
que lle doaron á cidade os con-
des de Altamira no 1546 para
que os seus habitantes e visitan-
tes desfrutasen do contorno que
se foi configurando arredor da
ermida que acolleu os ósos da

mártir Santa Susana, despois de
sérenlle arrebatados aos portu-
gueses mediante o “pío latroci-
nio” de Diego de Xelmírez que
refire a Historia Compostelana.

Non é a primeira vez que se
fala de soterrar o tránsito rodado
por debaixo da Alameda. Na dé-
cada do 1970, os arquitectos Pe-
dro de Llano e Xerardo Estévez,
antes de que o segundo se con-
vertera en alcalde de Santiago,
formularon esta alternativa co-
mo procedemento posíbel para
liberar de coches o contorno da
Porta Faxeira e da actual aveni-
da de Juan Carlos I, gañando ese
espazo para a peonalización que
entón se proxectaba do casco
histórico. Eran outros tempos,
nos que corría a precaria necesi-
dade de buscar solucións aos
problemas que xa viña acumu-
lando o tránsito rodado compos-
telán, que non contaba apenas
con sitios onde estacionar os co-
ches fóra das propias rúas.

Máis tarde, cando se aprobou
o Plano Especial de Urbanismo,
desbotouse esta alternativa se-
guindo os criterios máis moder-
nos e comprobados de que os

aparcadoiros no centro das cida-
des históricas, lonxe de resolver a
acumulación de tránsito, rematan
sendo eles propios xeradores de
novos conflitos circulatorios. É o
criterio que logrou impoñer Xe-
rardo Estévez durante os seus
mandatos municipais: en lugar
de furar no subsolo do casco his-
tórico para aproximar o tránsito
aos conxuntos históricos, o que
hai que facer é buscar mecanis-
mos alternativos (aparcadoiros
periféricos e transporte público
combinado, entre outros) para re-
solver o problema. Mentres tan-
to, a cidade xa foi contando cun
crecente número de aparcadoiros
soterrados en distintos lugares,
até o punto de que na actualidade
un dos máis céntricos, o situado
xunto á praza de Rodrigo de Pa-
drón, rara vez coloca cartaz de
completo. 

Os veciños da Carreira do
Conde, preocupados polas posí-
beis consecuencias negativas
que pode sufrir a Alameda que
albiscaban desde as fiestras, es-
tán empezando a dicir que habe-
rá que contar con eles no pro-
xecto. Non hai de momento al-

go que se poida considerar un
movemento de oposición ao
proxecto, pero algo comeza a
andar nesa dirección.

É máis que probábel que non
falten argumentos para poñer en
solfa a maneira en que se quere
realizar esta obra. Para empezar,
non está sequera fundada en per-
tinentes estudos de tránsito a te-
oría de que vai servir para sacar
da superficie un número funda-
mental de vehículos. Néstor Re-
go, voceiro municipal do BNG,
sen mostrar aínda unha clara
oposición ao proxecto, adianta
que os nacionalistas verían con
bos ollos esta obra se servise pa-
ra retirar o tránsito da zona his-
tórica e se contase con financia-
mento que non cargase as hu-
chas do Concello. Tendo en con-
ta as entradas e saídas do apar-
cadoiro e do túnel proxectados,
Rego sospeita que esta solución
apenas vai servir para soterrar
un 30 por cento do actual tránsi-
to de superficie e que, nalgún
caso, como é do da rúa Senra,
mesmo pode crear problemas
novos coa ocupación dun dos xa
seus escasos carrís.♦

O proxecto fora rexeitado hai 30 anos

Coa chegada de Bugallo á alcal-
día de Santiago, a política de
aparcadoiros soterrados experi-
mentou un pulo considerábel. De
súpeto, puido parecer como se
Francisco Vázquez trasladase o
seu poder municipal a Compos-
tela. As excavadores non cansa-
ron de abriren buratos en varios
sitios da cidade. Un dos proxec-
tos adxudicados, a unha unión
temporal das empresas Puentes y
Calzada e Espina y Delfín, com-
prometeu a construción dun des-
tes aparcadoiros, con capacidade
de algo menos de 400 prazas, no
subsolo da avenida de Juan Car-
los I preservando calquera im-

pacto sobre o ben de interese cul-
tural da Alameda, no que hai va-
rias especies botánicas protexi-
das, entre outras cousas.

Este aparcadoiro non se che-
gou a facer porque os seus pro-
motores non lograron un acordo
coa gasolineira que había que
desprazar do seu sitio fronte á
igrexa do Pilar, pero agora volve
á actualidade coa reformulación
que acaban de pactar Bugallo e
Dositeo Rodríguez, que alén do
aparcadoiro, prevé a constru-
ción dun túnel que, pasando por
debaixo da Alameda, uniría a
Avenida de Juan Carlos I e as
rúas da Senra e do Xeneral Par-

diñas coa rúa do Pombal. Os
promotores deste proxecto non
dubidan en considerar que favo-
rece a unión peonil da Alameda
co casco histórico e resolve un
problema importante de tránsito
rodado no centro da cidade. 

O alcalde séntese respalda-
do, e aínda máis Rodríguez, po-
lo importante poder local que
ten o empresariado da hostala-
ría, partidario de que se fure.
Bugallo sabe que nunca conse-
gue gañar entre o electorado do
ensanche. O aparcadoiro da
Alameda ben podería servir pa-
ra estreitar lazos cos votantes
desa área urbana.♦

Un túnel da Ferradura ao centro histórico
Sogama
tratará o lixo
de Santiago
Non obstante, o aparcadoiro
non é a única razón nin a úni-
ca consecuencia do cambio de
rumbo de Bugallo. Conta
tamén a recente incoporación
do seu equipo municipal ás te-
ses que favoreceron a entrada
do Concello de Santiago no
tratamento do lixo de Sogama.
O alcalde renuncia así a
calquera solución que non fo-
se a desta empresa para o tra-
tamento do lixo, a pesar de
varios estudos que indicaban
que talvez non fose o mellor
sistema para a cidade.♦♦

Vén da páxina anterior



Actualmente, conmemórase o 25º ani-
versario da vixencia da Constitución
española. A polémica xorde cando en

Catalunya e Euskadi se formula a necesidade
de modificala co obxectivo de mellorar os seus
estatutos. Neste artigo tentarei obviar este te-
ma. A análise que pretendo facer parte da va-
loración das condicións nas que a Carta Mag-
na foi redactada, inmersa nunha transición atí-
pica, que foi punto de partida da súa concep-
ción. Unha lectura da Constitución pon en evi-
dencia que moitos dos seus artigos xa queda-
ron obsoletos e que, como fan os católicos cos
mandamentos da lei de deus, os políticos non
os os modifican, simplemente os ignoran. 

Á morte do ditador, o entón príncipe é ele-
vado a rei, e polo tanto xefe do estado, sen
ningunha participación do pobo, seguindo as
pautas marcadas por Franco. De feito, estabe-
lécese unha continuidade no réxime, xa que
non hai que es-
quecer que Juan
Carlos de Borbón
xurou os Princi-
pios Fundamen-
tais do Move-
mento Nacional.
Após a etapa de
Carlos Arias Na-
varro, o rei desig-
na xefe de gober-
no a Adolfo Suá-
rez, último Se-
cretario Xeral do
Movemento. Me-
diante esta mano-
bra estabelécese
a ponte definitiva
entre o novo ré-
xime e o fran-
quismo. É sor-
prendente que no
noso estado non
se aplicasen as
normas seguidas
por outros países
do noso contor-
no, como Italia
ou Grecia, onde, á caída das súas ditaduras
convocaron referendos para o mantemento da
monarquía, ao se verificar a participación
desta institución no funcionamento dos réxi-
mes totalitarios. Neses dous casos concretos,
o pobo escolleu a república, a pesar da longa
tradición monárquica. Este paso previo, esen-
cialmente democrático, non seu deu en Espa-
ña, malia ser republicano o anterior réxime
derrocado polo golpe de estado fascista.

As excesivas présas dos partidos de es-

querda –PSOE, PCE e PSUC– para partici-
par no poder lévaos a renunciaren ao seu re-
publicanismo a cambio da legalización. Pa-
sadas as eleccións de xuño do 1977, gaña-
das pola UCD, o partido de Suárez, come-
zaron os traballos da Comisión de Asuntos
Constitucionais e Liberdades Públicas. Mi-
guel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez
Llorca e Gabriel Cisneros, pola UCD; Ma-
nuel Fraga, por AP; Miquel Roca, polos na-
cionalistas cataláns; Jordi Solé Tura, polo
PCE e Gregorio Peces-Barba, polo PSOE,

son os relatores. É lóxico pensar que cada
relator tentara introducir algunha pinga da
súa ideoloxía. Polo que, sendo a meirande
parte deles antigos membros do réxime
franquista, era lóxico que a Constitución na-
cese contaminada e chea de contrasentidos.
O primeiro texto apareceu no BOE do 28 de
decembro do 1978, despois de todos os pa-
sos lexislativos de rigor.

A importancia dunha constitución radica
en que esta é o marco legal dentro do que se
van lexitimar todas as leis. É a que define a

separación de poderes, marca os
dereitos e deberes dos cidadáns e
garante as súas liberdades indivi-
duais e colectivas. Por outra par-
te debe ser intelixíbel e exenta de
contradicións. Se estas existiren,
seguro que algún día entraremos
no perigoso xogo das interpreta-
cións. A nosa Constitución cum-
pre o seu cometido mais presenta
múltiplos contrasentidos.

Posteriormente á promulga-
ción da Constitución, o Congre-
so tivo que elaborar as corres-
pondentes leis orgánicas a fin de
lle proporcionar funcionalidade.
Moitas destas leis rebaixaron os
contidos constitucionais ou ocu-
paron as competencias das co-
munidades autónomas. É por es-
te motivo que, con frecuencia,
estas teñen que recorrer ao Tri-
bunal Constitucional. No meu
vindeiro traballo, adentrarémo-
nos en cada un dos artigos, coa
fin de poñer ao descuberto as sú-
as deficiencias.♦

JORDI CLIVILLÉ é economista.
jordicliville@hotmail.com
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Din que cando
acaba a mañá e
marchan os
xornalistas, a Mª Xosé
Porteiro, portavoz do
PSOE en Vigo, a cara
se lle desencaixa.
Tampouco Miguel
Barros está no seu
mellor momento e
pola faciana de
Xavier Toba semellan
que pasaron dez
anos. Castrillo
consérvase mellor.
Púxose de moda
cualificalo de
pusilánime, pero os
que o coñecen din
que é como
Stalingrado, sabe
aguantar e despois
pasa á ofensiva.

O 45% dos
1.300.000 habitantes
de Gaza ten menos
de 15 anos. Entre
eses nenos, o 24%
declara como máxima
aspiración morrer
como mártir suicida.
Os nenos palestinos
teñen pesadelos de
noite, mexan na cama
até os 15 e de día
non queren ir á escola
porque temen que ao
volver xa non haxa
nin casa, nin pai, nin
nai. En fin. Quizá non
se debera publicar
isto. Palestina está
lonxe. Cómpre
manterse en posicións
ecuánimes, coa
cabeza tranquila, os
pés no sofá, pensar
que inauguraron un
novo Carrefour, que
hai que cambiar as
cortinas.

Carod Rovira
entrevistado na Voz, o
martes 11, en galego!
Un milagre? Non.
Unha esixencia do
lider de ERC.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Unha valoración crítica
da Constitución (I)

JORDI CLIVILLÉ

Vintecinco anos de democracia constitucional dan pa-
ra facer unha análise das causas de que se aprobase un-
ha Carta Magna incompleta e debedora do franquismo.

‘Sendo a
meirande parte

dos relatores
constitucionais

antigos
membros do

réxime
franquista, era

lóxico que a
Constitución

nacese
contaminada e

chea de
contrasentidos”

Cartas

Publicidade no cine
Levas moito tempo agardando o
día no que poderás saber o de-
senlace, se Sión se salvará ou
non, e xa coa túa entrada merca-
da decídeste a aproveitar os mi-
nutos anteriores a conversar. Sa-
ber, xa sabes que entrar antes na
sala non é imprescindíbel, xa que
van os anuncios e ti viñeches ver
o filme e non a publicidade que
para iso xa está a tele.  De todos
os xeitos consideras normal que
anuncien as películas que se ex-
hibirán na sala ou algún anuncio,
ben, non máis de cinco minutos.

Xa é hora; entras na sala can-
do apagan as luces e a acomoda-
dora ensínache a túa butaca e
sentas; están a dar un anuncio
mais se apagaron as luces, pron-
to comezará o filme.

Que ilusa! Vai pasando o
tempo e estás a aturar unha tan-
da de anuncios coma os da tele
(ampliada!); un perfume, unha
voda, unha película próxima a
estrea... a Xunta; as forzas ar-
madas (queren que te alistes!
Reclámante no cine, dende logo

si que deben estar faltos!)... o
tempo pasa e a calor estate a pór
nerviosa.  Pagaches por ver a
película, non para que tenten
achegarte a un futuro profesio-
nal no exército ou a marca de
perfume que lle vas agasallar a
túa nai este Nadal... tan so que-
res ver a película e levas máis
de quince minutos de anuncios.
É peor que ver a tele; eiquí non
tes mando para mudar de canle
e tes que aturalos sen máis.

E pasaron vinte minutos. A
película comezou; emociónaste,
por suposto, mais a unha parte de
ti dálle noxo a situación que aca-
bas de vivir e sénteste culpábel
de ser unha máis que está a se-
guir este xogo da manipulación
colectiva. Tan só querías ver a
película e agora terás que formu-
larte o que vas mercar ao saír.

Un aplauso para Lauren
Films por axudar a manipular as
nosas mentes antes de 

ofrecernos as películas; agar-
do lle compense. A min, non.♦

ALBA LÓPEZ
(NARÓN)

Fraga
en Buenos Aires

A Tendencia Republicana 14 de
Abril TR14 (Buenos Aires/Ar-
gentina) informa:

Que ante os acontecementos
ocorridos o sábado 8 de novem-
bro na nosa casa, a Federación
de Asociacións Galegas na cal
dende hai moitos anos estamos
incorporados e recentemente or-
ganizados como Corrente de Ex-
presión Federal, informamos:

1) Deslindamos toda responsa-
bilidade sobre os feitos ocorridos
nesa xornada, pura e exclusivamen-
te, ao Partido Popular e ao seu re-
presentante na Arxentina e os seus
“socios funcionais” membros da
Comisión Directiva da Federación
de Asociacións Galegas (FAG).

2) Dito partido foi comunica-
do, previamente (adxuntamos
notificación), do malestar xurdi-
do nun importante grupo de fede-
rados sobre a visita do Sr. Fraga
Iribarne á nosa casa, nai de todas
as loitas en defensa da República
e dos dereitos democráticos do

pobo español durante a Guerra
Civil Española e berce da resis-
tencia antifranquista durante a di-
tadura posterior (declarada como
tal, recentemente, polo parlamen-
to español en forma unánime).

3) O acto de repudio federal,
coordinado pola nosa organización,
non foi contra a figura xurídica do
Presidente da Xunta de Galicia nin
as Institucións libremente constituí-
das e elixidas pola gran maioria do
pobo galego. A nosa acción é con-
tra a absurda provocación, elabora-
da e coordinada polo PP e algúns
aliados estratéxicos e funcionais da
Xunta Executiva da FAG, expresa-
da na visita a nosa casa, do ex-mi-
nistro franquista que tivo especial
relevancia e responsabilidade na
aquela época, sendo “cómplice di-
recto” da persecución de moití-
simos españois republicanos 

4) A figura do Sr. Fraga Iribar-
ne, excede (pola súa responsabili-
dade histórica) o respecto que se
debe de ter a súa investidura presi-
dencial, porque baixo ese concep-
to, tamén poderiamos recibir os
xenocidas da ditadura arxentina
(elixidos democraticamente polo
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Para os  ourensáns  e  Alexandra

Andando polas terras do Barco de
Valdedoras, precisamente por San
Xusto –obrigado quedo coas xentes

desa terra, que son os máis acolledores
que teño coñecido– , petoume no caletre
unha  perturbante carta dunha persoa que-
rida,  unha politóloga galega na emigra-
ción, desencantada polo mal facer da opo-
sición galega e española logo dos despro-
pósitos da xestión gobernamental deste
derradeiro ano. 

Os seus rebiliscantes comentarios fací-
anme reflexionar porque as demandas que
segundo ela se lles fai ós partidos son sin-
xelas. Traballo e estabilidade laboral, se-
riedade, eficacia. É obvio que se houbese
unha solucións tan evidentes xa estarían
tomadas. Ou non? O problema ten que ser
máis complexo. Talvez a mundialización e
a xeneralización das regras do xogo, a in-
fluencia das culturas e  tradicións, a perda
do sentido da ética e a moral, e mesmo as
tendencias de moda teñan un rol importan-
te. Certo que en todos os países semellan
facer o mesmo tipo de política: recortes no
sistemas de axuda social, endurecemento
das condicións das axudas, liberalización
da economía, etc. Pero iso non serve para
que perdamos a confianza nos logros al-
canzados e en loitar polas melloras. Esa
melancolía desnórtanos e fainos caer no
derrotismo. 

A verdade é que facer oposición nunca
foi sinxelo, pero si ingrato...verdade señor
Fraga? (el débeo ben saber...). Non obstan-
te, pregúntome por que destruír é mais sin-
xelo que construír, criticar que propoñer, ou
temer que confiar. Un pouco de crítica fai
falta –ou mais ben moita para outros– como
a que reciben os políticos na oposición en
troques daqueles que gobernan. O mundo ó
revés!  

Que fai o Bloque?! Que fai o PSOE?!
Cal e a súa alternativa?! Que propoñen en
caso de chegar ó goberno?! O seu problema
non é de ideas. É cómo propoñer sen que te
desprestixien. Sen que a máquina propa-
gandística dos gobernos incrustados histo-
ricamente nas institucións te esmague e te
presente subliminalmente na pantallas de
televisión cun zapato na man en lugar dun
bolígrafo. Sen que presenten os partidos
opostos como o disfónico caos de polémi-
cos e cobizosos inemigos do pobo. O peor
é que poucas veces chegan ó público os
proxectos. Cómpre ter o poder para deixar-
se ver.

Dende o punto de vista económico, e
dentro do ámbito Europeo, realmente, cren
que é posible  propoñer un estado do benes-
tar que vaia contracorrente do que se fai nou-
tros países sen levar máis dun pau? 

Todo é cuestión de saber presentar ben as
cousas diante do público. Todo é imaxe. Os
ministros do actual goberno saben ben como
facelo. Rodrigo Rato, dende a profesionali-
dade e o seu saber tecnócrata é un bo exem-
plo de quen semella saber ben o que facer...
Ademais de ser cribles, se se afirma con con-
tundencia e con insistencia, a cousa parece ir
mellor. Con só unha frase, “massive destruc-
tion”, armouse o aparello de ataque ao Iraq,
que convenceu os vinteoito millóns de espa-
ñois que ficaron na casa mentres outros tres

berraban na rúa a prol da paz. 
Dende logo que a oposición ten que

propoñer, nun alarde de imaxinación, mais
o problema non é só de maxín senón de ac-
cesibilidade ós medios de comunicación,
ás veces semi-monopolizados polos gober-
nos. Sendo francos, o rol da oposición non
é desprestixiar as achegas do goberno se-
nón propoñer para mellorar e criticar para
avanzar. Que temos en troques? Unha
manta chea de trapalleiros, preocupados
por desprestixiar, terxiversar, enganar e
teatrear o que non existe porque iso permi-
te manterse no poder ou gañalo, sen ningún
tipo de responsabilidade nin ética.♦

XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é politólogo.
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Ante a manifestación
do 16, Beiras diríxese
a Touriño: “O voso
partido ten que elixir
entre Nunca Máis e
Isabel a Católica” (en
alusión á medalla de
Aznar a Vázquez).

Un xefe militar
norteamericano
afirma: “Os terroristas
están entrando no
Irak. Na insurxencia
hai moitos
estranxeiros”. Di iso
rodeado de militares
de Texas, de Ohio,
dun británico, un
ucraniano, un polaco,
etnias todas elas,
como se sabe,
arraigadas ás beiras
do Tigris.

Pérez Mariño acepta
a petición do seu
grupo de usar o
galego na
documentación
municipal. Desde hai
unha semana os
documentos da
alcaldía, moitos
enviados a outros
departamentos ou a
partes contratantes co
concello, van en
castelán por unha
cara e en galego pola
outra. O alcalde só
asina a de castelán,
co cal a outra non
serve para nada.

Quen dixo que as
revistas do corazón
eran para incultos?
Vexan este titular de
Sorpresa!: “O pai da
filla da ex moza do
Príncipe vendeu a
exclusiva da súa voda
coa irmá da que foi
marquesa de Cubas
até que a pillaron cun
dos Albertos saíndo
dun hotel de Viena”.
Textual. Hai que
estudar como mínimo
en Harvard ou ser un
experto en
hermenéutica para
entendelo.♦

Xosé Lois

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

Oposición sen submisión
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

A oposición política sofre hoxe en Galiza e no Estado
un contraataque desde o poder. Ademais de defender
un proxecto alternativo, os partidos que non gober-
nan deben esquivar os ataques da forza hexemónica.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

electorado arxentino) nunha visita
oficial á nosa casa ou sentírmonos
“indignados” de que os partidos
democráticos do arco español se
opuxeran á visita deste tipo de per-
soas (Videla, Bussi, Massera, etc.)
a España e analizaramos ese repu-
dio como unha agresión ás institu-
cións democráticas do noso país.
A traxectoría e responsabilidade
histórica dos homes supera even-
tuais investiduras.♦

SECRETARIADO NACIONAL DA
TR14

CARLOS FERNÁNDEZ, PATRICIA

PORTOS ERAMÓN PORTAS

(BUENOSAIRES)

Vello para traballar,
novo para se xubilar

O acceder a un posto de traballo, (e
lamentablemente non direi nada
novo), sigue sendo un dos proble-
mas máis importantes que ten a po-
boación, sen desmerecer outros te-
mas como é o terrorismo ou o paro,
para quen o padece e sufre afróntao
como unha enfermidade que nun

período máis ou menos longo pode
volverse crónico. A diferencia das
outras doenzas, esta só a padece-
mos unha parte da poboación, o seu
virus e consecuencia do comporta-
mento dunha minoría que interpre-
ta que este mal é necesario para po-
der manter os seus excesos.

Os que asumimos un final da
vida e nos conformamos con que
esta sexa simplemente digna, re-
sulta que un dos factores que de-
terminan o noso perfil como de-
mandantes de emprego é a idade.

Hoxe, que os medios posibi-
litan unha maior e mellor educa-
ción e formación, resulta dramá-
tico observar como por regra xe-
ral é rexeitado nas empresas por
ter 30 anos. Con esta idade nos
seus arquivos pasas a ser un ve-
llo ou vella, en consecuencia in-
da que reúnas os demais requisi-
tos profesionais, é un NON AP-
TO/A para o traballo.

É dicir, pasas dende os 3 anos
ata os 23 estudando (como media)
e se tes a sorte de encontrar empre-
go temporal veraste angustiado por
darte présa en acadar un contrato
indefinido. Do contario, chegados

os 30, a experiencia pouco che ser-
virá para o futuro. Iso si, seguirás
nas listas do Inem, pero estás fóra
do que agora se chama... “mercado
laboral”... onde os compradores
prefiren carne tenra e ti con 30
anos, non sastifás o seu apetito
acumulador. ES UN VELLO/A.

Non sei se esta posición egoísta
da maioría dos empregadores lles
representa moitos beneficios nas
súas contas de resultados, pero o
que si esta claro é que estas condu-
tas non cobren nin o dano que se lle
causa ao demandante de traballo
nin tan sequera o custo que ten pa-
ra a sociedade por soportar que esa
porcentaxe da poboación en condi-
cións de traballar non teña o lugar
que lle corresponde, e así poder
contribuír a un melloramento na ca-
lidade de vida da colectividade.

O paradoxo deste drama está
tamén no feito de que namentres a
mocidade (principalmente) se en-
fronta contra reloxo e a cobadazos
por poder chegar a ser un deses se-
te de cada 100 contratos indefini-
dos, antes de facerse vello ou vella,
os nosos gobernantes, por certo oc-
toxenarios, véñennos machacando

para alongar a data de xubilación.
Así que es vello/a aos 30

anos para acceder o traballo pero
mozo/a para deixalo con 65.

Tanto despropósito entendo
que é a consecuencia da mal inter-
pretada flexibilidade e tanta refor-
ma laboral que colocou nas mans
de personaxes sen outro compro-
miso que o do enriquecemento per-
soal os mecanismos para facer un
uso e abuso desa flexibilidade.

Os interlocutores sociais, que
por certo soemos ter contrato inde-
finido ou blindado, deberiamos ser
os mais comprometidos para evitar
todo tipo de discriminación, para
que a eventualidade se reduza á
marxe máis estrita da casualidade.♦

HENRIQUE PÉREZ
SECRETARIOCIG-PSA (VIGO)



Ibarretxe e as
datas sagradas
Javier Pérez Royo escribe
en El País(31 de outubro) so-
bre a proposta de Ibarretxe.
“Teño dúbidas de que o le-
hendakari, en canto que a súa
autoridade deriva da Consti-
tución e do Estatuto de Gerni-
ka, teña lexitimidade para fa-
cer a proposta. Pero do que
non teño ningunha dúbida é
de que o nacionalismo vasco
si ten lexitimidade para face-
la. Non hai ningún principio
democrático con base no cal
se poida rexeitar que os parti-
dos nacionalistas propoñan
que a integración do País Vas-
co en España se faga sobre
bases distintas das que se de-
cidiron  en 1978 e se concre-
taron en 1979 na negociación
do Estatuto. Sen violencia,
sen terrorismo, non é posíbel
rexeitar de entrada a discu-
sión que propón o nacionalis-
mo vasco. Outra cousa é dar-
lle a razón. Pero, ¿por qué
1978 e novembro de 1979 te-
ñen que ser unhas datas sa-
gradas, cuxa revisión non po-
de propoñerse e discutirse?♦

A verdadeda
soldado Lynch
A soldado estadounidense
Jessica Lynch, famosa tras o
seu rescate como prisioneira
de guerra no Irak, está moles-
ta porque o Pentágono mani-
pulou os feitos para presenta-
la como unha heroina. Nunha
entrevista difundida pola ca-
dea de televisión norteameri-
cana ABC (7 de novembro) a
moza asegurou que non dis-
parara nin un só tiro cando o
convoi no que viaxaba caeu
nunha emboscada. “Non pen-
so que seña unha heroina”,
afirmou. O Pentágono infor-
mara no seu día de que Lynch
“disparara até a derradeira ba-
la”, que sufrira numerosas fe-
ridas de arma branca e de fo-
go antes de caer prisioneira e
que os soldados norteameri-
canos foran sometidos a un
intenso tiroteo antes de resca-
tala do hospital no que se ato-
paba. Lynch afirma, en cam-
bio, que non houbo ningún ti-
roteo e que tampouco foi feri-
da do modo que relatou o Go-

berno aos medios de comuni-
cación. A xa ex-soldado afir-
ma sentirse amolada pola for-
ma na que foi manipulada a
súa historia.♦

Al Gore di
que os EE UU
lembran
o 1984
de Orwell
O candidato demócrata norte-
americano que logrou máis
votos que George Bush, pero
que perdeu as eleccións, des-
pois dun polémico reconto,
ofreceu un mitin en Washing-
ton o pasado día 9. Todos os
medios recolleron as duras
críticas de Al Gore contra a
actual política norteamerica-
na. “Podemos estar non sim-
plemente ante un dos ciclos
cuestionábeis do noso pasa-
do, senón ante o comenzo
dunha nova e duradeira fase
de represión. As medidas da
Lei Patriótica estannos a con-
ducir, moito máis até o fondo
do que ninguén pensou nunca
que sería posíbel nos EE UU,
cara os perigos profetizados
por George Orwellno seu li-
bro 1984. Baixo a bandeira da
protección da seguridade na-
cional obtiveron novos pode-
res para recoller datos sobre
os cidadáns e mantelos en se-
creto. O ataque contra as tra-
dicións democráticas para
loitar contra os terroristas ten
tanto sentido como invadir

Irak para tratar de deter a Bin
Laden. No canto de defender
as liberdades este Goberno
tratou de abandonalas. No
canto de aceptar as tradicións
de apertura e responsabilida-
de, optou por gobernar me-
diante o secretismo e a autori-
dade incuestionábel. Os seus
asaltos contra os principios
democráticos só conseguiron
que señamos menos libres e
estañamos menos seguros”.♦

Chomsky
en Cuba
Noam Chomsky asistiu na
Habana, desafiando o blo-
queo internacional, á 21 se-
sión da Asemblea do Conse-
llo Latinoamericano de
Ciencias Sociais (Clacso),
segundo informaron diver-
sas axencias. Nestas xorna-
das, que se clausuraron o 31
de outubro, Chomsky criti-
cou a política de Bush res-
pecto a Irak e tamén respec-
to a Cuba e o resto de Lati-
noamérica. O intelectual
norteamericano que ten sido
crítico no pasado co réxime
cubano, recoñeceu non ous-
tante o exemplo de resisten-
cia ao imperialismo ofrecido
pola illa. No encontro tamén
estivo presente, entre outros,
o lider indíxena boliviano
Evo Morales, que vén de
protagonizar unha forte pro-
testa popular no seu país. Os
actos tiveron como colofón
un discurso do presidente
Fidel Castro moi critico cos
EE UU e tamén con José Mª
Aznar, a quen acusou de re-
clutar mozos latinoameri-
canos para levar á “guerra de
conquista” de Irak.♦
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Cortexo
BIEITO IGLESIAS

Coa mao pedida polo herdeiro da Coroa anda o país de
coronilla (Andar de coronilla: estar dilixente pra servir a
alguén, definición do María Moliner). É unha ledicia ver

como entran plebeus nas xenealoxías de sangue real, en mestura
de efectos disolventes a longo prazo. A aura da monarquía sofre
desperfectos irreparables ó incorporar persoas do común, aínda
que de bo principio axuden a consolidar a institución entre os
amigos do conto de fadas. A losquiada que lle remangou Mette-
Marit ó delfín noruegués fixo máis pola causa republicana que a
guillotina de Robespierre. De momento abriuse unha fonda
gabia de parte a parte das salas de espera. A un lado Hola e o
comentario encomiástico; do outro a malicia de Interviú, que
publica un Desfile dos Amantes da futura consorte, a imitación
do Ordo Prophetarummedieval, co seu cortexo de profetas. A
noiva agasallou ó Príncipe cun libro que agora se vende como
churros; reedítanse os romances do seu ex marido, Alonso
Guerrero, un escritor case secreto. Estas son campañas de
lectura e o demais trapalladas ferrosvellos. Recreámonos cun
filme agradable (Sisi ou así) e esquecemos o roteiro
cinematográfico que se escribe en Vigo, remake de Traédeme a
cabeza de Alfredo García. Porque, se o Bloque non logra
defenestrar a Mariño, verá xurdir máis un Vázquez e terá que
cantar esta triste toada da lista sonora daquela película de
Peckinpah: Arbolito, arbolito, me siento solo…O alcaide bateu
no peito e a cidadanía móstrase impresionada por ese aceno de
gorila. Na Galiza fálase galego, español e coruño, pero sobre
todo enténdese a linguaxe do poder. Merece unha mala
contestación.♦

Un Espía no Reino de Galicia

As forzas vivas
MANUEL RIVAS

AMartín Villa Lucian Freud pintaríao cunha fasquía de
enterrador. En calquera velorio sería ben recibido. Mesmo
el pon voz de enterrador e cando fala parece o ventrílucuo

de Chateaubriand dende a ultratumba. Se participase de actor nun
spaghetti westernde seguro que faría de sepultureiro. Tan é así
que no spaghetti westerndo postfranquismo fixo, que fixo?, pois
fixo de enterrador. Disque enterrou toneladas de memoria da
represión da ditadura. Por suposto, ese enterramento era un
servizo ao Estado, entendido coma o ser supremo que ha de
sobrevivir ao ben e ao mal.

Mais, volvendo ao conto, velaquí temos a Martín Villa de
enterrador do caso Prestige, quero dicir de comisionado
especial. Como enterrador intelixente, a súa primeira iniciativa
foi convocar nun gran xantar as forzas vivas de Galicia, é dicir,
forzas medio vivas e vivas e medio, nomeadamente
empresarios. Os camareiros serven fontes de gambas sen pelar.
Hai que pelalas. Mentres os convocados poupan nas gambas
Martín Villa fai unha primeira exposición que consiste nun
chamamento interactivo. Quere saber. É o intre decisivo. Que?
Que que? Que de que? As forzas vivas están a manter xa unha
relación interactiva coas gambas. Que hai que facer, que
necesita Galicia, segundo vostedes, meus capitáns de empresa?
As forzas vivas pelan gambas en silencio. Parecen un pouco
incomodadas co cuestionario. Pelar crustáceos decápodos, iso é
o que necesita Galicia neste preciso intre. O comisionado
porfía. Señores, é a grande oportunidade. Unha ocasión
histórica. Aproveitar a traxedia para compensar débedas
históricas do estado para con Galicia. Nótase un certo
desacougo. Un dilema de calado histórico percorre o comedor.
Estamos a gambas ou non estamos a gambas? Silencio. Estamos
a gambas. Non se poden facer dúas cousas substanciais a un
mesmo tempo. Pelar gambas é pelar a historia. Hai un que se
ergue. Non irá botar un discurso, o da pel amarga? Que di? Que
nada, que vai mexar. Menos mal.

O comisionado pela unha gamba. Coñece o percal. Son
cautos, un pouco crustáceos, metidos na cuncha. Hai que
animalos a saír, darlles confianza. Así que decide sincerarse
diante das forzas vivas. Teñen que reclamar para Galicia,
señores. Con firmeza. Ou agora ou nunca. E non fíen na palabra
do goberno, nas simples promesas. Con orzamentos e no
Boletín Oficial do Estado. Iso é a biblia! As forzas vivas senten
o esgano das gambas na gorxa. Este home quen pensa que
somos, patriotas galegos ou que? Que teima lle entrou! Non lle
gustarán as gambas?

Por un intre, co arrandeo do seu propio monólogo, o
comisionado dorme unha soneca. Tivo un pesadelo no que
Mariano Raxoi desenvolvía, a partir dos “hilillos de plastilina”, a
íntima conexión entre a teoría do crepúsculo das ideoloxías de
Gonzalo Fernández de la Mora e o cinema de Walt Disney. Cando
espertou, viuse arrodeado de moreas de gambas peladas. Gran
parte das forzas vivas retirábanse silandeiras. O comisionado viu
como alguén metía unha gamba no peto. E entón non o puido
evitar e berrou para dentro: viva Nunca Máis!♦

Juan José Ibarretxe, entre o Fiscal Xeral, Jesús Cardenal, e o Presidente do Tri-
bunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga.

Unha nena de seis anos iraquí é esposada por un marine norteamericano.

Noam Chomsky.
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A.N.T.
Só dez votos de 27 apoiaron a
continuidade de Ventura Pérez
Mariño á fronte da corporación
viguesa. No pleno do pasado día
sete non se debatía unha mo-
ción de censura, pero a votación
deixou patente a minoría na
que se encontra o alcalde. As
próximas semanas poden ser
aínda máis duras para el. Se os
nacionalistas non aproban a or-
denanza que permite subir as
taxas, o concello padecerá un
déficit de seis millóns de euros.

O pleno foi un dos máis crispa-
dos da última década. Entre o
público proliferaron as peticións
de dimisión do alcalde así como
os berros de apoio, pero o máis
destacado foron os duros e cons-
tantes insultos proferidos por
presuntos militantes socialistas
contra Xabier Toba e Lois P.
Castrillo. O propio alcalde inter-
viu con estas palabras: “Se al-
gunha influencia teño entre os
que me están a animar, pídolle
que garden silencio”. O alboroto
con todo non cesou. Entre os
asistentes houbo agarróns e ama-
go de golpes. Carme Avendaño,
destacada dirixente de Érguete, a
asociación de nais contra a droga
e veterana militante socialista,
mostrou nas mans dúas pinzas
para simbolizar a suposta enten-
te entre populares e nacionalis-
tas. Pérez Mariño gardou silen-
cio durante case todo o debate. A
súa intervención final realizouna
ante os xornalistas. O público
non deixou continuar a sesión. 

Nunha postura á defensiva,
Mª Xosé Porteiro cargou co pa-
pel de defender o actual goberno
municipal. En diversos momen-
tos da súa intervención afirmou
que “esta é unha corporación de
todos contra o PSOE” e que “se-
guiremos en solitario aínda que
seña sen apoios e sen soldos”.
Acusou a oposición de non que-
rer pactar e deu a entender que o
pacto fora roto polo BNG. Tamén
aludiu, como xa fixera o alcalde a
través da prensa, a que a cidada-
nía está co partido socialista. 

Xavier Toba foi o encargado
de responder por parte nacionalis-
ta. “Apela vostede á cidadanía, di-
xo referíndose ao alcalde, cando
di que os vigueses non lle piden
que se vaia. Como se apela á ci-
dadanía, senón cun réxime electo-
ral? Como se atreve a falar de
apoio cidadán cando houbo elec-
cións hai pouco máis de cen días?
Que ovo da serpe está a aniñar?”.
Cando os insultos arreciaban con-
tra el, Toba mostrou a súa preocu-
pación, pola atitude do alcalde
que “está enfrontando e dividindo
a cidade”. Tamén sinalou que a
opinión non se pulsaba “con noti-
cias manipuladas ou enquisas fei-
tas con chequeira”. Cualificou a
continuación a Pérez Mariño de
“protofascista e portanetista [en
alusión ao alcalde franquista Por-
tanet]”, engadindo que “é certo
que está a gañar a batalla no parti-

do, pero está a perder a cidade e a
provocar un enfrontamento social
do que aquí temos boa mostra”. 

A portavoz popular Corina
Porro insistiu na falta de lexitimi-
dade do alcalde para gobernar e
pediu a súa dimisión. Pérez Mari-
ño respondeu a todas as peticións
asegurando que non pensaba reti-
rarse, xesto que foi moi aplaudido
polos seus simpatizantes.♦
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Latexos

¿Para onde
vai o BNG?
X.L. FRANCO GRANDE

Paréceme que o máximo
acerto de Beiras foi con-
xuntar o BNG, harmoni-

zar as distintas voces e actitu-
des, dirixilo cara a un status
de verdadeira forza política.
Hai un antes e un despois de
Beiras, iso está claro. Pero o
que agora ten que preocupar
e o que xa está a vir, con ou
sen Beiras. Para alguén que,
coma min, está fóra do parti-
do pero que celebraría moito
o seu acerto, non se pode ne-
gar que é oportuno preguntar
para ónde vai, ou para ónde
esta indo, o BNG.

Un partido de esquerdas
ten que asumir que se dirixe
a un electorado esencialmen-
te de dereitas, porque está
composto por pequenos pro-
pietarios, pequenos
industriais, pequenos comer-
ciantes e unha clase media
máis ben baixa. Se a esta
xente se lle fala, como se ten
feito, de que o BNG é un
partido de clase, ninguén se
pode estrañar de que o
electorado non teña o máis
mínimo interese nese discur-
so. Non velo así é instalarse
na cegueira máis absoluta.

Penso tamén que é moi
pouco realista aceptar símbo-
los que instintivamente a xen-
te refuga, como a estrela roxa
incorporada á bandeira
galega, feito que non
sabemos moi ben  –e sería bo
sabelo– cantos votos ten
restado. Ou, tamén, o apoio ó
pacto de Lizarra,  ben innece-
sario, que pode que fose un
factor importante no
distanciamento de certo
potencial electorado do BNG.
Un capítulo á parte sería o re-
lativo ó mal galego que acos-
tuman usar os dirixentes do
BNG; pero, por ser materia
moi complexa, deixarémolo
para outra ocasión.

Penso que o partido nunca
soubo abrirse de todo á nosa
sociedade. Nos mesmos
pobos e vilas é moi doado
comprobar que outros
partidos están máis preto da
xente. Trátase dun feito que
moitos teñen observado e que
a min me parece definitivo. E
que cómpre corrixir dende xa. 

Paréceme que o BNG non
soubo comunicar nunca, pero
está a tempo de facelo, anque
non lle sobre, unha idea de
modernidade do
nacionalismo, que, ademais,
foi sempre internacionalista,
que nunca foi excluinte, que
política e culturalmente esti-
vo sempre na vangarda. Son
cousas moi claras pero que a
xente descoñece. E que
cómpre ter moi presentes
cando a propaganda vai polo
camiño que vai.

Trátase, ó cabo, de
conquistar a respectabilidade
da nosa sociedade. E pode
que esta mesma o estea agar-
dando. Non haberá moitas
oportunidades.♦

Un grupo de simpatizantes socialistas insultou a Toba e Castrillo

A maioría do pleno vigués
reclama a dimisión de Pérez Mariño

O público, moi dividido, estivo a piques de chegar ás mans. Abaixo, Xavier Toba (BNG).                              Fotos: PACO VILABARROS

M.V.
A violencia e tensión do pleno
vigués do pasado día sete non
se lembraba desde hai anos na
cidade. Non houbo golpes, pe-
ro houbo agarróns e insultos
que fan ventar o peor. E isto o
que pretendía Pérez Mariño
cando se anunciaba como ho-
me de orde que ía traer a tran-
quilidade? Poucos días antes, o
alcalde, aproveitando un con-
greso médico, caldeara o am-
biente afirmando que a política
precisa ás veces da cirurxía.
Antes aínda, independentes
venturistaschamaran a asinar
un estraño manifesto, nun in-
tento de lexitimar con publici-

dade paga o que a razón demo-
crática pon en dúbida. A pro-
posta deses “independentes”
incluía a celebración de con-
centracións que, só en última
instancia, a dirección socialista
puido impedir, evitando así un-
ha probábel escalada de mobi-
lizacións civís enfrontadas. No
pleno do día sete volveron fa-
cer a súa aparición elementos
indesexábeis, non se sabe se
formalmente adscritos ao par-
tido socialista, moi semellan-
tes aos que provocaran inci-
dentes violentos na Travesía de
Vigo durante o mandato de Pé-
rez Castrillo. É un recurso, es-
te da violencia, desgraciada-

mente próximo ao socialismo
vigués. Abondaría con lembrar
as pintadas insultantes na ante-
rior lexislatura entre afectos e
contrarios a Carlos Príncipe.
Certo que o PSOE ten mala
sorte cos seus candidatos a es-
ta alcaldía: a un Manuel Soto,
acusado numerosas veces de
corrupción, seguiuno o polé-
mico Carlos Príncipe e agora
Pérez Mariño. É evidente, po-
rén, que o partido conta na ci-
dade cun sobrado número de
persoas honestas, responsábeis
e socialistas de boa fe. Por que
razón non son elas nunca as
que se fan cargo da dirección a
nivel local?♦

Violencia e cirurxía

O PSdG-PSOE está a usar na
presente crise cos nacionalis-
tas unha dupla linguaxe que
se traduce nunha chamada
constante á recomposición
dos pactos, tanto por parte de
Emilio P. Touriño, como da
portavoz en Vigo, Mª Xosé
Porteiro, en canto os feitos
mostran o contrario. Así des-
de que Pérez Mariño expulsou
unilateralmente os nacionalis-
tas do goberno municipal, re-
tirándolle incluso o soldo e
dándoos de baixa na segurida-
de social, cada un dos seus
pasos redundou na liña de be-
lixerancia. Cando a dirección
do partido lle pedía interna-

mente xestos a prol da nego-
ciación, el limitouse a enviar-
lle ao BNG unha carta, na que
estaba ausente calquer conce-
sión, afirmando acto seguido
ante a prensa que “un pacto de
goberno non ten porque ser
mantido durante todo o man-
dato”. A súa decisión posterior
foi ofrecerlle ao ex alcalde
Manuel Soto entrar na Comi-
sión de Goberno, unha medida
que desagradaba os naciona-
listas e que Mª Xosé Porteiro
descartara previamente. A
concelleira socialista viuse
obrigada a retractarse apun-
tando que “debín oir mal o
que quería dicir o alcalde”.♦

Dúas linguaxes



A.E.
Os socialistas pretenden que a
crise municipal viguesa quede
resolta antes de que remate
este mes. Non están dispostos
a “perder” a Deputación da
Coruña, nin a desbotar a po-
sibilidade de presidir a Xun-
ta. Pérez Touriño urxiu ao al-
calde vigués a atopar unha so-
lución. Pero este non se move.

O voceiro no BNG emprazou o
secretario xeral do PSdG-PSOE
a solucionar a crise municipal
de Vigo. Cando Beiras ía, Tou-
riño xa viña de volta. O lider
socialista urxiulle a pasada se-
mana ao alcalde vigués, Pérez
Mariño, que realizase unha pro-
posta que pudese ser tida en
conta polo BNG para comezar
as conversas en Vigo.

A dirección socialista non
ten, con todo, tanto apuro por re-
compoñer o pacto de Vigo como
de comezar as negociacións e así
asegurarse a presidencia da De-
putación coruñesa.

Pero menos apuro ten aínda
Mariño e menos intención. O
grupo municipal vigués e a xes-
tora socialista na cidade come-
zaron a redactar unha proposta
para facerlla chegar ao BNG.
Mais Pérez Mariño négase non
só a aceptar ningunha autocríti-
ca, senón a calquera cesión aos
nacionalistas e incluso a que ca-
da partido xestione as súas áre-
as. Algo que era contemplado
no acordo asinado entre ambos
partidos.

Logo de dúas reunións, o
documento para enviarlle aos
nacionalitas non ten avanzado,
ante a desesperación da direc-
ción viguesa e o enfado cada
vez máis forte do entorno de
Pérez Touriño.

A executiva do PSdG-PSOE

considerou até agora que entre-
gar a cabeza de Pérez Mariño
representaría un claro revés pa-
ra os socialistas. Pero ultima-
mente son cada vez máis os
membros da dirección, segundo
pudo saber A Nosa Terra, que
afirman que pode ser aínda peor
perder a Deputación da Coruña.
Non sería con todo a única per-
da. De non recompoñerse os
pactos, os problemas poderían
aparecer noutras cidades como
Vilagarcía. Aínda que aquí os
socialistas tenten recompoñer a
situación mandando a Xavier
Gago para o Congreso e situan-
do ao ex nacionalista Xesús Paz
na alcaldía. Pensan que este se

entendería moito millor co BNG.
Mais, o principal problema

para Pérez Touriño e a súa direc-
ción é que unha ruptura total co
BNG o alonxa definitivamente
da Xunta.  Sabe que esta é a súa
última oportunidade e que, preci-
samente, os que apoian interna-
mente a Pérez Mariño, están á
espera de pedir o seu relevo. Pa-
ra alá dun contenda entre PSdG-
PSOE e BNG, esta é tamén unha
loita interna entre as dúas liñas,
históricamente enfrontadas no
seo do PSOE e que transcende o
marco galego.

De seguirse negando Pérez
Mariño a facer calquera conce-
sión aos nacionalistas, cada vez

serán máis os dirixentes do parti-
do dispostos a pedirlle que dimi-
ta. O alcalde vigués desenvolve
non embargante as súas estrate-
xias por fora do partido. A pasa-
da semana puxo en marcha unha
operación propia para tratar de
chegar a acordos cun “sector do
BNG”. Mariño e algúns dos
independentes que o apoian ba-
rallan a idea de que a próxima
Asemblea nacionalista desauto-
rizará a liña de firmeza dos con-
celleiros vigueses. O alcalde vi-
gués conta con apoios propios,
cos que pretende non só presio-
nar os socialistas, senón tamén
facer claudicar á nova dirección
nacionalista.♦
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Lugo quedará definitivamente
sen unha nova ponte sobre o Mi-
ño, o que quere dicir máis inco-
municación, máis atascos, e máis
abandono para coas comarcas
nordestinas, por si era pouco o
que había.

Así as cousas, no concello re-
fugan unha proposta do BNG e
non se chega a un acordo para
propoñerlle a Fomento unha ubi-
cación definitiva para a nova
ponte; o alcalde, Xosé López
Orozco, remítelles cartas ós de-
putados e senadores por esta pro-
vincia para que apoien unha pro-
posta socialista no Parlamento
de Madrid e os senadores e de-
putados do PP devólvenlle a mi-
siva con outra carta na que recla-
man que o Concello presente un-
ha proposta ó Ministerio porque
eles non van apoiar a dos socia-
listas. O goberno municipal res-
posta que se hai cartos sobrantes
dos presupostos do ano pasado, o
Estado debe investilos en obras
como esta e así sucesivamente.

A este xeito de facer, moita

xente chámalle marear a perdiz;
os políticos chámanlle xogo de-
mocrático e a maioría dos lucen-
ses non pensan outra cousa que
todo iso é unha tomadura de pelo.
Pero o que si temos certo os lu-
gueses é que a moitos políticos,
como ós do PP, o que lles interesa
é xiringar os contrarios, seguir no
machito e esquecer a cidade. Por
iso, xa digo, temos claro que non
se vai construír unha nova ponte e
que todas as promesas feitas na
campaña electoral das municipais

non se farán realidade.
E mentres tanto, as taxas e im-

postos municipais subirán un 3
por cento e, por exemplo, o reci-
bo do lixo, para pagar a montaxe
de Sogama, medrará casi un 14
por cento. Ademais, engádense
cousas curiosas como que a alta
da auga nos pisos estará a cargo
do dono e non do inquilino, co
cal, se este se vai sen pagar, o
concello verase ceibe de buscar
os debedores e o propietario terá
que actuar de policía para locali-

zalos, ou ben pagar e calar. Todo
moi bonito pero digo eu, non ten
a Administración resortes sufi-
cientes para buscar os morosos
sen facer que os administrados te-
ñan que facer o seu traballo?

Non ten que sorprender, polo
tanto, que case un 60 por cento
dos lucenses, segundo un estudo
de Caixa Galicia, se despracen fó-
ra da súa localidade para adquirir
artígos non perecedoiros. E ten a
súa lóxica porque se o comercio
de Lugo segue ancorado no pasa-
do, se cando vas mercar, en moi-
tos estabelecementos semella que
che están perdoando a vida e se
cando queres algo, che din que
cho piden por catálogo porque
nunca mercan dabondo para ter
unha oferta ampla, é loxico que
os lugueses, como contrapartida,
marchen de compras a outras ci-
dades onde a amabilidade e a
oferta son amplas e variadas. E é
que en Lugo, moitos comercian-
tes non se decataron aínda daquel
dito de que o cliente ten sempre a
razón. E así lles vai.♦

Sen ponte e con máis
impostos

Antón Grande

A cidade parece medio abandonada. Madrid né-
gase a construír a nova ponte e os comercian-
tes fixéronse socios da ‘venda por catálago’.

Lugo

Hai
que actuar
X.M. SARILLE

Un paciente do Hospital
Clínico de Santiago
protestou porque o for-

mulario para autorizar a súa
intervención cirúrxica non
estaba en galego. Argumenta-
ba que todos os documentos
que tivese que asinar por
seren concernentes á súa
vida, deberían estar no seu
idioma, máxime tratándose
da sanidade pública. Desde o
Hospital negáronlle a posibi-
lidade e deixaron ao doente
con dúas opcións: ou pasaba
por alto a cuestión da lingua
e asinaba o documento en es-
pañol, ou posporíanlle a ope-
ración, xogando así coa
saúde do usuario.

Agora vén a pergunta:
Que faríamos nós neste caso?
Pasar, porque o importante
sería a operación? Defender
o direito fundamental a facer
uso da propria lingua? 

Nesta ocasión, o paciente
decidiu dar a coñecer o caso
publicamente através da Me-
sa pola Normalización
Lingüística. Deste xeito, o
centro tivo que recuar na súa
postura inicial: aínda que co-
mezou negando o conflito,
advertiu de que si haberá do-
cumentos en galego e que á
persoa afectada non se lle re-
trasará a operación.

A cualidade da sanidade,
da atención ao paciente como
ser humano e como cidadán
con direitos, mídese tamén
no relativo ao idioma. Uns
servizos sanitarios próximos
aos doentes e aos seus
familiares, uns servizos sani-
tarios de cualidade,
expresaranse na lingua
propria do país. Se non o fan,
non podemos ficar de brazos
cruzados: Debemos
demandar que se faga.

Nestes momentos, a pasi-
vidade é moi maioritaria nos
grupos sociais sensibilizados
co galego. Pode haber
preocupación polos
retrocesos constatábeis, ou
alegría polos pequenos
éxitos, mais non hai unha ac-
titude de demanda. E a
demanda, a solicitude de que
se use o galego, é o primeirí-
simo paso para conseguir
adiantos. O exemplo do
paciente do Hospital Clínico
é significativo: faise o protes-
to e conséguese colocar o
idioma xa noutro plano.

Varias organizacións
anunciaron que van comezar
nas próximas semanas unha
campaña de galeguización
dos bancos e das caixas de
aforros. Para que esas
accións cheguen a bon porto,
será necesario que todas e to-
dos nos preocupemos en
facer chegar o noso protesto
diante da nosa entidade e pe-
dir, simplesmente pedir, que
a correspondencia comercial,
a publicidade, etc, se faga na
nosa lingua, que é lingua de
todas e todos os galegos. 

Pódese conseguir e ímolo
conseguir.♦

Aumenta o número de socialistas que pensan que Mariño debe dimitir

Touriño urxe ao alcalde vigués
para que solucione a crise

O grupo municipal socialista non logrou, aínda, de Mariño unha proposta aceptábel para o Bloque.                     PACO VILABARROS



Como valora a situación un
ano despois da traxedia?

Penso que o máis salientábel
durante todo este tempo foi a ac-
titude da administración que ti-
vo unha dupla reacción. Por un
lado pechouse en si mesma co-
mo a torre dun castelo disposta a
resistir o asedio da realidade. En
segundo lugar, esta postura con-
duciu ao goberno a negar o de-
sastre e a non cumprir as deman-
das que lle fixeron os cidadáns
nun primeiro momento. Como
consecuencia non se solucionou
o problema. Os cidadáns senten
que chocaron contra un muro,
algo que lles provocou sensa-
ción de desacougo e fatiga. Nun
primeiro momento o ánimo se
acendeu pero ao ver a reacción
do Goberno foise apagando. A
maioría absoluta de Fraga e Az-
nar está a ser utilizada para evi-
tar calquera intento de reacción
por parte da cidadanía.

Que alternativas hai contra
esta actitude?

Hai que lembrar que todo o
que fixo a administración foi
porque fomos os cidadáns con
Nunca Máis os que llo arrinca-
mos. Eles en ningún momento
fixeron nada por arranxar a si-
tuación. Ben é verdade que non
se produciu despois unha trans-
lación entre movemento cida-
dán e comportamento electoral.
Pero iso é algo que non sucedeu
nunca en ningures. De todos os
xeitos, habería que preguntarse
porqué a oposición non foi ca-
paz de captar a eses cidadáns
descontentos. A sociedade gale-
ga é distinta dende hai un ano,
mais a política segue a ser a
mesma. O Goberno e a oposi-
ción seguen a comportarse co-
mo se aquí non acontecese na-
da. Está claro que ten maior
responsabilidade o executivo
porque non souberon darlle res-
posta aos problemas que xurdi-
ron. Pero en liñas xerais penso
que a cidadanía vai por diante
dos partidos.

O movemento cidadán se-
gue a ser tan forte coma hai un
ano?

O Goberno comportouse co-
mo un partido en campaña elec-
toral e non coma unha adminis-
tración encargada de darlle solu-
ción eficaz aos problemas. Penso
que a efeméride reavivará o de-
sastre porque moitas das conse-
cuencias do accidente aínda per-
sisten. O que desexan tanto a
Xunta como o Goberno central é
que o tema non se reavive. Eles
prefiren celebrar o cabodano con
mentiras. A prensa xoga un papel
fundamental na transmisión de-
sas mentiras, coa fin de debilitar
o movemento cidadán. Demos-
trouse durante todo este ano que
hai moitos xornais que só se adi-
can a facer propaganda. A plata-
forma Nunca Máis segue a loitar
por recuperar a realidade.

Non se pensa entón na diso-
lución de Nunca Máis?

Nunca Máis creouse como
reivindicación ecolóxica, sindi-
cal e cívica. Queriamos que se
recuperase o ecosistema, prote-
xer o traballo das xentes do mar
e sobre todo defender a demo-
cracia e o país. Pode dicirse que
é un movemento democrático e
nacional. Se desaparecese, desa-
parecería o compromiso da xen-
te deste país coa democracia.

Pensa que aínda se pode

aproveitar politicamente o mo-
vemento cidadán?

A oposición non é capaz de
ver a importancia que tivo toda
esta mobilización. Non actúa co-
mo alternativa e ocupa o seu
tempo noutros asuntos. Como se
nada acontecese desde aquela.
Non se decatan de que de frus-
trarse Nunca Máis, estragaríase a
enerxía e a confianza deposita-
das por toda unha xeración. De

seguir por este camiño, toda esa
xente que saíu do armario hai un
ano verá que non hai alternativa
para cambiar o partido gober-
nante. A cidadanía galega perdeu
o medo a opinar e non poden
quedar ao servizo desta adminis-
tración. Se o PP segue no poder
será por culpa da oposición.

Que se vai reivindicar o 16
de novembro?

Vaise poñer sobre a mesa que

aínda está case todo sen facer. A
única comisión de investigación
sobre o Prestige constituíuse no
Parlamento Europeo, onde o PP
non ten maioría absoluta. Quere-
mos que se investigue a situa-
ción do mar. Sabemos que se
perderon postos de traballo e que
hai menos capturas que hai un
ano. Pedimos medidas para pro-
texer o sector e que se intensifi-
quen os programas de segurida-

de marítima. Podemos concluír
que a axenda que Nunca Máis ti-
ña hai un ano aínda está sen
cumprir. O Goberno só soubo
xestionar unha campaña de pro-
paganda. Pero aquí non se fixo
nada. Aínda non dimitiu nin un
só responsábel. Non podo enten-
der, por exemplo, como segue
ocupando o posto de Conselleiro
de Pesca López Veiga. Se os ma-
riñeiros lle chegan a facer caso a
este señor hoxe terían asfaltadas
as Rías Baixas. Dende un pri-
meiro momento dedicouse a di-
cir que non había ningunha ma-
rea negra. Pedíalle aos mariñei-
ros tranquilidade e que non saí-
sen a loitar contra o chapapote
porque non había risco de que
chegase á costa. Por sorte as xen-
tes do mar son intelixentes e sa-
bían que se non paraban o com-
bustíbel no mar, as Rías Baixas
desaparecerían. 

Pensa que os medios actua-
ron como apoio do poder?

A catástrofe abriu un impor-
tante debate sobre o papel dos
medios de comunicación. Xe-
rouse un conflito entre xornalis-
mo e propaganda. O Prestige ser-
viu para situar os medios en cada
lugar. Houbo unha crise do xor-
nalismo e dos medios de comu-
nicación. Fixo que a cidadanía se
decatase definitivamente de que
medios existen neste país e do
déficit da liberdade de expresión.
En España hai moitas carencias
neste sentido pero en Galicia só
existen medios que ofrecen a vi-
sión do poder. Máis do 50% do
voto nestas eleccións municipais
non teñen expresión nos medios.
O Goberno controla todos os
mecanismos de expresión do pa-
ís e incluso incrementou ese con-
trol a partir da crise. Os profesio-
nais operan con pouca liberdade.

Sufriu represalias o mundo
da cultura?

Persoalmente non me sentín
represaliado porque xa o estaba
anteriormente. O Prestige ser-
viume para volver a poñerme en
contacto coa miña sociedade.
Sen embargo, a moitos represen-
tantes do mundo da cultura que
participaron en Nunca Máis si
que lles afectou a catástrofe. Fo-
ron incluídos nas listas negras e
deixaron de ter contratos coa ad-
ministración. Por iso a loita das
persoas do mundo da cultura
ademais de ser contra o chapapo-
te foi contra a falta de liberdade
de expresión. Neste país estamos
acostumados a sufrir a censura
se non compartimos a opinión
dos que mandan e iso é algo que
hai que combater. 

Cal pensa que será a reac-
ción do Goberno ante a mani-
festación do 16 de novembro?

A reacción xa empezou hai
tempo. Cada día sacan un técni-
co pagado por eles na prensa pa-
ra que diga que aquí xa non hai
restos do Prestige e que todo es-
tá arranxado. Por exemplo, ago-
ra está moi de moda o director
de La Cedreque foi contratado
polo Goberno español para que
resalte o rápido proceso de recu-
peración do litoral galego. Que-
ren con isto anular a nosa postu-
ra. A administración ten tal des-
vergonza que non lles importa
seguir mentindo. O que ocorre é
que agora xa non enganan a nin-
guén. Carecen da decencia mo-
ral que debería ter calquera go-
bernante.♦
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Suso de Toro
‘Temos unha sociedade distinta á de hai un

ano, pero os partidos seguen actuando igual’
RUBÉN VALVERDE

É un dos voceiros máis activos da Plataforma Nunca Máis. Recente-
mente galardoado co Premio Nacional de Literaturapor Trece bada-
ladas, Suso de Toro reivindica a vixencia do movemento cidadán e
pide un maior compromiso do BNG e do PSdG-PSOE para “atraer
politicamente á xente que se mobilizou”. Nesta entrevista adianta ca-
les van ser as reivindicacións na manifestación do 16 de novembro.

A. PANARO
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Durante a última década, San-
tiago duplicou o número das sú-
as prazas hostaleiras para aten-
der a demanda crecente, sobre
todo durante os anos santos
máis recentes. Se a oferta no 93
non chegaba a 2.000 camas na
capital galega, no Xacobeo
2004 superaranse as catro mil,
insuficientes seguramente para
abeirar as oleadas de visitantes
no verán pero sen dúbida dema-
siadas como infraestrutura per-
manente, segundo os temores
que se manifestan xa desde o
propio sector. Outro tanto acon-
tece cos estabelecementos de
restauración, que tamén medra-
ron coma cogomelos en outono
húmido e quente.

O problema está na estacio-
nalidade, non resolta malia o
impulso a outras formas de tu-
rismo, e na climatoloxía da ca-
pital galega. Certo que se ven
peregrinos durante todo o ano,
todos os anos, pero tamén é im-
probable que haxa clientes para
manter ocupacións aceptables
nas camas e nas cadeiras dispo-
nibles. Se a climatoloxía e os
espazos en Compostela fosen
distintos, poderíanse fomentar

estabelecementos móbiles para
instalar e levantar como se ins-
talan e levantan os bares das
praias galegas. Pero non parece
unha alternativa merecente de
consideración.

Outra das preocupacións
xustificadas dos hostaleiros e
propietarios de vivendas de alu-
guer está na caída das matricu-
lacións na universidade de San-
tiago, que se atopa na actualida-
de con dez mil alumnos menos
dos que tiña hai sete anos. Se-
mella que, a medida que se con-
solidan as universidades de Vi-
go e A Coruña, languidece a da
capital de Galicia, que mesmo
parece sufrir en maior medida o
descenso de matriculacións de-
bido ás fluctuacións demográfi-
cas. Menos copas, menos cuar-

tos, menos compras nos super-
mercados. 

Os hostaleiros non se atre-
ven nin a pensar que pasaría se
a Facultade de Medicina non
seguise só en Santiago.

Así que os empresarios
afrontan o futuro inmediato
con optimismo ante as oleadas
de turistas e peregrinos que se
anuncian como inminentes pe-
ro sen poder sacar da cabeza a
preocupación polo día despois
do de San Silvestre do 2004,
por aquilo de pan para hoxe, fa-
me para mañá. Cando os únicos
clientes sexan os composteláns
e os visitantes habituais dunha
cidade que non é quen de supe-
rar a barreira dos cen mil habi-
tantes e, sobre todo, cando ha-
xa moitos máis a ofereceren
servizos de hostalería e restau-
ración.

Para moitos composteláns
non empresarios, amigos do cas-
co vello e inimigos dos atascos,
sexan de peóns ou de tráfico, o
problema iminente será non po-
der conseguir un ano sabático
para fuxir de Santiago no 2004.
Para regresar á normalidade o
ano despois.♦

O ano despois         
XAVIER LÓPEZ

Os hostaleiros agardan o Ano Santo para se resarciren da crise do sector,
moi afectado pola queda das matrículas universitarias e a climatoloxía.

Santiago

De aquí ás eleccións lexislativas próximas, e se non se re-
media até as autonómicas, a vida política vai estar presi-
dida para nós polo espectáculo de Vigo. O desastre con-
tinuo, absoluto, total e cotián que é a falta de xestión do
PP vai ficar en segundo plano, todos teremos os ollos ben
abertos para contemplar as andanzas viguesas. Alí, na
maior cidade galega, o PSOE continúa a darnos unha lec-
ción de caos. Logo de Soto e Leri, logo de Príncipe e a
súa daga polas costas, chegou Pérez Mariño apoiado por
Vázquez, e para que non faltase ninguén volve Soto. Ma-
riño, Vázquez e Soto, non falta de nada. E a finalidade e
a consecuencia de tanta pólvora e festa de monicreques é
romper a alternativa posíbel ao goberno do PP na Xunta. 

Non merecen isto os cidadáns deste país que hoxe te-
mos. Quizais o merecesen os veciños daquel paisiño que
eramos hai un ano, un país vencido, quizais merecesemos
daquela este esperpento. Mais a cidadanía que desde hai
un ano saiu á rúa tras o berro de “nunca máis” non mere-
ce isto. Non o merecen todas esas persoas que sacaron a
súa cidadanía do armario onde a tiñan oculta, unha nova
Galiza saiu do armario, apareceron os cidadáns. Galegos e
galegas que vestiron o traxe de cidadán nos seus traballos
e dixeron en voz alta “nunca máis”, xentes que puxeron a
nosa bandeira luxada e digna ben grande na xanela da ca-
sa, nos muros das empresas, as pegatinas nos carros, as pe-
gatinas nas libretas na aula, as insignias na lapela do traxe,
da cazadora, –e toda esa cidadanía que deu un paso á fren-
te, que se puxo en evidencia diante de todos, que se espu-
xo, esa cidadanía exposta, que sabe que o seu acto de va-
lentía lle vai traer consecuencias, xentes que saben que van
recebir ou xa recebiron represalias profisinais, laborais–
toda esa xente á que moitos chamamos e animamos a dar
ese paso á frente agora ve que está soa. E non hai nada a
que agarrarse. Cada unha desas persoas que momentánea-
mente se sentiu parte dunha multitude que avanzaba agora
vólvese ver soa, e volve ver que non hai alternativa. Que
non hai alternativa. Que os partidos da oposición son ab-
solutamente incapaces de ofrecer unha alternativa ao PP.
Que nos gobernarán os mesmos, os mesmos sempre, para
sempre. Que a inutilidade da oposición nos condena. 

Pois digo que o PP é culpábel do atraso, da frustración
deste país, do desastre do Prestige, de gobernar coa men-
tira e de corromper a esta sociedade e inutilizala. Mais os
partidos da oposición tamén son culpábeis. Porque todos
temos responsabilidades, e cada un as súas. A cidadanía
que saiu á rúa e quere un novo horizonte, un cambio e ti-
rar de encima nosa este peso que esmaga, esa cidadanía fi-
xo o que debía, foi valente e rompeu coa súa dinámica an-
terior, foi quen a abrir o futuro. E son os partidos da opo-
sición, o PSOE e o BNG agora quen lle fecha o futuro. 

Non valen desculpas ante culpas tan graves. 
É o PSOE quen ten aí a Vázquez Vázquez, o máis cons-

picuo defensor das políticas do PP e dos seus gobernantes,
o máis destacado atacante a Nunca Máis, o que asegura que
non apoiará a un goberno no que estea o BNG; dito doutro
modo que prefire ao PP. É o PSOE quen puxo aí antes a
Príncipe, que desfixo a traizón o labor do anterior goberno
local vigués, quen puxo agora a Pérez Mariño, un señor que
di que para el só hai a Constitución, que, como Vázquez,
non acepta o estatuto de autonomía. Foi o PSOE, e non o
BNG, quen rebentou todos os pactos do goberno, na ante-
rior lexislatura e de novo nesta. Non vale como excusa ale-
gar as mellores intencións e dicir que “son cousas de Váz-
quez, de Príncipe, de Pérez Mariño”, porque entón iso non
é un partido, iso é un desastre e unha estafa política á so-
ciedade. Un partido cheo de quintacolumnistas, de traido-
res, de irresponsabeis non é un partido, é un desastre. 

Mentres Zapatero non consiga gobernar no seu partido
non poderá rentabilizar as decisión calamitosas do PP, e
mentres Zapatero non teña au-
toridade no seu partido e asuma
que ten de expulsar aos traido-
res que no País Vasco, aquí na
Galiza, traballan para os seus ri-
vais tampouco Touriño terá au-
toridade nin poderá ofrecer ga-
rantías de cumprir os acordos. 

Tamén o BNG, tamén. É o
BNG quen parece atoparse nos
últimos meses nunha viaxe de
volta cara un mundo de fantasí-
as íntimas enfermizas. Con mo-
tivo do debate para escoller o
seu candidato electoral temos lido cousas disparatadas. Dis-
cútese a idoneidade dos candidatos en base a se son de con-
fianza ou non dos que fundaron a organización, se son de
fiar para o núcleo que se sinte propietario das siglas. En fin. 

O traballo dalgúns é ser impertinente, é ser incómodo,
mais as sociedades tamén precisas de xente que faga as
preguntas incómodas e que as faga en voz alta. Déixenme
que pregunte, ¿neste BNG actual están ou non están den-
tro as asociacións culturais do anos 60 e 70, a construción
do sindicalismo, a extensión das CC LL, a UPG e a AN-
PG, o PSG, Encrobas, Xove, Baldaio, o POG, Unidade
Galega, a loita para que Galiza non fose excluída da auto-
nomía, a loita contra os vertidos na Foxa Atlántica, todas
as demandas nos anos 80 e 90 para que non ficásemos fó-

ra dos plans de infraestruturas? ¿Ou é que o BNG actual é
simplemente a xente que se reuniu na Coruña no ano 82
para refundar unha vez máis unha das varias organizacións
nacionalistas? ¿Segue a ser o BNG actual aquel BNG do
ano 82, seguen a ser os mesmos e a defender o mesmo?
¿Os demais, os que non estaban aquel día alí porque esta-
ban noutros lugares ou porque naceron despois non for-
man este BNG? ¿Ou deben xurar lealdade ao que alí se
aprobou, como quere Aznar coa famosa constitución? 

Se é así: ¿Segue a crer entón o BNG que a autono-
mía é unha imposición colonial, que o parlamento gale-
go é un parlamentiño, un parlamento de cartón, que a
Xunta é un unha institución de caciques, que non debe-
mos estar na Europa? Porque se é así, se este BNG é
aquel mesmo BNG aquí alguén está enganado. Se cadra
son os cidadáns os que estamos enganados. 

Cando os militantes do BNG decidan candidato se que-
ren poden lembrar que os partidos non son propiedade dos
dirixentes, nin sequera dos militantes. Poderá parecer in-
xusto mais é así. Os partidos son patrimonio da sociedade,
e non dos que teñen o carnet e pagan a cota. Aorganización
na que confluiron a inmensa maioría das pequenas organi-
zacións nacionalistas e moitas persoas individualmente non
é duns poucos miles de persoas. Nin sequera é deses centos
de miles de persoas que a votaron, é de todos. É patrimonio
da sociedade galega, da nación galega. E cando escollan
candidato, escollan a quen escollan, ese candidato non de-
be ser para o agrado da dirección que haxa nese momento,
nin sequera do agrado dos militantes, terá de ser un candi-

dato para a sociedade toda. E
tampouco non para os votantes
máis ou menos fixos. Cando
escollan un candidato para pre-
sentar á presidencia da Xunta
deberá ser un candidato para
toda a sociedade galega, mes-
mo para que ese candidato sexa
recoñecido e aceptado polos ci-
dadáns que non o vaian votar. E
se non entenden isto daquela é
que non teñen madureza para
representar ao galeguismo polí-
tico, non merecen a bandeira

de Bóveda e Castelao. 
Se a oposición só é iso, dúas organizacións que nada

máis serven para protestar, daquela a cidadanía galega
que este ano deu un paso á frente está a ser traizoada.
Non merecemos isto. Se a oposición é incapaz de ser un-
ha alternativa, incapaz de comportarse coa responsabili-
dade de ofrecer unha alternativa de goberno, daquela xa
que nos condenan a padecer ao PP por sempre, non se
precisa. Se son tan irresponsabeis que só ofrecen inca-
pacidade máis vale que se disolvan. Ha saír máis barato
e ademais non se pasa o traballo de votalos. 

Mais se a cidadanía é traizoada irresponsabelmente ha
ficar claro que non houbo goberno, mais tampouco houbo
oposición. É cada un será culpábel á súa maneira.♦

O Tempo Aberto

Non nos merecemos
esta oposición
tampouco
SUSO DE TORO

Se a oposición é incapaz de ser
unha alternativa de goberno,

daquela xa que nos condenan a
padecer o PP por sempre,

non se precisa”
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

AGORA O PP
DEFENDE
O ESTATUTO
DE GERNIKA

O FANATISMO
DO
CONVERSO

O grupo de goberno do Partido
Popular no concello de Celanova
rexeitou a posibilidade de crear
unha comisión que investigue as
supostas extorsións realizadas po-
lo xefe da Policía Local, Fernando
Mouriño, para se facer con propie-
dades dun ancián. As razóns do al-
calde e irmán do funcionario acu-
sado, Antonio Mouriño, para re-
xeitar a petición do PSdeG, foron
que hai un proceso xudicial aberto
e que ata que remate non se toma-
rá ningunha decisión política. O
alcalde, dalgún xeito afectado po-
lo estraño comportamento do seu
irmán Fernando, ausentouse do sa-
lón de plenos no momento en que
se votou a moción o día 10.

Os socialistas defenderon a
urxencia da proposta pola “gran-
de alarma social que o tema cau-
sa en toda Celanova”. Rexeitando
entrar neste aspecto e aínda nou-

tros, o grupo de goberno do Parti-
do Popular mantívose firme na
improcedencia dos requerimentos
da oposición, e insistiu na apertu-
ra do proceso xudicial que segue
o Xulgado de Instrución de Cela-
nova. Segundo o grupo de gober-
no, só se adoptarán medidas tras o
que decida a Xustiza. Agora, se-
gundo confirmou o PSOE, socia-
listas e nacionalistas non descar-
tan forzar un pleno extraordinario
do Concello para volver a tratar o
asunto. Esta posibilidade aínda
está por concretar, xa que a oposi-
ción no Concello de Celanova é
consciente de que non ten nada
que facer fronte a maioría que re-
presentan os sete concelleiros do
Partido Popular.

Os feitos –dos que informou
amplamente ANT a semana pasa-
da– refírense á denuncia presenta-
da por Xosé Dorado Sánchez, de

77 anos, contra Fernando Mouriño
Villar “Fitos”. Segundo o ancián, o
xefe da Policía Local de Celanova
obrigouno a punta de pistola a que
asinase a venda dunhas terras nas
que o irmán do alcalde estaba inte-
resado, terras que se atopan perto
do Polígono Industrial de Celano-
va. O ancián estivo a piques de
suicidarse, mais unha veciña che-
gou a tempo para impedilo.

Outro dato coñecido estes dí-
as foi que, ao parecer, hai outro
caso dun vello que si se suicidou
hai unhas semanas logo de andar
en negociacións para a permuta
duns terreos co mesmo xefe da
Policía Local. A denuncia deste
novo caso foi realizada polo seu
avogado, Eduardo Pérez Mazaira,
quen puxo en coñecemento da au-
toridade xudicial o caso de Ma-
nuel “Saltarroscas”, moi seme-
llante ao de Xosé Dorado.♦

O concello non investigará
o xefe da policia de Celanova

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O PP celanovés non investigará se Fernando Mouriño ameazou a Xosé Do-
rado cunha pistola. Estes días sóubose que outro veciño da localidade se sui-
cidou pouco despois de negociar co xefe da policía unha permuta de terreos.

Ourense

Cómprese un ano da catástrofe do Prestige e
Francisco Vázquez recibía de Aznar na
Moncloa o pasado 5 de novembro a Gran
Cruz da Orde de Isabel I, a Católica, conce-
dida polo goberno do PP no consello de mi-
nistros celebrado no Pazo Municipal de Ma-
ría Pita da Coruña o 24 de xaneiro. O galar-
dón recoñece a colaboración do alcalde, ce-
dendo as dependencias municipais para cele-
brar a reunión de ministros e presentar o Pla-
no Galiza, e outros moitos méritos. Vázquez
xa recibira do goberno do PSOE a Gran
Cruz do Mérito Militar polas facilidades
dadas ao ministerio de Defensa para especu-
lar e ingresar máis de 48 millóns de euros
coa venda de instalacións e terreos militares.

Ademais da colaboración sinalada, estes
son algúns dos méritos relacionados co Pres-
tige: Vázquez non criticou en ningún mo-
mento a actuación da Xunta e do goberno de
Aznar, nin esixiu responsabilidades; negouse
a convocar un pleno extraordinario, solicita-
do polo BNG. O concello da Coruña foi o
único de toda a comarca que non puxo auto-
buses á disposición da cidadanía para despra-
zarse a Compostela e Vázquez non asiste á
multitudinaria manifestación de 200.000 per-
soas. Insulta repetidamente a cidadanía, cua-
lificando a plataforma Nunca Máiscomo un-
ha organización extremista e radical, que pro-
voca confrontación social e a batasunización
de Galiza. Desautoriza a moción de censura
ao goberno secreto con Fraga na residencia
deste e participa nunha reunión na torre de
control marítimo con Aznar, Fraga e Raxoi,
mentres unha manifestación esixía demisións
e criticaba a presenza de Aznar. Négase a que
nos orzamentos municipais da Coruña para o
ano 2003 haxa un fondo de solidariedade de
800.000 euros. Apoia a decisión de Aznar de
impedir a comparecencia do subdelegado do
Goberno, Arsenio Fernández de Mesa, e
outros responsábeis, na comisión de inves-
tigación do Parlamento Galego; abando-
nan a citada Comisión porque, segundo el,
están contra a Constitución. Non participa

na manifestación de 100.000 persoas do 9
de febreiro, a maior da historia da Coruña.

En todo este proce-
so Vázquez estivo sem-
pre con Fraga, Aznar,
Raxoi, Fernández de
Mesa..., é dicir, co PP.
Posicionamento que se
mantén desde hai anos.
Lembremos que foi o
principal valedor de
Fraga como candidato
á presidencia da Xunta
no 2001. No inicio da
campaña electoral nas
pasadas eleccións mu-
nicipais esixía a disolu-
ción do Parlamento

Vasco e a detención do seu presidente. Co-
ñecidos os resultados desas eleccións pro-

nunciouse repetida-
mente en contra dun
acordo BNG-PSOE pa-
ra desprazar o PP do
goberno dos concellos
e deputacións, e recla-
ma a reforma da lei
electoral para que go-
berne a lista máis vota-
da. Agora traballa a reo
para que fracasen os
pactos entre as dúas or-
ganizacións e o PP re-
cupere a deputación da
Coruña, que perdeu o
25 de maio.

Mentras o PSOE acusaba o PP de ampa-
rar a trama de corrupción e intereses inmo-
biliarios na Asemblea de Madrid, o alcalde
Vázquez exculpaba o PP e declaraba: “Soy
de los convencidos de que el Partido Popu-
lar no está metido en eso”. E cando o can-
didato do PSOE, Rafael Simancas, prometía
que se acadaba a presidencia da comunida-
de ningún dos cargos públicos do seu go-
berno mantería negocios urbanísticos, Váz-
quez defendía a “compatibilidade da xestión
pública cos negocios inmobiliarios particu-
lares, sempre que se faga con transparencia
e publicidade. O demais é un exercicio de
cinismo e hipocrisía, e un gran erro deste
país”. Poucos días despois de facer estas de-
claracións, Xosé Blanco, Secretario de Or-
ganización do PSOE, e Emilio Pérez Touri-
ño, Secretario Xeral de Galiza, cualificaban
a política de Vázquez como un faro para to-
do o PSOE nun acto celebrado na Coruña.

Na Moncloa estaba a plana maior do PP
e algúns amigos do PSOE como José Bono
e Blanco (“le amamanté con mis pechos”,
dixo del Vázquez), pero non habia ningún
representante da Executiva do PSdeG. Váz-
quez estivo tamén apoiado por unha ampla
representación do capital: Banco Pastor,
Caixa Galicia, Zara, Confederación de Em-
presarios de Galiza, Cámara de Comercio, e
da igrexa (monseñor Rouco Varela). Faltaba
a “outra sociedade” da Coruña: Federación
de Asociacións de Veciños, sindicatos, orga-
nizacións cívicas e culturais, etc.

No seu discurso de agradecemento
Vázquez dixo: “Me alegro especialmente
de recibir la gran cruz de esta orden por-
que Isabel la Católica es la reina que im-
pulso la unidad de España”. E á hora de
facer balance, Fraga consideraba exemplar
o comportamento de Vázquez; Aznar dicía
que é “un referente para toda a clase polí-
tica de España” e subliñaba o seu “sentido
de Estado”. Só queda decir que por todos
estes servizos prestados ao PP esta meda-
lla é, sen dúbida algunha, moi merecida.♦

Unha medalla moi merecida
MANUEL MONGE

A Gran Cruz de Isabel, a Católica é un premio do go-
berno popular a Francisco Vázquez, líder socialista
famoso por facerlle a contra á dirección do PSOE.

‘X a recibira do goberno
do PSOE a Gran Cruz do

Mérito Militar polas
facilidades dadas para
ingresar máis de 48
millóns de euros coa
venda de instalacións

militares”

Bono, Vázquez, Raxoi, Aznar e Blanco na ceremonia.



Nova Escola Galega cumpre
vinte anos, unha boa idade pa-
ra a vida dunha asociación. 

Realmente é singular que un-
ha asociación independente, sen
ningún apoio por detrás aguante
vinte anos nos tempos nos que vi-
vimos. Coido que as razóns de
que NEG teña tan longa vida está
na necesidade que o profesorado
ten de foros de debates abertos e
alleos a presións externas. Organi-
zámonos por grupos de traballo,
temos unha filosofía baseada nas
súas orixes en Freinet. Calquera
educador ou ensinante que queira
achegarse a nós terá que compar-
tir os elementos básicos da nosa
filosofía pero nós facilitámoslle o
apoio loxístico para que se poña a
andar como grupo de traballo e
debate, organizando unhas xorna-
das ou un encontro. Logo está a
outra vertente que son as vías que
intenta abrir directamente NEG. 

Defínense como un Move-
mento de Renovación Pedagó-
xica, Que necesidade ten o en-
sino público de renovarse?

Eu diría que moitas porque o
que precisa son espacios de deba-
te sobre os grandes e pequenos te-

mas relacionados coa educación.
Nós temos un documento editado
no 1989 no que se define o noso
modelo de escola pública que de-
be ser galega, científica, democrá-
tica, laica e de calidade e neste ca-
miño déronse pasos pero quedan
aínda moitas cousas por construír. 

Os seus obxectivos de saída
eran a construcción dun ensino
público, galego e democrático,
onde están as eivas vinte anos
despois?

Non creo que os nosos ollos
vexan ese modelo realizados e
compre seguir traballando coa
mesma forza porque os axentes
que están en contra deste modelo

son moi fortes. A nós preocúpanos
moito o pensamento único falando
en termos de globalización pero
tampouco nos gusta o único anti-
pensamento único. Hai temas que
están moi mediatizados por intere-
ses políticos, económicos ou sindi-
cais e nese aspecto desde a nosa
independencia nós podemos falar
con total liberdade. Poño por caso
no debate que se está dando sobre
o tema da gratuidade dos libros. O
que hai que reclamar é unha esco-
la gratuíta e polo tanto con todos
os materiais gratuítos, non só os li-
bros de texto. Eu como ensinante
ao mellor non os utilizo e deste
xeito ata parece que me queren fa-

cer que os empregue. A liña de
gratuidade ten que ir por outro la-
do e NEG síntese libre para dicilo. 

Os ensinantes participan ne-
sa necesidade de debate da que
fala ou foi máis doutro tempo?

Nestes vinte ano producíron-
se cambios de toda índole e can-
do nacemos as necesidades eran
completamente diferentes. Nós,
dalgunha maneira, somos un pro-
duto da transición, un colectivo
que naceu da suma de varios. Da-
quela percibíase unha necesidade
grande de formación. Por outra
parte, moitas das cousas que nós
propugnabamos naqueles tempos
foinas asumindo a propia admi-

nistración ou mesmo as organiza-
cións sindicais. Hoxe temos uns
trescentos afiliados, algúns dos
que formaron parte de NEG hoxe
non ven esa necesidade de for-
mación pero, pola contra, conta-
mos con moita xente nova. 

Un dos fins da NEG desde a
súa creación era a galeguización
do ensino, que queda por facer?

Na miña opinión o tema non
está só na galeguización desde un
punto de vista lingüístico senón
na necesidade de ofrecerlles aos
rapaces un colchón de país. A ga-
leguización non é só un tema de
lingua senón cultural a todos os
niveis. Non vale de moito estar
normalizado lingüisticamente si
se transmite unha cultura allea.
Desde o punto de vista lingüísti-
co avanzouse, fíxosenos caso en
moitas das cousas que reclama-
bamos desde a Plataforma pola
Galeguización e incluso na lexis-
lación déronse pasos interesantes
pero temos que dar pasos adiante
e non nos podemos conformar
coa cuestión da lingua. 

En que consisten eses pasos
adiante?

O peso dos séculos é enorme
e onde máis se nota é na historia
que lle contamos aos rapaces. Te-
riamos que interpretar a historia
desde nós mesmos. Outro exem-
plo sería ver a maneira de que nos
patios dos colexios se puidesen
xogar algúns deportes propios, ter
catalogados os recursos do entor-
no... e non estou falando de fol-
clore senón daquilo que nos iden-
tifica como pobo. Destas eivas
veñen algúns dos nosos fracasos.
Non se pode ensinar a lingua pro-
pia como se fose estranxeira. 

O ensino galego ten outras
asociacións, en que se diferen-
cia NEG?

Realmente en Galiza somos
os únicos que mantemos a filoso-
fía do Movemento de Renova-
ción Pedagóxica xa que outras
asociacións seguiron outras liñas.
En canto a movemento de refle-
xión e debate con independencia
somos só nós. Somos ademais a
única conexión co estado xa que
levamos representantes a todas as
mesas que se celebran, estamos
integrados na Confederación
Estatal de Movementos de Reno-
vación Pedagóxica onde oficial-
mente temos a representación de
Galiza e formamos parte tamén
da Federación Internacional de
Movementos da Escola Moderna. 

Cales son as súas preocupa-
cións máis urxentes?

A nivel puntual citaría o tema
da gratuidade dos materiais e en
breve imos recamar que se cambie
o concepto e fundamentalmente o
que nos preocupa son os procesos
que están a dar pola Lei de Cali-
dade para o que queremos ofrecer
alternativas. Sempre dicimos que
o que queremos facer é unha críti-
ca leal. As alternativas irán en fun-
ción da nosa idea de escola públi-
ca, gratuíta, democrática e cientí-
fica, que sexa máis que contidos
que é o que se quere impoñer. As
perspectivas son malas e, xa des-
de o punto de vista educativo, la-
mentamos que se reste importan-
cia ao procedemento e as actitu-
des e se cargue unicamente nos
contidos. Vaise dar unha división
do alumnado grande e prematura,
a filosofía da lei ataca moitos dos
elementos que propugnamos, a
creación dunha escola que chegue
a todos e onde todo o mundo po-
da tirar para adiante.♦
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Nova Escola Galega escolleu
para a celebración do seu ani-
versario o lema “Vinte anos
facendo escola”. O día grande
será o próximo 22 de novem-
bro cando no salón de actos do
Museo do Pobo Galego se ce-
lebre un programa de actos
conmemorativos que comeza-
rá coa conferencia do profesor

da Universidade de Valencia,
Jaume Martínez sobre a edu-
cación da sociedade de futuro.
Despois NEG nomeará seis
socios de honra entre os que se
atopan os catro primeiros xu-
bilados da entidade. Inaugura-
ranse dúas exposicións que
percorrerán as dúas décadas
de vida coa participación dos

propios asociados que darán a
súa visión do papel desempe-
ñado por NEG. A xornada
completarase coa lectura dun
manifesto, a celebración dun-
ha mesa redonda sobre as
perspectivas de futuro e un
xantar de confraternidade no
que participarán boa parte dos
seus socios.♦

‘Vinte anos facendo escola’

Presidente de Nova Escola Galega

Francisco Veiga
‘Non se pode ensinar a lingua propia

como se fose estranxeira’
CARME VIDAL

Con pouco máis de vinte anos e estreándose como ensinante Francisco Veiga asistía as súas primeiras reunións
de Nova Escola Galega. Lembra que cada sábado saía coa idea do moito que aprendera daquelas xuntanzas
nas que se debatía sobre as principais preocupacións do ensino público que querían tamén democrático e ga-
lego. Vinte anos despois, Francisco Veiga é o presidente de Nova Escola Galega que celebra o próximo día 22
de novembro as súas dúas décadas de existencia cunha xornada de conmemoración en Compostela. A gratui-
dade do material escolar e as alternativas á Lei de Calidade están entre as súas principais preocupacións. 

A. PANARO
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Crise nas institucións
económicas

internacionais
MANUEL CAO

O Comité de Apelación da Organización Mundial de Comercio
(OMC) ven de confirmar a condena os EE UU pola aplicación
duns aranceis ao aceiro orientadas, no seu momento, a protexer
as industrias de determinados Estados claves para as Eleccións
parciais de 2002. O éxito interno desas medidas manifestouse na
maioría acadada polos republicanos na Cámara de Representan-
tes e no Senado e supuxo un pear importante para a implemen-
tación da estratexia de dominación internacional deseñada polos
neoconservadores no Proxecto para o Novo Século Americano.
Os eventos posteriores están a mitigar os impulsos da Adminis-
tración Bush debido ás resistencias e dificultades aparecidas no
que parecía un guión sen chatas, mais, os danos causados ás ins-
titucións internacionais reguladoras das relacións comerciais, da
estabilidade e control financeiro e das políticas de desenvolve-
mento e loita contra a pobreza xa foron moi graves.

O pior é que se está a pasar dun mundo imperfecto pero con
regras relativamente consolidadas a un modelo fundamentalista
asentado na forza militar e na arbitrariedade total. O veredito da
OMC ratifica a tendencia da Administración Bush á violación sis-
temática das regras de xogo do comercio internacional en aberta
contradición coa pretendida defensa dun modelo económico de li-
bre mercado sen intervencionismo estatal. A resposta de Washing-
ton representará un sinal sobre as reais intencións dos EE UU no
próximo futuro. Unha aceptación da sanción significaría unha vol-
ta ao respeto e aceptación das regras comerciais e unha tregua par-
cial frente á estratexia de voadura sistemática da estrutura institu-
cional de relacións internacionais tecida despois da II Guerra Mun-
dial. Unha actitude de incumprimento explícito pode activar a pos-
ta en marcha dunha guerra comercial na que están enfrontados ca-
se todos os países contra os EE UU pois, convén lembrar, que o re-
curso foi presentado, no seu momento, pola Unión Europea, Xa-
pón, China, Brasil, Suíza, Noruega, Corea do Sul e Nova Zelanda. 

O carácter imprevisíbel da Administración Bush e o feito de
estar inmersos en plena batalla electoral para a Presidencia difi-
culta a realización dun pronóstico sobre a actitude da Casa Bran-
ca. Até agora, a maioría republicana elexiu o camiño do conflic-
to directo co obxectivo de redefinir e reorganizar as institucións a
súa medida. Neste sentido, a utilidade da OMC para Washington
pode ser a mesma que a ONU, o FMI ou a UNESCOe redúcese a
ser meros instrumentos que poidan aplicar as preferencias políti-
cas ou económicas dos EE UU. Cando as condicións sociopolíti-
cas e económicas non permiten que as institucións satisfagan os
intereses norteamericanos óptase pola neutralización e valeira-
mento de contido e eficacia das decisións adoptadas sumindo a
estas institucións nunha crise absoluta na que se cuestiona a súa
propia existencia e funcionamento. Así, ocorreu co recente Cu-
mio da OMC en Cancún, coa posición da ONU na crise de Irak e
coas directrices de Washington  para o FMI e o Banco Mundial.

A evolución da postguerra de Irak e a emerxencia de novos
polos de poder económico no escenario global dibuxan un pa-
norama menos óptimo do previsto para os estrategas da Casa
Branca. Na economía actual, non se poden ignorar os intereses
de China, Brasil, India, Sudáfrica, Xapón, Rusia e, sobre todo,
da Unión Europea pese á crise interna que supón a súa redefi-
nición institucional e as dificultades xurdidas coa ampliación.
Existen, ademais, outros organismos informais moi activos na
busca de novos consensos que regulen a convivencia e as rela-
cións económicas internacionais. Até agora, os EE UU só fo-
ron capaces de atentar con certo éxito contra a orde interna-
cional herdada pero semella moi difícil que poida ser capaz de
construír unha nova orde internacional aceptada por todos.♦

‘O peor é que se está a pasar
dun mundo imperfecto, pero con regras

relativamente consolidadas, a un
modelo fundamentalista asentado na
forza militar e na arbitrariedade total”

A “reforma económica” que se
tornou obrigatoria no mundo en-
teiro apresentouse como a única
maneira racional de actuar para
corrixir a “rixidez” do sistema an-
terior. Había que liberar as enerxí-
as esganadas polo estado e deixar
que as forzas do mercado decidi-
sen, pois así habería competencia
e escolla. E para ter esa liberdade,
competencia e produtividade que
tan desexábeis eran, había que pri-
vatizar todo, os servizos públicos
tamén, pois que só o sector priva-
do podía garantir o funcionamen-
to dinámico dos países.

O resultado desa teoría foi,
como cabía esperar, que os paí-
ses pobres quedaron moitísimo
más empobrecidos e que os ricos
se están empobrecendo máis ca-
da vez. Todo quedou incerto, in-
seguro e vacilante, sumido nun-
ha desorientación fácil de utili-
zar por quen teña o poder. 

É certo que se os bens públi-
cos quedan en mans dun estado
centralizador que queira contro-
lalo todo, o resultado pode ser
mediocre e pouco dinámico, pe-

ro iso non se pode corrixir entre-
gándolle eses bens ao sector pri-
vado. A empresa privada ten
sempre unha vida limitada e non
pode ofrecer a continuidade que
se precisa no sector público. E a
finalidade da empresa privada é
facer gañancias para ela propia e
para os seus accionistas se os
ten;  polo tanto, non se pode con-
centrar en servir o público.

A privatización dos servizos
públicos impúxose invocando a
liberdade e a eficiencia e alegan-
do que se aforraba moito gasto
innecesario que viña da falta de
produtividade do sistema ante-
rior. Na práctica, nada diso fun-
cionou e todo quedou desmante-
lado para nada, porque non foi
substituído por algo mellor. Co-
mo consecuencia, o mais probá-
bel é que dentro de  pouco os pa-
íses desenvolvidos non teñan
subministración continua de auga
nin de electricidade e que nese
espazo público polo que voan os
avións empece a haber catástro-
fes causadas pola privatización
dos sistemas de control aéreo.

Quén se beneficia desas pri-
vatizacións desacertadas que re-
matan costando moitos mais car-
tos que o de antes (como xa están
costando os apagóns que empeza
a haber)? Está claro que os gran-
des enriquecidos son os direc-
tores dos grandes consorcios,
que poden facer en pouco tempo
e con pouco traballo moitísimo
diñeiro.  Pero para o que serve
sobre todo ese novo sistema é
para estabelecer un circuíto de
enriquecidos que apoian a deter-
minados políticos que logo axu-
dan a eses mesmos enriquecidos,
co que se crea unha oligarquía
cada vez máis íntima que ten to-
do o poder. 

Para saír da desorientación
que creou ese sistema, que pare-
ce económico pero que é políti-
co, habería que decidir como te-
rían que funcionar o sector pú-
blico e o privado, cal tería que
ser o papel do estado e a quen te-
rían que corresponder as distin-
tas responsabilidades. Son cues-
tións nas que hai moito que de-
bater e aclarar.♦

Os beneficiarios
do neoliberalismo

TERESA BARRO

Areforma neoliberal formulaba unha procura da eficien-
cia. En realidade, ollamos como prexudica os consumi-
dores e beneficia a oligarquías cada vez máis íntimas.

Memorial
do infortunio

FRANCISCO

CASTRO

A muller
mariña

X.L. M ARTÍNEZ

PEREIRO

A canción
de Salvora
ANTÓN RIVEIRO

COELLO

RELATOS HISTÓRICOS

A NOSA TERRA



CÉSAR LORENZO GIL
As últimas enquisas publicadas
antes das eleccións autonómi-
cas perfilan unha paisaxe par-
lamentaria ben complicada.
Os dous principais partidos
(PSC e CiU) seguramente pre-
cisarán de pactos para alcanzar
a presidencia da Generalitat.

Catalunya vivirá as súas elec-
cións en plena precampaña das
xerais, unha circunstancia que
marca decididamente os move-
mentos de todos os partidos, ben
conscientes de que calquera
apoio ou repulsa en Barcelona
pode pasarlles factura nas urnas
dentro de cinco meses. É por iso
que o 17 de novembro, cada si-
gla saberá, simplemente, cantos
puntos gañou de cara ao reparto
de poder que posibelmente se
asine canda o da Moncloa.

Convergència i Unió (CiU) e
o PSC saen malparados nas en-
quisas respecto ás cifras de hai
catro anos. A perda de votos e o
seu suposto empate técnico difi-
culta a política de alianzas e os
seus líderes sofren a canga dun-
ha posíbel derrota.

Artur Mas sábese líder de
transición. Ser herdeiro de Jordi
Pujol supón unha responsabili-
dade engadida ao temor a ficar
fóra da área de poder autonómi-
ca, na que o partido de centro-
dereita aguantou desde o inicio
da democracia. CiU pretende
amarrar o mando da presidencia
pactando, ben co PP ben con Es-
querra Republicana de Catalun-
ya (ERC). A avinza cos popula-
resparece insuficiente para con-
seguir a maioría absoluta, o que
podería separar as dúas forzas
conxunturalmente. En Catalunya
fálase dun posíbel efecto dominó

a unha derrota de Mas. O líder de
Unió Democrática –un dos so-
cios da coalición–, Josep Antoni
Duran i Lleida, esixiría a súa
oportunidade e incluso poría en
risco a unión con Convergència,
nun trasvase da esencia de CiU
cara ao PP e a ERC.

Pasqual Maragall tamén es-
tá a piques de entrar na derra-
deira sala. O seu pacto natural é
con Iniciativa per Catalunya,
pero é ben difícil que sexa sufi-
ciente para gobernar. Ficar fóra
do poder significa un xiro radi-
cal na política socialista en Ca-

talunya. O sector catalanista,
minoritario, acabaría despraza-
do pola maioría máis dependen-
te de Madrid e imporíase un
modelo de partido crítico co na-
cionalismo e incluso contrario á
reforma do Estatut, un dos prin-
cipais temas da axenda da pró-
xima lexislatura.

Coalición de CiU e o PSC?

En Catalunya non se descarta un
pacto CiU-PSC. Ambas as forzas
garantirían as súas parcelas de
poder (a autonómica e a munici-
pal, respectivamente) e evitarían
dependencias de forzas minorita-
rias. Ademais, de cara ás xerais,
serviría de plataforma de apoio a
José Luis Rodríguez Zapatero no
eventual caso de que o PSOE ne-
cesitase os votos nacionalistas
para gobernar.

Descartados estes pactos
“circenses”, o Parlament parece
que vai ter en ERC o seu gran
protagonista. A candidatura
independentista aparece como
beneficiaria dun aumento es-
pectacular de escanos e unha
influencia que no futuro pode
ser contraproducente. Un diri-
xente de Esquerra dixo con sor-
na que para o seu partido “ache-
garse a CiU é xogar con lume e
xuntarse co PSOE é deitarse
nas brasas.”

Con certeza, non é doado pa-
ra ERC saber o que máis lle con-
vén. O máis factíbel é que até
marzo non entren no goberno e
só garantan a gobernabilidade
apoiando a lista máis votada.
Desta maneira evitan o desgaste
electoral inmediato e poden ma-
nobrar con maior detemento a
longo prazo. 

O plano ideal do seu candida-

to, Josep Lluís Carod Rovira, é
conseguir un goberno concentra-
do con PSC, CiU e Iniciativa,
presidido por el. Pero sabe que
iso é política ficción. As outras
opcións serían pactar con socia-
listas ou nacionalistas, vieiros
ámbolos con pros e contras que
os republicanos terán que colo-
car na romana denantes de toma-
ren unha decisión.

Aliarse con CiU garante a
continuidade das políticas na-
cionalistas, das que ERC se be-
neficia e aplaude. Deste xeito,
Catalunya pode ensaiar as súas
políticas con independencia de
Madrid. A cambio do apoio (aín-
da que sexa tácito), ERC esixirá
rachar elos co PP e revivir o pro-
xecto de España plurinacional da
Declaración de Barcelona –im-
pulsada entre outros por Pere Es-
teve, agora nas súas filas tras
deixar CiU.

A avinza cos socialistas per-
mite maiores concesións a nivel
estatal para os independentistas.
Este partido mantén a súa voca-
ción institucionalista que culti-
vou xa nos tempos da II Repú-
blica e non se ve mal en ERC
poder lograr algún ministerio
nun futuro goberno de centro-
esquerda, ao lado de nacionalis-
tas galegos ou vascos, por
exemplo. Para sentar a Maragall
na presidencia, os republicanos
pedirán práctica independencia
nas listas e prioridades do PSC
no Congreso (ao xeito da Entesa
de Progrés que xa manteñen en
común no Senado).

Mais polo momento, todos
estes movementos son simples
hipóteses. ERC pon no merca-
do os seus votos. A día de hoxe,
o que máis ofreza, pode ficar
con eles.♦
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ERC non sabe con quen pactará logo do 16-N

O goberno catalán decidirase após as xerais

Os reis
de Galicia
Anselmo López Carreira

A NOSA TERRA

Josep Lluís Carod Rovira cavila, aínda, no sentido dos seus votos de cara ao novo govern. 

● Unha historia descoñecida narrada a través 
dos seus principais protagonistas.

● Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados
e ao día das últimas investigacións históricas.

● Unha obra de gran formato a toda cor,
en edición rústica e de luxo.
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O XI Congreso da Fronte Polisario foi unha
convocatoria plena  de simbolismos  políti-
cos. Comezando pola data escollida para a
súa celebración o 12 de outubro “Día da Uni-
dade Saharaui”. Hai que lembrar que ese
mesmo día do ano 1975 fusionaronse as tri-
bos baixo o compromiso da independencia e
do recoñecemento da Polisario como única
representante lexítima do pobo Saharaui.  O
lugar escollido para levar a cabo o encontro
foi o poboado de Tifarti, símbolo da resisten-
cia armada e bastión dos territorios liberados.
Con estas decisións, comentaba  Bouchaca-
baia Beioun, primeiro ministro da República
Saharaui nun encontro coas delegacións  es-
pañolas, tratábase de facerlles chegar ós sa-
harahuis dos territorios liberados a mensaxe
de que o Polisario conta con eles, e outro moi
concreto a Marrocos e á comunidade interna-
cional de que a batalla política é polo Saha-
ra, e que se librará no Sahara.

A expectación dos delegados á porta do
congreso estaba xustificada. Íase debater  se
se confirmba o apoio dado pola dirección da
Frente Polisario ó Plano Baker II, ou pola
contra se ía retomar a liña dura, tal e como
pedían algúns dos participantes, o que podía
levar á ruptura do alto ó fogo do 1991. Ta-
mén estaba na orde do día analizar a conxun-
tura internacional despois de que o 11 de xu-
llo deste ano o Consello de Seguridade  da
ONU aprobara a súa particular “folla de ruta
saharaui” proposta por James Baker.

Coincidía, ademais, co congreso, a visita
do presidente francés, Jacques Chirac, a Fez,
co obxectivo de lograr un acordo para conver-
ter a Tánxer na súa base militar no estreito, e ó
mesmo tempo, mostrar unha vez máis o apoio
francés á posición soberanista de Marrocos.

Xa no congreso se esperaba unha maior
contestación interna do sector crítico, malia
que o presidente Mohamed Abdelaliz e o seu
equipo se empregaron a fondo para vencer as
reticencias e superar o malestar que supuxo
nalgúns sectores da Polisario a decisión da
dirección, de maneira sorpresiva para moi-
tos, de aceptar o Plano Baker, que fora rexei-
tado no primeiro momento. Con todo, o que
non conseguiu a cúpula da Polisario foi su-

perar o escepticismo e a confianza pola apli-
cación definitiva do Plano.

Os desacordos veñen de lonxe. Xa no IX
congreso (1995) certos sectores se manifes-
taron a prol de volver ás armas despois da
frustración que supuxo o atraso indefinido do
referéndum que o Plano de Paz (1991) ase-
guraba para o ano  seguinte. Actualmente
non son poucos os críticos con esta política
“branda” da dirección da Fronte. Así, o ex
ministro de defensa, Waled Musa, afirmaba
que o  réxime autonómico  por un ano, que
propón Baker, non garante a estabilidade te-
rritorial. Na mesma liña se sitúa Maimb Sa-
leh, un dos fundadores
da Polisario, para quen
o alto o fogo foi un erro
e a autonomía un suici-
dio. O dirixente Sheij
Maalamín lamentaba
que despois do alto ó
fogo non houbese moi-
tos éxitos. Máis claro se
mostraba Ibrahim Gha-
li, representante da
Fronte en España, para
quen o Plano Baker non
é a mellor solución pero pode desbloquear a
situación.

A imaxe de unidade cara ó exterior, que
necesariamente tiña que proxectarse,  reforza
a tese de Abdelaziz, que lles advertiu ós de-
legados que a consecuencia  inmediata do re-
xeitamento ó Plano Baker sería a volta ó
inmobilismo e a un estatus nada favorable.
Aínda que é unha chiscadela á minoría máis
belicosa, recoñeceu que en caso de fracaso, a
outra opción sería a loita armada. O 92 por
cento dos apoios que o mesmo Abdelaziz re-
cibiu para a reelección como secretario xeral
afasta a Polisario, por agora, de tentaciones
belicistas, pero aprofunda na liña política que
lle dá un voto de confianza á ONU.

■ A POSTURA DE MARROCOS

Abdelaziz e a súa xente están convencidos de
que un país terceiromundista como Marrocos
non é capaz de soster unha guerra colonial e

que o xiro dado  polas teses polisarias, debi-
do sen dúbida ás presións internacionais, foi
un golpe de efecto que descolocou a Rabat
ante a comunidade internacional.

Un Marrocos que permanece enrocado na
súa política de feitos consumados e non está
disposto, co apoio de Francia, a alterar o seu
vantaxoso estatus actual. Todo isto malia a
un certo illamento intenacional e de que o
mesmo líder islamista Jasim critica continua-
mente a política antisaharaui do monarca
Mohamed VI. Pero Rabat é plenamente
consciente de que ceder soberanía no Sáhara
pode resucitar desexos particularistas en ré-

ximes como o Rif, tra-
dicionalmente enfron-
tado á monarquía alauí-
ta. Isto explica a airea-
da reacción  da diplo-
macia magrebí ante a
resolución aprobada  na
ONU.

Nos corredores, os
congresistas valoraban,
fóra de micrófonos, a
posición de forza de
España fronte a Ma-

rruecos na illa de Perejil, e máis abertamente
a viraxe  da diplomacia americana, que pasa
agora por un tibio apoio, pero amparo ó fin e
ó cabo polo referéndum de autodetermina-
ción como solución final ó conflito, o que
pode atribuírse tanto o interese polos hidro-
carburos alxerianos como a vontade de mos-
trarse máis aberto ó mundo árabe para paliar
os efectos desastrosos da ocupación do Irak.

A conclusión final que se pode sacar des-
te congreso é que o camiño a unha solución
definitiva é irreversibel. A Polisario sabe que
non conseguirá impoñer totalmente as súas
teses e comezou a ser realista, desprendéndo-
se de vellos dogmas que o arredaban de Oci-
dente e introducíndose con habilidade nos
foros internacionais, tentando así obter maio-
res vantaxes de saída nunhas negociacións
que se presumen longas e difíciles.♦

XOSÉ L. M OSQUERA VELEIRO é primeiro tenente de
alcalde e concelleiro de Cultura de Gondomar polo PP. 

Preguntas
MONCHO LEAL

Por que non se
obriga a que o tráfi-
co de petróleo e de-

rivados cumpra o
mínimo para que o
ambiente non se vexa
ameazado
continuamente, coma pa-
sou hai un ano co Presti-
ge?

Por que non se infor-
ma de que isto suporía
un aumento só do un por
cento do prezo do
combustible para o noso
consumo?

Sábese que o goberno
do grande imperio dos
EE UU está ocupado nos
seus principais postos
por directivos das petro-
leiras?

É consciente a poboa-
ción de que as guerras
son por consumo enerxé-
tico, que os inimigos son
inventados en función
dun guión feito pola
seguridade do Estado?

Non terá que ver que
en cada telexornal boten
tres ou catro noticias das
que antes estaban en
sucesos, coa pretensión
do sistema de que
teñamos medo de todos
nós e aceptemos precisar
axuda de corpos represi-
vos varios?

De cara a conseguir o
déficit cero nos
orzamentos, non sería
ben que privatizasen a
Casa Real, en troques de
reduciren gastos sociais,
para que estes contiños
que temos que aturar
tan tradicionais coma
reaccionarios polo
menos nos saíran de bal-
de?

Con que obxectivo se
fomentará un xeito de re-
lacións sociais, onde só
actúan un pequeno grupo
de xente, mentres o resto
somos espectadores, mu-
lleres e homes que
estamos unicamente a
mirar, admirar, acatar,
na política, na arte, no
deporte?

Se a Asemblea da
ONU volveu condenar,
un ano máis, masivamen-
te o bloqueo dos EE UU
a Cuba e isto non ten re-
percusión de ningún
xénero, para que se xun-
tan? Non habería que
modificar a
organización?

Son precisas catástro-
fes coma a do Prestige
para que a xente pase a
ser cidadanía e aprenda
a reclamar os seus derei-
tos? Para que descubra
que estamos gobernados
polo peor da sociedade,
esa minoría que traballa
só pola defensa dos seus
intereses?

Conformismo? Nunca
máis.♦♦

REFLEXIÓNS SOBRE O XI CONGRESO DA FRONTE POLISARIO

A Fronte Polisario avoga polo Plano Baker
para a autodeterminación do Sáhara

XOSÉ LUÍS MOSQUERA VELEIRO

‘O 92 por cento
dos apoios para a reelección

de Abdelaziz como
secretario xeral afasta

a Polisario de tentacións
belicistas”

A meirande dificultade para o futuro do Sahara é a negativa de Marrocos a retirar as súas tropas. Na imaxe, a marcha verde marroquí de 1975.                       BRUNO BARBEY



Ningún país está libre dun-
ha catástrofe. A diferen-
cia está en como a afron-

ta. O problema de Galiza, o máis
preocupante, é que as desgracias
sempre veñen acompañadas de
mensaxes de autocompracencia.
Esa é a mensaxe da Administra-
ción autónoma ante calquer si-
tuación adversa. Foino hai un
ano, na catástrofe do Prestigee
segueo a ser agora cando se afir-
ma que a situación está totalmen-
te superada e, aínda, que “as cos-
tas están mellor ca antes”. Algo
ilusorio e falto de rigor, non só
científico, senón mesmo do que

atinxe ao sentido común. Sen ne-
gar o esforzo realizado na rexe-
ración medioambiental da costa
(froito en grande parte da presión
social), o verdadeiro alcance da
traxedia non se coñecerá se cadra
até dentro de 10 ou 15 anos. Así
o refliten os estudos realizados
en catástrofes semellantes. Por se
fose pouco, o barco aínda conten
11 Tm. de fuel. Polo mar circu-
lan á deriva máis de outras vinte
mil toneladas. Esta mesma sema-
na seguiron chegando á costa ga-
lletas. A Administración recoñe-
ce que hai unha ducia de areais
aínda sen limpar. O número de

cantís luxados é aínda maior. E
non se diga o fuel depositado no
fondo mairiño (as 30 mil tonela-
das sen localizar tiveron que ir
parar a algures) que, con maior
ou menor incidencia, acabarán
por introducirse na cadea trófica.

Mais, o peor é que non se pu-
xo en marcha aínda ningún plano
que impida que un acidente co-
ma o do Prestige (algo probábel,
de seguir a estadística, antes dun
lustro) teña os mesmos efectos
catastróficos. Tanto a Xunta co-
mo o Goberno central, non só
non tomaron medidas para evita-
lo, senón que se gaban de que, en
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idénticas circunstancias, obrarían
do mesmo xeito.

Pero, se permanecen os efec-
tos perniciosos do Prestige o
mesmo sucede cos seus efectos
“benéficos”. A sociedade sigue
movilizada. Abonda con ollar os
miles de bandeiras que, un ano
despois, berran desde as fiestras.
Tamén claman os coches, motos
e valados. O pulo reivindicativo
non se esvaiu. Nunca Máis e a
conciencia de aldraxe siguen
presentes. A Galiza de hoxe non
é a de hai un ano. Nin voltará ser
coma antes.♦

Autocompracencia oficial e
dignidade social

U N   A N O   D E   P R E S T I G E

PACO VILABARROS



tar o que se podería denominar
“argumentación política” do Go-
berno. Esta incerteza non fai máis
que agravar a credibilidade inter-
nacional do noso país.

O organismo francés CEDRE,
que fora contratado inicialmente
polo Goberno español e que desta-
caba por subministrar información
concisa e detallada, empeza a pro-
porcionar datos moi distantes dos
aportados pola Administración es-
pañola. A finais de xuño afirmába-
se desde o Centro de Investigación
da Contaminación das Augas (CE-
DRE) que se recolleran un total de
110.000 toneladas de residuos sóli-
dos, en tanto que o Goberno espa-
ñol cifrábao en 75.000 toneladas.
No que respecta ao que se recolleu
no mar, o Goberno español afirma
que suman 50.000 toneladas, en
tanto que o CEDREcalcula que co-
mo moito foron 23.000 toneladas
de fuel.

Fronte a estes datos, o Gober-
no español que non se atrevía a
calcular cánto fuel restaba no bu-
que, admite os datos subministra-
dos por REPSOL-YPF, un total de
13.800 toneladas. Xorden, entón,
máis interrogantes. Antes, as mag-
nitudes eran: das 77.000 toneladas
que transportaba o buque, perdé-
ronse 40-44.000 toneladas e resta-
ban 35-37.000 toneladas, que se
estiman poden encontrarse no
mar. Na actualidade, ás 77.000 to-

neladas restámoslles 13.800 no
buque, e quédannos arredor de
64.000 toneladas que ou ben están
vagando polo océano ou ben xa
chegaron á costa. No primeiro ca-
so, incerteza (¿cando terá lugar a
chegada do devandito combustí-
bel ás costas europeas?); no se-
gundo suposto, estariamos supe-
rando as magnitudes das catástro-
fes do Exxon Valdez ou do propio
Erika. (¿por qué entón minimiza-
mos a traxedia cando as cifras son
maiores que as acontecidas nos
mencionados sinistros?)

¿Que podemos esixir na ac-
tualidade como recomendacións
inmediatas á espera dun novo
acidente?

Varias son as liñas de traballo.
A modo de exemplo, podemos es-
tablecer tres eixes de actuación: o
que afecta ao eido comunitario, o
que ten o seu centro de actuación
no campo internacional, e o referi-
do ás responsabilidades.

—Actuacións no eido comuni-
tario. As medidas a aplicar deberí-
an canalizarse cara a os seguintes
campos de actuación: a) desenvol-
vemento das misións da Axencia
Europea de Seguridade Marítima.
Isto é, asignar os medios para que
poida exercer as súas funcións. In-
cluiría un corpo de garda-costas, e
deberamos confiarlle a coordina-
ción das regras; a harmonización
dos plans de loita contra a contami-

nación, os métodos e as inspec-
cións para evitar as distorsións da
competencia entre portos, a forma-
ción dos inspectores; a imposición
de regras de control ás sociedades
de clasificación, a verificación da
calidade das patentes e os certifica-
dos de aptitude dos membros das
tripulacións de orixe extracomuni-
taria; b) preconizar medidas que
permitan a homoxeneización das
comisións de estudo permanentes
co obxecto de reflectir as circuns-
tancias dos acidentes; c) estudar as
posibilidades de poñer en práctica
as “rutas marítimas” cos actuais
medios de seguimento e control sa-
telitario; d) definición dos portos
abrigadoiros inscritos no esquema
de desenvolvemento do espazo co-
munitario e financiado pola Unión
Europea; e) desenvolver os necesa-
rios mecanismos de indemniza-
cións e seguros, coa obrigatorieda-
de de solvencia por parte das em-
barcacións e dos propietarios dos
navíos; e f) aplicación rápida das
directivas europeas e posta en mar-
cha de aquelas medidas que supo-
ñan a implementación de maneira
inmediata de novos medios mate-
riais e humanos .

—A nivel internacional as me-
didas máis necesarias pasan por: a)
reformar a Convención do Dereito
do Mar no que atinxe á responsabi-
lidade do Estado do pavillón, refor-
zar o réxime de circulación interna-
cional de navíos, revisando as dis-
tintas zonas de intervención dos
Estados para permitir unha inter-
vención eficaz fóra das augas terri-
toriais e na zona económica exclu-
siva; e asumir unha nova formula-
ción no contexto dos fluxos dos
transportes nos que debe existir un
control activo en aquelas zonas
máis sometidas a riscos; b) mello-
rar o rol e o funcionamento da Or-
ganización Marítima Internacional
(OMI), asignando un maior control
e unha maior eficiencia na aplica-
ción das convencións interna-
cionais, podendo ser concedida á
OMI a capacidade de realizar audi-
torias de certos servizos a determi-
nados Estados nos casos nos que se
presuma unha falta de eficacia e
unha carencia de capacidade de
control na aplicación das normas
internacionais; c) control da calida-
de das embarcacións, que afecta ás
estruturas dos buques, ás idades, ás
condicións de mantemento, á defi-
nición de estándares, e á definición
das sociedades de clasificación; d)
reformar os controis do tráfico ma-
rítimo, ou sexa, estudo das posibili-
dades de modificación das rotas
marítimas, ampliar os mecanismos
de separación de tráficos, estable-
cer as zonas vulnerábeis e progra-
mar o desenvolvemento de meca-
nismos satelitarios para unha me-
llor información, control e segui-

Existen novas conclusións de-
rivadas do acidente do Pres-
tige. A recente Comisión na

Asemblea Nacional Francesa puxo
de relevo, entre outras cousas, as
seguintes: os barcos de pesca gale-
gos, asturianos e vascos foron máis
eficaces que as embarcacións espe-
cializadas na recuperación do fuel
oil no que respecta á extracción do
mesmo; a xuízo dos deputados da
actual maioría parlamentaria fran-
cesa, o sistema político español ba-
seado nas autonomías podería difi-
cultar as funcións de coordinación
entre administracións no tocante á
toma de decisións e na organiza-
ción das tarefas de loita contra a
contaminación; no que atinxe ás in-
demnizacións dos danos a posición
española é menos intransixente que
a francesa; e, finalmente, cuestióna-
se por qué os partidos políticos da
dereita española se opuxeron á cre-
ación dunha Comisión Parlamenta-
ria para determinar as circunstan-
cias do Prestige.

Así mesmo, as novas revela-
cións en torno ás cantidades verti-
das ao mar e as existentes no bar-
co afundido no Atlántico mostran
a falta de transparencia informati-
va gobernamental, a alta volatili-
dade dos informes firmados polos
denominados “grupos científicos”
que amparan á Administración
pública española e a carencia de
sólidos criterios á hora de susten-

Hai catro
bolsas con

restos do
fuel do

Prestige.
Están

situadas na
Laracha e en
Cerceda e o

seu estado é
de total

abandono.

‘Nun ano
de reflexión
sabemos que

imos moi a modo,
a penas hai
coordinación

entre institucións,
profesionais e

científicos
ao tempo

que non se
actualizaron
os plans de
actuación”
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UN ANO DE
P R E S T I G E

Precisamos accións e
controis urxentes

FERNANDO GONZÁLEZ LAXE

PlÁCIDO LIZANCOS

■ 13 de novembro de 2002

Ás 15.15 horas o petroleiro
con bandeira das Bahamas
lanza un SOS a 28 millas ao
oeste do Cabo Fisterra. O
temporal abriu unha fenda
no buque e comezou a
verter a súa carga,
legalmente 77.000 tm. de
petróleo. Os equipos de
Salvamento Marítimo

evacúan a Vigo e Coruña a
24 dos 27 mariñeiros que
van a bordo. O capitán, o
primeiro oficial e o xefe de
máquinas quedan no interior
para supervisar as labores
de rescate.

Durante horas, o barco
sitúase a tres millas de
Muxía, aínda que as
autoridades afirman que está
en alta mar.

■ 14 de novembro

Comeza a marea negra.
A Armada española

escolta o barco até as 120
millas e as autoridades
anuncian a súa decisión de
impedir que atraque en
ningún porto español. Unha
empresa de salvamento
internacional é contratada
para rescatar a carga. 

Comezan as tensións entre
a Administración española e os
propietarios do buque, a
primeira pretende alonxar a

embarcación e os segundos
poñela a salvo. Elabórase un
plan para transvasar a carga
en augas tranquilas.

O Goberno central acusa
a Xibraltar de non paralizar o
barco e comeza a sinalar
responsabilidades na Gran
Bretaña. A resposta dos
acusados é inmediata.

■ 15 de novembro

Fraga asegura que “a costa
está controlada”.

A marea negra xa chega a

case 200 quilómetros de costa.
O Prestige, remolcado por

buques españois de
salvamento, comeza unha
traxectoria errática que o
levará por toda a costa galega.

■ 16 de novembro

Días despois sábese que
Manuel Fraga e Xosé Cuíña
marchan de cacería á
Mancha na primeira fin de
semana da crise.

O conselleiro López Veiga
visita a zona afectada. É o

Continúa na páxina seguinte

Cronoloxía do Prestige



A.N.T.
Un ano despois da catástrofe, a
Xunta vén de elaborar un infor-
me moi optimista que salienta a
coordinación das Administra-
cións, a rápida reanudación da
actividade e a aprobación do
Plan Galiza como elemento
reactivador da economía.

O informe da Xunta de Galiza ten
unha extensión de dez folios, no
mesmo aparece o Plan Galiza co-
mo factor que normalizou a situa-
ción dos sectores máis afectados e
atribúe aos Gobernos central e au-
tonómico un papel preponderante
nas decisións adoptadas na UE e
na Organización Marítima Inter-
nacional “para evitar ao máximo
os acidentes marítimos”. Entre es-
tas actuacións sinala o “adianto da
retirada dos buques monocasco, a
remodelación do Dispositivo de
Separación de Tráfico de Fisterra
ou a decisión de dotar á Axencia
Europea de Seguridade Marítima”
de máis medios.

A Administración galega afir-
ma que “as reaccións de pesimis-
mo que caracterizaron os primei-
ros momentos do acidente do pe-
troleiro deron paso rapidamente a
unha reacción social dos galegos
que, empezando polos mariñeiros
e xentes vencelladas ao mar e coa
colaboración dos concellos, de
miles de voluntarios, de técnicos,
de empresas e do Exército, tradu-
ciuse nun labor de loita contra a
catástrofe”. A continuación indica
que foi “unha reacción que prota-
gonizaron tamén as administra-
cións central e autonómica”. Así,
sinala que “o esforzo das cales
centrouse en primeiro lugar en ar-
tellar medidas rápidas e eficaces
para paliar as consecuencias máis
inmediatas e atender as necesida-
des dos sectores máis afectados”.

A atención inmediata aos
afectados que cita é principal-
mente a axuda de 40 euros por
día de inactividade a armadores,
tripulantes e mariscadores e 35
aos colaboradores e titulares de
venda de peixe, así como outras
medidas de créditos brandos.

Así mesmo, a Xunta sinala que
participou directamente nas nego-
ciacións do Goberno español co
Fondo de Indemnizacións por Da-
nos de Hidrocarburos (Fidac) e
atribúe a isto que se acordase o 7
de maio o pagamento aos afecta-
dos do 15% do total dos gastos, “o
que demostrou que este organismo

considerou correcta a actuación da
Administración española e a súa
decisión de afastar o barco”.

Na estimación de fondos re-
cadados polo Goberno central a
Xunta afirma que o Fidac adian-
tou 57,5 millóns de euros para
pagar aos afectados polo Presti-
ge, ao que hai que sumar 24 mi-
llóns da empresa aseguradora e
“a concesión dun total de 400
millóns de euros de fondos co-
munitarios aprobados para Espa-
ña polo Consello de Orzamentos
da UE o 18 de xullo pasado”.

A respecto do loita contra a
marea negra, a Xunta sinala que
“a coordinación entre os executi-
vos central e autonómico, xunto
coa decisión e traballo dos pro-
pios mariñeiros, foron decisivas
para facer fronte desde o princi-
pio á chegada do fuel vertido”. O
relatorio de medios empregados é
de 19 helicópteros, 15 avións, 6
remolcadores, 13 embarcacións
de salvamento, 13 barcos da Ar-
mada, 14 buques anticontamina-
ción, embarcacións da Xunta, da
Garda Civil e do Servizo de Vixi-
lancia Aduaneira.

Con estes medios, a Xunta
asegura que se limparon as praias.
Así, sinala que “acadada a limpe-
za dos areais e zonas rochosas e
posta en marcha a avaliación dos
danos ambientais, era preciso
abordar a solución para o fuel que
permanece afundido cos restos do
Prestige”. Isto afróntase co pro-
xecto de Repsol, unha proposta
que “demostrou a súa viabilidade
tras as primeiras probas”.

No que atinxe á normaliza-
ción dos sectores afectados, sa-
lienta a “rápida reanudación da
actividade pesqueira e maris-
queira”, o control da salubridade
dos productos do mar e o au-
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mento do turismo.

Plan Galiza

“O temor de que este suceso viñese
a frear a modernización e do despe-
gue económico iniciado hai 13 anos
pola nosa Comunidade tivo rápida
resposta co Plan Galiza”, sinala a
Xunta. De feito, a metade dos folios
deste documento da Administra-
ción galega dedícase a glosar os
proxectos e investimentos do Plan
Galiza do Goberno central.

A estimación económica de in-
vestimentos que fai a Xunta eleva a
14.000 millóns de euros os cartos
do Plan Galiza. Deses cartos, indi-
ca que 7.500 millóns de euros están
destinados ao AVE, “que en 2010
conectará Galiza coa Meseta en
menos de tres horas e as principais
cidades galegas entre si nunha me-
dia de trinta minutos”. Deste xeito,
sinala que “en 2004 estarán en
obras ou en servizo 229 quilóme-
tros de Alta Velocidade” e que en
2007 estará rematado o treito Co-
ruña-Santiago-Vigo.

En materia de estradas, di
que o Plan Galiza actuará en
1.000 quilómetros de vías, que
haberá cinco novas autovías en
2007 e que o 81% dos quilóme-
tros do Plan Galiza de estradas
executado pola Xunta estarán en
obras ou licitación o vindeiro
ano. O importe total dos investi-
mentos neste capítulo é “próxi-
mo aos 2.500 millóns de euros”.

A suma dos investimentos en
ferrocarril e estradas que o Plan
Galiza prevé ascende a 10.000
millóns de euros. As restantes
cantidades, até chegar aos 14.000
millóns que asegura que se inves-
tirán, corresponden a actuacións
de impulso ao investimento, de-
senvolvemento da Costa da Mor-
te e das zonas máis afectadas po-
lo Prestige, a obras nos portos,
entre os que destaca o porto exte-
rior da Coruña, á creación de 33
novos parques empresariais, a in-
vestigación e a turismo, campo no
que destaca a “construción dun
novo Parador de Turismo na Cos-
ta da Morte”, como cita no penúl-
timo parágrafo do informe sobre
actuacións tras o Prestige.

Por último, este texto indica
que o Plan “propiciou xa a crea-
ción de 43.100 novos postos de
traballo e un aumento do PIB do
2,4 por cento”.♦

primeiro cargo do Goberno
galego en facelo. O ministro
de Agricultura Miguel Arias
Cañete asegura que “non hai
catástrofe ecolóxica”.

O Prestige continúa a súa
errática traxectoria.

Informacións do Goberno
central sitúan as augas
portuguesas ou algún país
africano como destino do
buque que remolcan barcos
de salvamento españois.

A Xunta prohibe o
marisqueo e a pesca entre
Oleiros e Fisterra.

■ 17 de novembro

O Prestige sufre novas
roturas.

O capitán do barco, o
grego Apostolus Mangouras
é evacuado do buque e
ingresado no cárcere de
Teixeiro. As acusacións
contra Mangouras son as de
suposta desobediencia e
presunto delicto ecolóxico.

Unha segunda marea
negra ameaza as costas
galegas. Nas localidades
afectadas reclámase unhas

barreiras anticontaminación
que non dan chegado.
Comezan as primeiras
protestas. O Goberno,
mentres, promete axudas
económicas para o Nadal e o
conselleiro de Pesca asegura
que “non se pode falar dunha
marea negra, son manchas
negras e dispersas”.

■ 18 de novembro

O Prestige continúa a súa
traxectoria errática. Portugal
négalle aceso ás súas augas e

mento dos tráficos; e e) control
das cualificación das tripulacións.

—Así mesmo, tamén é nece-
sario abordar a reforma dos réxi-
mes de responsabilidade civil no
tocante ás reparacións dos danos e
consecuencias derivadas das ca-
tástrofes, é preciso reformar as
responsabilidades dos armadores,
dos fretadores, das sociedades de
clasificación ou do Estado do pa-
villón, esixindo unhas contraparti-
das suficientes; levar a cabo unha
reforma do FIDAC, ampliando o
seus fondos financeiros para dar
cabida a todos os danos ecoló-
xicos e os gastos derivados da res-
tauración do medio ambiente.

En suma, a experiencia recen-
te invítanos a esixir que se refor-
cen os medios de control, tanto
para os Estados como para os
operadores. Debe ser imprescin-
díbel facilitar o intercambio de
“boas prácticas” entre os axentes
que interveñen no negocio marí-
timo e que se poida aportar unha
asistencia técnica en todos os ei-
dos para garantir unha maior se-
guridade marítima e unha mellor
prevención da contaminación, á
vez que sexa viábel a avaliación
das actuacións das sociedades de
clasificación e que se dea viabili-
dade á posibilidade de inspección
nos Estados membros sobre as
condicións de funcionamento do
sistema.

Se todo isto está recollido en-
tre as misións da Axencia Euro-
pea de Seguridade Marítima (cre-
ada polo regulamento 1406/2002,
de 27 xuño do 2002) despois do
acidente do Erika, as leccións que
extraemos do Prestige son dúas.
A primeira, debemos responder
máis rapidamente ás preocupa-
cións ligadas aos acidentes maríti-
mos; e a segunda, é preciso que
exista unha información fiábel e
completa por parte das autorida-
des competentes que require,
igualmente, a existencia dunha
Comisión que delimite as respon-
sabilidades dos infractores.

Deica o momento, e despois
dun ano de reflexión, a lección
que aprendemos é que imos moi
a modo; a penas existe coordina-
ción entre institucións públicas,
profesionais e científicas; e a arti-
culación dos plans de continxen-
cia e de actuación inmediata, tan-
to na terra como na mar, en caso
de sinistro non se actualizaron.
En suma, un tempo perdido no
que temos visto cómo se feriron
os nosos sentimentos.♦

FERNANDO GONZÁLEZ LAXE é
director do Instituto Universitario

de Estudos Marítimos
da Universidade da Coruña e foi

presidente da Xunta de Galiza.

Vén da páxina anterior Sinala ‘froitos evidentes’ fronte as que ‘quixeron estender o pesimismo’

Informe optimista
da Xunta un ano após da catástrofe

UN ANO DE
P R E S T I G E

O Plan
Galiza é
o principal
punto
do informe.

O Prestige
antes
de afundir.



vello mariñeiro ten que ver co mar
na actualidade. “O chapapote está
nos fondos, en todos os fondos e
os moluscos, os peixes e os maris-
cos enterran as crías, pero como as
enterraron no chapapote, non hai”,
asegura. Para el, “é necesario lim-
par os fondos porque non hai nin
un cuarto do peixe do que había
antes”. Ademais, Manuel prog-
nostica que “isto vai ser para moi-
tos anos porque o fuel quedou no
fondo”.

O concello de Carnota foi un
dos puntos máis afectados por esta
catástrofe e sobre a mesma o seu
alcalde, Manuel García (BNG),
manifestaba a finais de decembro

de 2002 que “a contaminación
afecta ás 32 praias e os 17 porti-
ños, ou calas, que temos no muni-
cipio”. Posteriormente, no mes de
xuño, agoiraba unha nova chegada
de fuel en setembro, coas “vagas
do outono” –ao longo dos meses
até ese momento xa chegaran va-
rias vagas de chapapote a Carnota.
O prognóstico non foi acertado en
canto o tempo. “É certo –recoñece
agora–, trabuqueime de data por-
que o outono veu demasiado tarde,
a nova chegada de fuel foi agora,
este fin de semana, e iso que era a
primeira vaga, no resto do inverno
virá moito máis, de modo que as
praias xa non están como conse-

guimos que estivesen no verán”.
Por estas razóns, Manuel García
pensa que non se pode “pechar en
falso” a crise, xa que “o fuel conti-
núa en parte no mar e a limpeza
non está concluída, a pesar do que
queiran dicir a Xunta e o Goberno
central”.

O tempo non só deu a razón ao
alcalde de Carnota neste caso, ta-
mén lla deu a respecto da necesi-
dade de mecanización da recollida
de fuel no mar. “Os voluntarios
son loábeis, pero non son de reci-
bo esas cadeas humanas”, dicía ao
referirse ás tentativas de retirar o
chapapote que flotaba no mar.
“Existía o enorme risco sobre a
piscifactoría –di agora o rexedor
nacionalista–; é unha empresa pri-
vada, pero ten 150 postos de traba-
llo e o fuel podía afectarlle, cando
había miles de toneladas de chapa-
pote flotando. Nós diciamos que
había que recollelas mecani-
camente e finalmente así se fixo,
cun sistema de culleres que recollí-
an o fuel, para pasalo a unhas pas e
despois ás bañeiras, pero só foi
despois de moito insistir”.

Optimismo

Non todas as voces consultadas fo-
ron nin son tan pesimistas á hora
de valorar a axuda da Administra-
ción. Con ocasión da visita do

Un espectador privilexiado dos
primeiros momentos da catástrofe
era Manuel Vilela, de Muxía, un
home de mar xa xubilado que afir-
maba a mediados de novembro de
2002 que “estamos indignados co-
as autoridades. Isto só pasa aquí,
no País Vasco seguro que non su-
cedía”. A opinión solicitada a Ma-
nuel producíase cando en Muxía
aínda non se lles pasara o susto de
ver o Prestige a tres millas da vila,
mentres a Administración insistía
en que estaba ben lonxe. “Logo le-
varon para fóra o barco, non sabí-
an qué facer con el e andou soltan-
do todo o veleno pola costa”. Non
embargantes, a preocupación deste

‘Isto vai ser
para moitos anos

porque o fuel
quedou no fondo”

Manuel Vilela,
Muxía
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interpón unha patrulleira para
impedir que avance cara o sur.

O Prestige pártese en
dous e ameaza con
afundirse.

Toda Galiza por debaixo
da Coruña é vítima da marea
negra, a segunda que chega
ás costas.

Amplíase a prohibición de
pescar até cabo Prioriño.

Comeza a cuestionarse a
decisión de alonxamento do
buque.

As autoridades prometen
soldos de 900 euros por

mes aos pescadores e
mariscadores afectados
pola marea negra.

■ 19 de novembro

Terceira marea negra. O
vento empuxa ás costas
galegas máis de dez mil
toneladas de fuel.

Comezan as
mobilizacións dos
mariñeiros das Rías Baixas
para establecer un operativo
de barcos que impidan o
paso da marea negra.

O Prestige diríxese
primeiro ao norte a logo ao
oeste. Finalmente, a medio
día afúndese a 233
quilómetros das Illas Cíes
tras seis días de naufraxio.

■ 20 de novembro

Nova marea negra cérnese
sobre Galiza, aínda que
tanto Mariano Raxoi como o
delegado do Goberno,
Arsenio Fernández de
Mesa, minimizan os datos
do vertido.

Falan os protagonistas cos
que estivemos hai un ano

HORÁCIO VIXANDE

Un ano despois da catástrofe, unhas opinións refórzanse, ou-
tras son máis matizadas. Os protagonistas cos que falamos hai
un ano, hoxe volven dar o seu punto de vista sobre a crise.

Estivemos con Manuel Vilela en Muxía en novembro do ano pasado. Hoxe afirma que “non hai nin un cuarto das capturas que había antes do Prestige”. Manuel Castiñeiras, arriba á dereita, criticaba aos
mariñeiros a finais de novembro, hoxe louba ao PP. Manuel Souto, abaixo, pensaba a finais de ano, e continúa a pensar, que “o mar e a emigración son as alternativas económicas en Carnota”.

UN ANO DE
P R E S T I G E

Os
mariñeiros

mobilizá-
ronse para

atallar a
chegada de
chapapote.



príncipe de Asturias a Portonovo
no mes de decembro, o patrón
maior da confraría desta localida-
de, Xosé Antonio Gómez Castro,
manifestaba o seu agradecemento
ás autoridades polo seu apoio.
“Controlamos algunhas manchas
importantes coa axuda da Subdele-
gación do Goberno, temos moi
boa información gracias a eles”,
afirmaba por aquel entón. Hoxe
asegura que o resultado da loita
contra o chapapote é “motivo de
satisfacción”, aínda que admite
que “non significa que non detec-
tásemos algún fallo”. Este patrón
maior percibiu que nos momentos
centrais da crise “formamos un bo
equipo co concello, Protección Ci-
vil, os grupos políticos e as confra-
rías; entre todos conseguimos un-
ha boa relación coa Capitanía, que
nos mantiña puntualmente infor-
mados, aínda que logo tivemos un
equipo de vixilancia propio, cun
operativo de varias embarcacións
para buscar manchas de fuel e ou-
tro para atallalas”.

Entre as confrarías, as posturas
respecto ás autoridades abalaron
entre as que manifestaron críticas e
as que mostraron a súa adhesión.
Un exemplo intermedio foi, porén,
a de Bueu. No seu momento o seu
patrón maior, Xosé Manuel Rosas,
realizou algunhas declaracións
moi críticas nun medio de comuni-
cación de fóra de Galiza pero logo
matizou a súa posición e afirmou
que “demandamos un mando úni-
co e resolutivo para facer fronte a
esta crise”. Pasado un ano, Xosé
Manuel Rosas afirma que “non
imos a dicir que houbo unha gue-
rra de competencias, pero estaban
os de Medio Ambiente, a Capita-
nía, a Xunta, había o debate das
augas interiores e exteriores... An-
te o temor de invadir as competen-
cias doutros non se facían cousas
importantes”.

Rosas estima que “houbo fa-
llos”, pero aclara que “os seres
humanos teñen fallos, eu non fa-
ría o que se fixo con ese barco,
aínda que recoñezo que ignoro o
contido da Lei de Transportes
Marítimos”.

Por moito que o patrón maior
de Bueu deslice algunhas críti-
cas, xa no medio da crise afir-
mara que “se para conseguir
cousas hai que parecer popular,
parecerei popular”. Hoxe asegu-
ra que “estou a ben con todos os
partidos, aínda que non teño car-
né de ningún”.

En xeral, as críticas aos parti-
dos, sobre todo ao PP, son matiza-
das. A finais de novembro de 2002,
Manuel Castiñeiras a quen critica-
ba era aos mariñeiros. “Estes o que
queren é cobrar sen traballar, den-
tro de nada todo estará limpo”. Ma-
nuel Castiñeiras, tamén coñecido
como Ferrador, é de Caión, unha

parroquia na que o PP gañou as
eleccións municipais. Ferrador é
amábel con este partido; de feito,
atopáramolo en Caión cando Fraga
realizou a súa primeira visita á
Costa da Morte o sete de decem-
bro. A pesar das súas simpatías ca-
ra o PP, prefire non indispoñerse co
resto dos partidos. “O PP portouse
bastante ben”, afirma, aínda que a
continuación engade: “os outros
partidos tamén”.

Alternativas

Hoxe, cando todos os informes re-
coñecen que o problema non está
solucionado, enfrontámonos á
cuestión do futuro da xente do
mar. En decembro do ano pasado
Manuel Souto, de Carnota, xa o
anunciaba: “o mar e a emigración
son as alternativas económicas en
Carnota”, para, acto seguido, afir-
mar que a catástrofe do Prestige

deixaba á xente sen a alternativa
do mar, o que supuña marchar á
emigración. Para Souto, un ano
despois “non cambiou nada”.
Contodo, Manuel Souto non é tan
pesimista porque confía na “diná-
mica da confraría”. El explica que
este ente “ten proxectos alternati-
vos e complementarios ao traballo
no mar como o do obradoiro de
pesca e turismo mariñeiro ou o
proxecto para procesar o ourizo de
mar”. Todo isto permite “saír
adiante, pero coas forzas da xente
de aquí, porque do Plan Galiza
non se ve nada, só ese parador que
prometeron”.

A procura de alternativas á
marxe da Administración é algo
moi común entre a xente do mar.
Un exemplo constitúeno as maris-
cadoras da Coruña, cidade que vi-
viu tres mareas negras nos últi-
mos 30 anos. Estivemos con elas
a principios de decembro do ano

A principios
de
decembro
de 2002
estivemos
coas
mariscadoras
Carme
Suárez, Fina
Guiance e
Luísa Pardo.
Hoxe estas
dúas últimas
aseguran
que
afortunada-
mente
“pouco fuel
entrou
na ría
da Coruña”.
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‘Aquí o único
Plan Galiza que

temos é o do
marisqueo, que é

moi anterior’
Fina Guiance,

A Coruña

‘Ante o temor
de invadir

as competencias
doutras

Administracións,
non se facían

cousas
importantes’
Xosé Manuel

Rosas
Patrón Maior de

Bueu

pasado e daban conta a presenza
de hidrocarburos procedentes do
Urquiola (afundido en 1975) e do
Mar Exeo (naufragado en 1993)
nos fondos mariños da súa ría.
“Antes do barco [o Prestige] esta-
bamos mirando se podíamos rexe-
nerar a zona da lonxa e aínda ha-
bía vigas con petróleo”, explicaba
entón Fina Guiance, vicepatrona
da confraría de pescadores. Hoxe,
Fina felicítase porque “aquí non
entrou moito fuel, estamos traba-
llando case sen problemas” e indi-
ca que “aquí o único Plan Galiza
que temos é o do marisqueo, que é
moi anterior”.

Daquelas, unha compañeira de
Fina, Luísa Pardo, lembraba que “o
problema son os metais pesados,
que quedan no fondo”. Hoxe, ase-
gura, “eses problemas seguen aí,
aínda que o marisco pase por depu-
radoras, iso non lle sae”.

Nunca Máis

Protagonista de excepción foi a
Plataforma Nunca Máis, unha en-
tidade nacida para denunciar “as
informacións que ocultaba a Ad-
ministración”. Ao longo da crise,
Nunca Máis foi unha fonte con-
sultada constantemente por todos
os medios de comunicación. As
opinións dos seus portavoces soli-
citáronse con regularidade desde
A Nosa Terra. Unha desas veces
aconteceu a principios de xaneiro
deste ano, entón este xornal reuniu
en torno a unha mesa a varios dos
integrantes da súa dirección. “Sa-
bíamos que tratarían de despresti-
xiarnos, acusándonos de políticos,
radicais e violentos”, explicaba
entón Xosé Salvadores. Coa pers-
pectiva do tempo, Salvadores in-
dica que “a intención foi a de des-
prestixiarnos desde o primeiro
momento, até intentaron compa-
rarnos con Jarrai, pero Nunca
Máis fíxoo moi ben, non deu pé a
que actuasen grupos violentos e as
críticas tiveron que recuar. Des-
pois, coas novas incorporacións e
a continuidade de todos os que
constituíran a Plataforma, viuse
que ese era o camiño”.

Este portavoz de Nunca Máis
tamén recalcou daquelas que a
Plataforma tería “as contas cla-
ras” e lembrou que “dixemos des-
de o principio que Nunca Máis
non se ía dedicar á beneficencia”.
Cumpriuno e hoxe Salvadores
lembra que a Plataforma “non na-
ceu para iso, a súa creación era a
resposta que pedía o país ante as
mentiras e deturpación da realida-
de”. Así, para este representante
da Plataforma, “ninguén podía
apostar por que unha organiza-
ción tan plural e con intereses tan
diferentes se mantivese, iso foi
porque houbo moitos máis acer-
tos que erros”.♦

O ministro de Defensa
Federico Trillo revela que
barallou a posibilidade de
facer bombardear o barco.

■ 21 de novembro

Nace a Plataforma Nunca
Máis integrada polos
sindicatos CIG, CUT, USO,
CNT, SLG e os partidos BNG
e EU, así como un feixe de
organizacións sociais,
veciñais e culturais.
Posteriormente uniranse CC
OO, UGT e PSOE. A

Plataforma chegará a contar
con máis de 200
organizacións no seu seo. A
primeira medida acordada é a
convocatoria dunha
manifestación a celebrar o 1
de decembro.

Manuel Fraga visita por
primeira vez a costa
afectada.

Mariano Raxoi asegura
que “non se vai verter un litro
máis”, ao tempo que
comezan a manar bolsas de
fuel no lugar no que se
afundiu o Prestige.

■ 22 de novembro

O país mobilízase para facer
fronte á marea negra pero o
temporal complica as labores
de limpeza.

■ 23 de novembro

A oposición esíxelle a Fraga
explicacións por marchar de
caza nos primeiros
momentos da crise e
Henrique López Veiga
asegura que “Fraga nunca
abandonou Galiza”.

Os medios para loitar
contra os efectos da marea
negra son insuficientes a
pesar do paso dos días,
aínda que mellora a
climatoloxía.

Pecha o acuario da
Coruña ante o perigo da
contaminación.

■ 24 de novembro

O PSdeG-PSOE anuncia
unha moción de censura ante
a “incompetencia” da Xunta
na xestión da crise. O sábado

30 será oficial.
Posteriormente, o BNG
presenta a súa moción.

Beiras esíxelle
a Fraga a rectificación ou
a súa dimisión.

■ 26 de novembro

A prohibición de pescar
esténdese ás doce millas.

■ 29 de novembro

Quinta marea negra. Máxima
alerta en todo o país.

Xosé
Manuel
Rosas,
patrón
maior de
Bueu,
realizou
declaracións
moderada-
mente
críticas coa
Administra-
ción a finais
do ano
pasado e
hoxe
continúa
coa mesma
opinión.

UN ANO DE
P R E S T I G E
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■ 1 de decembro

Multitudinaria manifestación
en Santiago baixo o lema de
“Nunca Máis”. A prensa
internacional fala de 300.000
asistentes a un acto no que
se reclama a dimisión dos
responsábeis políticos da
catástrofe.

■ 3 de decembro

Incidentes en Aguiño, onde
varios mariñeiros increpan ao
alcalde de Ribeira e

presidente da Deputación,
Xosé Luís Torres Colomer.

O Parque Nacional das Illas
Atlánticas afectado de cheo por
unha nova vaga de fuel.

■ 6 de decembro

Marea gaiteira en Compostela.
Máis de 20.000 persoas
asisten a un acto de Nunca
Máis na praza da Quíntana.

■ 11 de decembro

Vinte manifestacións e

concentracións multitudinarias
proclaman o “Nunca Máis”.
Vigo rexistra o acto máis
numeroso.

Agárdase unha nova
marea negra.

■ 12 de decembro

Nova mobilización para
conter a marea negra.

Descóbrese que o
Goberno ordenou o
alonxamento do Prestige sen
contar con informes
solventes.

■ 13 de decembro

Celébrase o pleno do
Parlamento galego no que se
debaten as mocións de
censura presentadas polo
BNG e o PSOE. Aínda que
os dous partidos apóianse
mutuamente, o PP impón a
súa maioría mentres Fraga
ignora as críticas.

■ 14 de decembro

Aznar visita Galiza.
O Prestige continúa a

verter fuel desde o fondo do
mar.

■ 16 de decembro

O príncipe de Asturias visita
as zonas afectadas.
Rexístranse incidentes e
protestas durante a visita.

■ 18 de decembro

Incidentes en Vigo cando o
príncipe de Asturias asiste á
inauguración do Museo de
Arte Contemporánea.

Unha

iconografía

do berro

negro

en Vigo
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■ 20 de decembro

A marea negra diríxese ao
norte e afecta á Mariña. Nos
días seguintes chegará ás
praias de todo o Golfo de
Biskaia.

Unha cadea humana
arredor da muralla de Lugo
protesta pola catástrofe. 

■ 21 de decembro

Trinta mil persoas
maniféstanse en Ferrol para
pedir dimisións.

A Coordenadora de Ensino
Area Negra convoca unha
cadea humana entre Laxe e
Muxía para o 22 de xaneiro.

■ 28 de decembro

Milleiros de persoas asisten a
un velorio na praia do Orzán
na Coruña. As cruces bañan
o areal.

■ 1 de xaneiro

A consellería de Asuntos
Sociais, Corina Porro, asume

o control e a coordinación do
voluntariado. Durará no cargo
un mes. A aparición de Porro
coincide coa paulatina
substitución dos voluntarios
por persoal pagado pola
empresa Tragsa, feito que
anteriormente xa provocara
conflictos nos portos.

■ 6 de xaneiro

Cincuenta mil persoas en Vigo
convocadas pola Plataforma
Nunca Máis e pola Plataforma
contra a Burla Negra. O que

naceu coa vocación de ser
unha mobilización de músicos
convértese nun acto
multitudinario.

■ 10 de xaneiro

UGT e CCOO intégranse na
Plataforma Nunca Máis.

■ 16 de xaneiro

Crise de goberno da Xunta.
Fraga destitúe a Xosé Cuíña
e a Carlos del Álamo á fronte
de Política Territorial e Medio

Ambiente. Son substituídos
por Alberte Núñez Feixoo e
Xosé Manuel Barreiro
respectivamente. A xestión
do Prestige sinalada como
unha das causas, aínda que
no caso de Cuíña tamén se
cita unha loita polo poder
dentro do PP de Galiza.
Paradoxalmente, del Álamo
rematará presidindo o Parque
Nacional das Illas Atlánticas.

■ 22 de xaneiro

Cadea humana na Costa da

UN ANO DE
P R E S T I G E
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todos os sectores económicos de
terra vinculados á actividade pes-
queira) sofreron un forte impacto.
Diversos informes independentes
adverten que o litoral galego tar-
dará un mínimo de 10-15 anos pa-
ra recuperar a riqueza que manti-
ña. Ainda que a Xunta siléncia os
seus próprios informes, sabemos
da mortandade cercana ao 100%
de navalla na Lanzada (Ogrobe),
de ameixa en Ribeira, de percebe
en Ons, Cies e Costa da Morte; de
berberecho e ameixa no Pindo,
desaparición de algas laminárias
na prática totalidade do noso lito-
ral, diminución alarmante de pol-
bo e outras espécies claves para a
nosa frota, e asi sucesivamente.
Os próprios dados da Consellaria
de Pesca indican que houbo unha
baixa de capturas de 26.000 tm, e
50 millóns de euros de perda só en
lonxas. E un ano após, segue a
chegar fuel ás costas, o “Prestige”
segue no fundo do mar cunha
bomba de reloxaria de 14.000 tm,
e outras 20.000 seguen a frote no
océano. 

Mentres, Xunta de Galiza e
Governo español semellan non ter
aprendido a lección. Galiza é o lu-
gar do planeta que sofreu máis
marés negras. Só en Europa, 7
dos 11 sinistros marítimos dos úl-
timos 30 anos tiveron como

protagonista o noso país. E, des-
pois do “Prestige”, Galiza segue
sen cobertura radar plena, sen
meios reais de control do tránsito
marítimo, sen plano de contin-
xéncias próprio para abordar cal-
quera situación de emerxéncia,
cun servizo de salvamento priva-
tizado, escaso de meios e obsole-
to. Un ano despois, e co fuel ame-
azando o noso litoral, seguimos
sen un só buque anti-contamina-
ción, mentres Finlándia conta con
11, ou Grécia con 6. Este trato
non o merece ninguén. 

O Governo español e a Xunta
de Galiza, durante o último ano –e
non só– manipularon os meios de
comunicación públicos e a maio-
ria dos privados, censuraron infor-
mación e distorsionaron a realida-
de de xeito consciente e delibera-
do. Pobre actuación para unhas
institucións que deberian preocu-
par-se xustamente da obriga que
teñen contraída co noso país, e
que incumpriron flagrantemente.
Un governo pode acertar ou co-
meter erros. Mais a mentira é im-
perdoábel. E cando se conxuga
coa discriminación histórica que
padece Galiza, cumpre reaxir. 

E houbo reacción. Rachou-se
cun tópico moi extendido sobre
nós, galegos e galegas, como povo
resignado, submiso e dócil. Moi
pola contra, a sociedade galega
mantivo un comportamento exem-
plar na defensa da sua dignidade, e
fixo-se referencial en moitos luga-
res do mundo. “Estamos fartos de
ser unha colónia”, dicia Daniel
Castelao. E Galiza comezou a ser
coñecida non por ser terra de emi-
grantes, senón por saber reivindi-
car os seus direitos, que uns gover-
nantes ruins tiñan arrebatado.
Constituiu-se a Plataforma “Nun-
ca Máis”, expresión organizada
deste movimento popular de con-
testación á catástrofe, e fomos
quen de participar nas maiores
mobilizacións da história do noso
país. Roubaron-nos o mar, é certo,
mais non puideron con nós. E de-
mos un exemplo, que ficou grava-
do na retina colectiva do povo ga-
lego, do que é defender o país, tan-
to no plano material parando o
chapapote, como no da reivindica-
ción. Mais é de xustiza aclarar, en
aras da verdade, que foi posíbel ar-
ticular esta resposta popular grazas
ao papel galvanizador e á iniciati-
va do nacionalismo galego. 

Hai que destacar a importáncia
e a utilidade da mobilización so-
cial emprendida no último ano, e
da própria existencia da Platafor-
ma Nunca Máis. Son vários os
exemplos que poden ilustrar esta
aseveración, de conquista de lo-
gros concretos. Por primeira vez
nunha maré negra –e xa levamos
demasiadas– os afectados conta-
ron con axudas directas, se ben li-

mitadas e ademais instrumentali-
zadas eleitoralmente. Mais é certo
que a decisión política de conceder
estas axudas toma-as o Consello
da Xunta de Galiza reunido o Do-
mingo 1 de Decembro en Santiago
de Compostela (dia da histórica
manifestación, e primeira vez que
a Xunta se reune un Domingo po-
la tarde). Houbo tamén ceses, que
ainda que non colman as nosas as-
piracións de depuración de respon-
sabilidades políticas, o certo é que
están aí: Cuiña, Carlos del Álamo
ou Corina Porro. Criou-se unha
Comisión de Investigación no Par-
lamento Europeu como conse-
cuéncia da presión social exercida,
e mesmo a OMI (Organización
Marítima Internacional) acordou
separar o Dispositivo de Separa-
ción do Tránsito Marítimo de Fis-
terra criando un novo corredor pa-
ra buques que carguen mercado-
rias perigosas. 

Por outra banda, o Partido Po-
pular obtivo os piores resultados
eleitorais nunhas municipais. É
certo que, con todo, os resultados
de Maio provocaron en sectores
da sociedade galega unha sensa-
ción de certo desánimo e desmo-
tivación, cando non de pasivida-
de, ou mesmo de auto-ódio, con-
ducindo a análises do calibre
“non merecemos máis”, “os gale-
gos somos asi”, etc. 

Pero seria inxusto ficar aí. Este
movimento popular vai pasar,
queiramo-lo ou non, á história de
Galiza. E ademais, á história non
alienada, a da reivindicación e a da
dignificación do noso país. Saben-
do que Governo español e Xunta
de Galiza utilizaron todos –absolu-
tamente todos– os meios ao seu al-
cance para combater-nos: Quixe-
ron comprar á xente con cartos, es-
cenificando en comarcas moi de-
primidas sócio-economicamente,
onde a emigración viña sendo unha
saída “normal”, a concesión de
axudas económicas non como un
direito ao que aceden traballadores
e traballadoras aos que lle roubaron
o posto de traballo, senón como un
favor graciosamente concedido por
Don Manuel Fraga. Intentaron cri-
minalizar a todos aqueles que non
comulgamos con rodas de muiño.
Chegaron a proibir que nos mani-
festásemos –por certo, coa axuda
dalgun alcalde do PSOE–, difama-
ron-nos chamando-nos estafado-
res, e chegaron a investigar as no-
sas contas... Controlaron os meios
de comunicación, públicos e priva-
dos, e inventaron o famoso “Plan
Galicia”. 

Mención especial merece o
“Plan Galicia”. Sobretodo porque
non existe. Os orzamentos do Esta-
do veñen a demostrar, máis unha
vez, a marxinación e o desprezo
que exerce o Governo español co

“Lo que no vamos a hacer es ir a Gali-
cia a hacernos fotografías, a no resolver

nada y a mercadear”
JOSÉMª AZNAR

“La Xunta va a dar a las 4.000 familias
afectadas el turrón y si luego puede ve-
nir el mazapán por parte del Gobierno

central y de la UE, mejor”
ENRIQUE LÓPEZ VEIGA

“Estamos fartos de ser unha colónia”
DANIEL CASTELAO

Estamos xa a un ano do início
da catástrofe do “Prestige”
sobre o litoral do noso país.

Estamos diante dun dos feitos
máis importantes que convulsio-
nou ao país nos últimos lustros, e
que condicionou –e segue a condi-
cionar– moitos dos acontecimen-
tos e actuacións xeradas con pos-
terioridade. Desde o impacto só-
cio-económico até a agresión
meioambiental recebida, pasando
polo lamentábel papel da Xunta e
do Governo español, e finalmente,
e de forma moi singular, a respos-
ta social que se xerou na Galiza. 

Primeira aclaración, óbvia
mais necesária: Na Galiza, ainda
que se negue desde o poder políti-
co, houbo maré negra e houbo ca-
tástrofe. Aqui perdemos moitos
postos de traballo de forma direc-
ta. Pesca de baixura e marisqueo (e

O 1 de
decembro

de 2002 tivo
lugar en

Compostela
a primeira

manifestación
convocada

pola
Plataforma

Nunca Máis.

‘O Governo
español e o

galego utilizaron
todos os meios
para combater-
nos: Quixeron

comprar a xente,
intentaron

criminalizar-nos,
chegaron a

proibir que nos
manifestásemos,
difamaron-nos
chamando-nos
estafadores e
chegaron a

investigar as
nosas contas”
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365 dias
de dignidade

BIEITO LOBEIRA

morte. Máis de 42.000
estudantes participan nunha
cadea humana que une as
localidades de Laxe e Muxia.
Organizado pola
Coordinadora de Ensino Area
Negra, o acto pretende
inculcar aos asistentes
conceptos como
solidariedade, participación
democrática ou dereito a
esixir responsabilidades
políticas. A acción representa
un acto de organización sen
precedentes.
■ 24 de xaneiro

O Goberno central presenta o
Plan Galiza e asegura que
vai investir 12.450 millóns de
euros en varios anos. Parte o
investimento xa estaba
previsto nos orzamentos de
2003.

Manifestación
multitudinaria na Coruña
convocada por Nunca Máis.
A praza de María Pita, chea
de manifestantes.

■ 26 de xaneiro

Varios milleiros de persoas
maniféstanse en
Compostela convocadas por
Nunca Máis.

■ 28 de xaneiro

A Plataforma Nunca Máis
presenta unha demanda contra
os responsábeis da catástrofe
no xulgado de Corcubión, que
acepta a denuncia. O delegado
do Goberno, Arsenio
Fernández de Mesa, o capitán
marítimo da Coruña, Anxo del

Real, o director xeral da Mariña
Mercante, José Luis López
Sors, e o capitán do Prestige,
Apostolus Mangouras, serán
chamados a declarar e algúns
deles serán imputados polo
tribunal.

■ 31 de xaneiro

O anuncio da Consellería de
Pesca de abrir varias zonas
vedadas confunde ao sector.
Algunhas confrarías
aseguran que non
comezarán a pescar.

■ 1 de febreiro

Ábrese a veda para algunhas
especies e zonas.

■ 9 de febreiro

Histórica manifestación
na Coruña, a máis numerosa
celebrada até a actualidade.
Máis de cen mil persoas
convocadas por nunca máis
anegan as rúas. É coñecida
pola Manifestación da Maleta,
xa que os convocantes rogan

UN ANO DE
P R E S T I G E

A PANARO

Continúa na páxina seguinte



RUBÉN VALVERDE
“Os hábitats mariños tardarán en
recuperarse de un bienio a unha
década”. Esta é unha das conclu-
sións á que chega WWF/Adena,
nun informe titulado Un ano des-
pois a marea segue. Neste traba-
llo -presentado en Madrid, París
e Londres- Adenaafirma que “a
do Prestigeé a peor marea negra
da historia despois da protagoni-
zada hai unha década polo Exxon
Valdezen Alaska”. A organiza-
ción ecoloxista reclama un maior
investimento para combater os
efectos do vertido porque “o in-
vestimento até agora foi 30 veces
menor que o desembolsado tras o
vertido do Exxon Valdez”.

O informe incide na lentitude
de degradación do vertido. “O fuel
do Prestige é altamente viscoso e
indisolúbel, polo que se converte-
rá nunha fonte prolongada de con-
taminación nos fondos onde se
acumulou”. Adena advirte dos ris-
cos que sobre a saúde pode orixi-
nar o fuel, xa que “debido a facto-

res fisicoquímicos e biolóxicos, o
fuel sufrirá modificacións que po-
den aumentar a súa dispoñibilida-
de e toxicidade inicial, incremen-
tándose o risco de bioacumulación
na cadea trófica”. 

Isto quere dicir que o fuel irá
afectando a todos os compoñentes
da cadea alimentaria, até chegar ás
especies de maior consumo. De
feito, unha das advertencias na que
máis fincapé fai a ONG é que a

O Aegean
Sea serviu
para
coñecer a
evolución
dos bancos
pesqueiros
após a
catástrofe.
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economía galega vaise resentir nos
vindeiros anos debido ao descenso
de capturas de mexillón e percebe.
“No caso do percebe obsérvanse
problemas de fixación das larvas
nas rochas, o que compromete a
produción futura deste recurso. No
caso do mexillón víronse afectadas
as sementes polo que haberá reper-
cusións negativas nos vindeiros
anos”.

Adena reclama que se modifi-
que a lexislación marítima. Defi-
ne como “dilixente” a actuación
española no que a lexislación se
refire. Esixe que se resolvan pro-
blemas pendentes como os portos
de conveniencia, “que aínda non
foron tratados”. Por último, criti-
ca o Plan Galiza promovido polo
Goberno central. “Trátase dun
plan puramente desarrollista, en
clara oposición aos principios de
crecemento sustentábel e a nece-
sidade de Galicia de recuperar o
ecosistema e os recursos afecta-
dos”.♦

que se asista con equipaxe
para simbolizar a negativa á
emigración por mor da marea
negra. O alcalde da cidade,
Francisco Vázquez (PSOE),
ausente no acto.

■ 18 de febreiro

O PP impide que o delegado
do Goberno en Galiza, Arsenio
Fernández de Mesa, explique
o seu papel na catástrofe do
Prestige. As tentativas para
que o Parlamento galego abra
unha Comisión de

Investigación son paralizadas
polo PP de Madrid aínda que
inicialmente o PP galego
admitira esta posibilidade.
Finalmente, a comisión
constitúese pero a oposición di
que está descafeinada.

De Mesa imputado polo
desastre do Prestige por
parte do xulgado de
Corcubión.

■ 23 de febreiro

Medio millón de persoas
maniféstanse en Madrid

convocadas pola Plataforma
Nunca Máis. Máis de cen mil
galegos trasládanse á capital
do Estado para participar
nunha das mobilizacións
máis numerosas celebradas
até o momento. Nos días
anteriores o Goberno tratou
de desviar a marcha por rúas
secundarias pero un recurso
nos tribunais impediullo.

■ 8 de marzo

Comeza no Parque Europa a
acampada indefinida das

UN ANO DE
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noso país, especialmente grave
no contexto dunha catástrofe co-
mo a que padecemos. Destina-se
á Galiza só o 4’6% dos orzamen-
tos do Estado, porcentaxe mesmo
inferior á proporción da povoa-
ción galega (6’5%) a respeito da
do conxunto do Estado. Unica-
mente teñen a ben conceder-nos,
desde Madrid, un Parador de Tu-
rismo para a Costa da Morte, que
non se executará até o ano 2007.
Esta é a solidariedade que recebe-
mos do Governo español, des-
pois de todo o que pasou. Defini-
tivamente, non nos merecemos
isto. Por suposto, é radicalmente
falso o que publicou recentemen-
te o xornal de maior tiraxe no no-
so país, anunciando que no ano
2004 teriamos na Galiza un bu-
que anti-contaminación e dous
remolcadores de altura. Iso si, sa-
bemos que ao amparo do “Plano
Nacional de Salvamento Maríti-
mo”, prevén-se investimentos
nos centros de control de Sevilla-
Chipiona, Ceuta, Pasaia, Ibiza,
Castellón, Alacante e Málaga,
unha vez xa modernizados os de
Huelva, Cádiz e Cartagena, asi
como máis dotación para o dis-
positivo de detección satelitária
de Canárias. Iso si, Galiza non
existe. 

Hai 150 anos sentenciaba
Rosalia de Castro a situación de
aberrante marxinación do noso
país cun rotundo “Pobre Galiza,
non debes chamar-te nunca es-
pañola, porque España de ti se
olvida” . Desde aquela pasou
moito tempo, mais non mudou
estruturalmente o rol de Galiza
no marco do Estado español,
nen o seu modelo de inserción
no mesmo, dependente. Estou
convencido que todo o que nos
pasou, e a resposta exemplar que
demos e seguimos a dar, ten-se
convertido nun ponto de infle-
xión na toma de consciéncia de
amplos sectores da nosa socie-
dade, de cuestionamento do po-
der político no sentido máis es-
trutural do termo, e de avance
sócio-político do país nas coor-
denadas do nacionalismo gale-
go. Iso si, conscientes de que es-
tamos imersos nun proceso, cos
seus ritmos, e nun país coa reali-
dade e coa história que ten. Pero
é o noso país. 

Sofremos moito, pero
aprendemos tamén o valor da
organización e do compromiso.
E sabemos que con compromi-
so e organización hai lugar para
a esperanza. E coa esperanza
conquistaremos xustiza e liber-
dade. E seremos nós.♦

BIEITO LOBEIRA é deputado
do BNG e membro da Plataforma

Nunca Máis

Vén da páxina anterior Informe de Adena

‘Os efectos da marea negra
tardarán unha década en paliarse’

Moito se ten falado nes-
tes días acerca da re-
cuperación do nosos

medio mariño, após o acidente-
desastre do Prestige.

Por principio, a mortaldade en
masa da maioría dos seres mariños
afectados directamente pola
“manta” de fuel é incuestionábel.
Polo tanto, perdéronse individuos
adultos, ou sexa, productivos. Ta-
mén descendeu a cantidade de
plancto, co que o subministro de
alimento diminuíu. Este coloca ás
poboacións nunha situación de es-
trés nutritivo para, alén das outras
condicións negativas, facer que os
menos resistentes entre as poboa-
cións sucumban. Estes son, en pri-
meiro lugar, as crías, que se viron
fondamente afectadas en pleno es-
tado de crecemento, non só pola
falta de alimento, mais tamén polo
contacto directo coas sustancias
tóxicas que compoñen o chapapo-
te, amais da diminución de osixe-
no provocada pola masiva cober-
tura da mancha preta.

Moito daquel fuel foi retirado
das augas, pero a maioría formou,

xa desde o inicio, unha emulsión
ou mousse, semellante a como se
fai a maionesa, ou a mousse de
chocolate. Produciuse unha con-
taminación secundaria a cargo de
compostos químicos de difícil
identificación, que foron englo-
bados nos corpos dos seres vivos,
ou que lles afectaron máis ou me-
nos seriamente.

Isto todo fai que os activos de
segunda xeración, futuros repro-
ductores, estean moi diminuídos.
Sábese, por experiencias anterio-
res, como é o caso do afundi-
mento do Aegean Sea, que a di-
minución nas capturas non se dá,
precisamente, no primeiro ano
despois do desastre, senón en
anos posteriores, e só comeza a
recuperarse a partir do cuarto ou
quinto ano posteriores. No caso
do Mar Exeo, esta recuperación
non se dera aínda, cando ocorreu
o do Prestige, máis de dez anos
despois, como revelan os traba-
llos de Mª Carme García Negro e
Xoán Doldán.

Isto é así porque o que se dana
é o potencial biótico do ecosiste-

ma, é dicir, o número de seres en-
cargados de asegurar as xeracións
seguintes. Diminuíndo o número
de crías, diminuirá o número de
futuros reproductores. Hai sempre
unha densidade mínima de poboa-
ción, por debaixo do que as espe-
cies comezan a estar en perigo de
extinción. Esta densidade ten que
ser o suficiente como para superar
todos os atrancos que a natureza
lle pon a calquera cría para chegar
a ser adulta e poder se reproducir;
é o que chamamos resistencia am-
biental. Neste caso, á resistencia
ambiental natural súmaselle a
mortaldade suplementaria repre-
sentada pola gran cantidade de
contaminante vertido o tempo que
este estivo en contacto cos seres
vivos do ecosistema e a súa noci-
vidade. Hai un tempo en que, aín-
da desaparecida a causa da mortal-
dade, a poboación tarda en alcan-
zar o seu tamaño, que depende do
tempo de cada xeración para con-
verterse en reproductores. Des-
pois, o crecemento vai rápido e só
é detido polos competidores ou
polos predatores, entre os que o

ser humano é o mais importante.
Podemos aproveitarnos dos exce-
dentes das poboacións, pero non
se debe pescar mentres estas non
alcancen o seu tamaño, é dicir,
cando teñan un activo de repro-
ductores suficiente para asegurar a
reposición, na temporada seguin-
te.

Todo no ecosistema está re-
lacionado, porque as especies
que o constitúen evoluíron con-
xuntamente e están adaptadas
unhas ás outras. Este inverno e
primavera pasadas, cando ía-
mos limpar o piche que outros
botaron no noso País, víamos
moitos seres mortos, entre os
que resaltaban as medusas ve-
las, animais pequeniños que
aboian máis ou menos libre-
mente e que serven de alimento
a outras especies. Alguén que-
dou sen comida durante todo o
inverno e primavera e, posible-
mente, parte do verao. Estes
“alguéns” morreron, con segu-
ranza.♦

ADELA FIGUEROA PANISSE é bióloga

A recuperación dos ecosistemas
ADELA FIGUEROA

Manifestación
en Madrid
o 22 de
febreiro.
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A capacidade das Federa-
cións galegas de defender os seus
intereses a nivel estatal e comuni-
tario está delegada na chamada
Federación Nacional de Confrarí-
as con sede en Madrid, producín-
dose o paradoxo de que en algun-
has negociacións a nivel estatal
que afectan maioritariamente á
flota galega aparecen sentados na
mesa representantes de Federa-
cións como a de Andalucía, Astu-
rias ou Federacións Provinciais
de Gipuskoa ou Biscaia, e ningún
representante das Federacións
Galegas de confrarías.

Existe unha total dependen-
cia da Federación Nacional, asu-
mida por case todas as confrarí-
as galegas, non só para negociar
no nome delas a través da Fede-
ración Nacional de Confrarías
senón incluso para realizar xes-
tións ou negociacións a nivel au-
tonómico, sendo moi corrente
que a Consellería de Pesca teña
enfronte para negociar coas con-
frarías galegas a asesores ou re-
presentantes vidos directamente
da Federación Nacional.

En termos metafóricos pode-
riamos dicir que a maioría das
confrarías galegas viven aínda na
fase preautonómica e non teñen
asumido a capacidade que teñen
de poder autoorganizarse e de-

fender elas mesmas desde un ám-
bito galego os intereses dos seus
asociados. Delegan vergoñenta-
mente a defensa dos seus intere-
ses nun aparato burocrático con
sede en Madrid, totalmente alleo
á realidade do sector pesqueiro
galego, e que polo xeral, e debido
fundamentalmente a súa depen-
dencia económica de subven-
cións públicas, procura actuar
desde unha posición polo xeral
moi acorde coas directrices que
marca o Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca e Alimentación, e só se
permite unha calculada belixe-
rancia coa Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos sen que a
sangue chegue nunca o río.

E dentro deste marco qué fai
a nosa Consellería, pois, sorpren-
dentemente, aínda que oficial-
mente non ten unha postura defi-
nida, en conversas informais ani-
ma a algún dos representares das
Confrarías que menos vencellos
podan ter co aparato de Madrid, a
tomar a decisión de impulsar un-
ha Federación Galega, pero sen
tampouco ir máis alá dos conse-
llos de corredor que lle poda dar
a algúns patróns maiores.

E dentro deste panorama de-
solador para o sector pesqueiro
galego que representan as confra-
rías, aínda debemos distinguir
dous modus operandi totalmente
distintos dentro das Federacións
Galegas; así por un lado temos
unha Federación Provincial da
Coruña, presidida por un patrón
maior dunha confraría sen a penas
peso no ámbito coruñés, como é a
Confraría de Caión, e cunha liña
de actuación errática, controlada
por funcionarios da Consellería
de Pesca e Asuntos Marítimos,
sen unha mínima estrutura profe-
sionalizada e cun máximo repre-
sentante que actúa a remolque dos
acontecementos, que non favore-
ce nin debates nin alternativas nin
solucións aos múltiples proble-
mas do sector, e que cumpre a
función de desactivar un sector ao
que ten dividido e totalmente
amordazado para que non se rom-
pa a paz social coa que tan cómo-
da vive a Administración, cando
os intereses do sector non conflú-
en coa política da Administración
pesqueira.

Na beirarrúa de enfronte, en-
contrámonos cunha Federación
Provincial de Confrarías de Ponte-
vedra que ten asumido a profesio-
nalización da súa estrutura organi-
zativa e que goza da sorte de con-
tar con Confrarías como poden ser
a do Grove ou Cangas que xunto
con outras confrarías fortemente
profesionalizadas e conscientes
dos problemas do sector, actúan
como impulsores de alternativas e
debates aos diferentes problemas
que se lle formulan as confrarías

pontevedresas e son capaces de ar-
ticular propostas moi fundamen-
tadas que serven de base para que
a Federación Pontevedresa adquira
un protagonismo principal á hora
de afrontar as diversas problemáti-
cas ás que se enfronta o sector; a
capacidade de traballo que demos-
tra esta Federación e a seriedade
de moitas das súas propostas, fun-
damentalmente as auspiciadas
desde confrarías como as antes no-
meadas, fan que incluso en moitas
das ocasións sexan asumidas pola
Federación Coruñesa ao ser dificil-
mente rexeitábeis as propostas que
se cocen en Pontevedra pero que
evidentemente afectan en moitas
das ocasións a todo o sector, e re-
dundan en beneficio de todo el.

Sirva como exemplo da dispa-
ridade de actuacións duns e ou-
tros, que mentres a primeira reu-
nión da Federación Coruñesa para
tratar sobre o “Prestige” tivo lugar
(previo acordo da Executiva, im-
pulsado pola confraría coruñesa)
no mes de xullo dos correntes, a
Federación pontevedresa veu rea-
lizando unha media de tres ou ca-
tro reunións mensuais para tratar
diversos aspectos relacionados
coa maior catástrofe ecolóxica e
económica de Galicia.

Pois, ben de aqueles pos vi-
ñeron estes lodos, e un ano des-
pois temos un panorama das
confrarías galegas, digno de ser
estudado máis que por politólo-
gos ou sociólogos, por psicoana-
listas e estudosos da obra de don
Ramón de Valle-Inclan, por
aquilo do “esperpento”.

Coas retinas aínda negras do
chapapote que tan duramente en-
trou polos nosos ollos, con múlti-
ples problemas e incertezas sobre-
voando un sector clave para a este
país como é o sector pesqueiro, a
maioría das confrarías apuntouse
ao lema de que o pasado xa pasou,
e agora borrón e conta nova, non
chegan a dicir que non houbo ma-
rea negra como fixeron algúns dos
nosos visionarios políticos, pero
preto lle andan.

E mira por onde, esta catás-
trofe case serve para que se cre-
ase por fin unha Federación Ga-
lega de Confrarías, pero o malo
é que o que se pariu só se parece
a unha Federación Galega en
que aglutina a algunhas confrarí-
as de A Coruña e Pontevedra,
pero nada mais; estoume a refe-
rir ao nacemento da chamada
“Comisión de Confrarías afecta-
das pola catástrofe do Prestige”,
creada a imaxe e semellanza dos
intereses dun despacho de avo-
gados compostelán.

E esta imaxe e semellanza non
sería negativa se evidentemente o
sector tirase algo positivo desta
simbiose, pero lamentablemente

Case todos estamos de acor-
do que en Galicia hai un
antes e un despois do

“Prestige”. E nas confrarías ¿qué
pasou despois dese maldito día do
13 de novembro do 2002? A res-
posta non está no vento do noro-
este precisamente, senón que te-
remos que mirar en qué país vivi-
mos e con qué parámetros se mo-
ven polo xeral as estruturas da no-
sa sociedade para chegar a ver-
mos o que aconteceu coas confra-
rías de pescadores de Galiza.

E para saber o por qué de
moitas das reaccións das confra-
rías galegas ante a catástrofe do
“Prestige” debemos empezar por
analizar o que había antes da in-
fausta data.

Pois antes encontrámonos
con 63 confrarías integradas en
tres Federacións Provinciais,
agás a Confraría de pescadores
de Ferrol (non integrada na Fe-
deración coruñesa por motivos
alleos á propia confraría ferrolá),
que actúan polo xeral de xeito
descoordinado, e que non foron
capaces en todos estes anos de
ter constituída unha Federación
Galega de Confrarías seguindo o
exemplo doutras confrarías do
Estado español, cun sector moito
menos importante co galego.

Galiza ten
o sector

pesqueiro
máis

importante,
pero non

existe unha
Federación
Galega de

Confrarías,
como hai

noutras
partes do

Estado.

‘A maioría
das confrarías

apuntouse
ao lema de que

o pasado
xa pasou, e

agora borrón e
conta nova;
non chegan

a dicir que non
houbo marea

negra pero case”
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As confrarías
despois do Prestige

TORCUATO TEIXEIRA

Redes Negras.

■ 16 de marzo

Dez mil persoas demandan
investimentos para a Costa
da Morte nunha
manifestación celebrada  en
Cee.

■ 17 de marzo

O Goberno central ordena a
abertura da veda e a Xunta
consegue atrasala até o 24.
■ 24 de marzo

Ante unha visita dunha
delegación do Parlamento
Europeo á Galiza, varios
milleiros de persoas
concéntranse no Obradoiro
para denunciar o desamparo
institucional ante a
catástrofe.

■ 27 de marzo

Destituído o presidente de
Tragsa pola xestión durante a
crise do Prestige.
■ 16 de abril

Dimite o director xeral da
Mariña Mercante, José Luis
López Sors. Para facelo,
emprega unha
incompatibilidade do seu
fillo como escusa. O
oposición e Nunca Máis
temen que queira protexer o
ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos, a
quen exculpou días antes
de calquera
responsabilidade.

■ 20 de abril

Comeza en Valdeorras a Volta
a Galiza de Nunca Máis.

■ 4 de maio

Nova manifestación multi-
tudinaria en Compostela. Aos
6 meses da catástrofe a mobi-
lización popular continúa viva.

■ 7 de maio

Manifestación de Nunca Máis
en Bruxelas.
■ 11 de maio

Conclúe en Compostela a
Volta a Galiza de Nunca
Máis.

■ 25 de maio

Eleccións municipais. Por
primeira vez desde que
Fraga chega ao poder, o
PSOE e o BNG superan en
votos ao PP, que, sen
embargo, recupera a
alcaldía de Ferrol.

■ 1 de xuño

UN ANO DE
P R E S T I G E

Continúa na páxina seguinte



Estas conclusións están extraídas
das investigacións a bordo do bu-
que Coornide Saavedra pola cos-
ta atlántica e cántabra. O resulta-
do da análise da auga e dos fon-
dos mariños é moi semellante ao
obtido entre decembro do 2002 e
febreiro do 2003. Segundo Gon-
zález Garcés, “o fuel non se disol-
veu como se agardaba”. A visco-
sidade do hidrocarburo que trans-
portaba o Prestige nas súas ade-
gas limita moito a capacidade de
acción do mar sobre o fluído. Es-
ta situación é máis grave entre
Santander e Bidasoa, onde os ni-
veis de contaminación son supe-
riores aos do mes de marzo. 

O científico alarmou sobre as
consecuencia que estes niveis de
contaminación poden ter para as
especies mariñas. “O vertido
non afectou ao total dos peixes
vivos, pero si ás larvas e ovos”.
O director do Instituto de Ocea-
nografía, Octavio Llinás, contra-
dixo as declaracións de Gonzá-
lez Garcés e afirmou que non hai
risco para os peixes nin contami-
nación. Non obstante, impediu
que se fixese público ningún in-
forme dende a primavera. Na-
quel último informe oficial, os
científicos do IEO alertaban so-
bre o descenso dos ovos de pei-
xes e mariscos e afirmaban que
existía contaminación “en toda a
plataforma atlántica”. Como
exemplo, sinalaba que a cantida-
de de ovas de sardiña era un
29% inferior que no 2002, afir-
mou que “o chapapote afectou a
todas as especies e iso notarase
nas pesquerías” e engadiu que
“o Prestige acabou cunha xera-
ción de peixes, crustáceos e mo-
luscos”. 

Llinás respondeu a estas de-
claracións de forma ambigua,
pois recoñeceu que os niveis de
contaminación eran “superiores
aos de marzo pero moi por de-
baixo dos niveis corresponden-
tes á contaminación”. Sen em-
bargo, no informe publicado en
marzo do 2003 sinalaban que xa
daquela a biomasa mariña era

inferior á que sería normal nesa
época pero “que era debido ao
quecemento excesivo das au-
gas”.

Segundo Xoán Xosé Gonzá-
lez Garcés, “perdeuse unha xera-
ción de peixes e moluscos”. O
científico explica que “unha ca-
pa de fuel, non moi tóxico, impi-
de que se desenvolvan as espe-
cies animais e vexetais máis pe-
quenas e favorece a aparición de
especies oportunistas”. Estas es-
pecies son aquelas que se apro-
veitan de determinadas condi-
cións do hábitat para sobrevivir
e ocupar as zonas máis favorá-
beis do ecosistema. As máis
afectadas son aquelas que viven
nos fondos máis enlamados por-
que alí hai unha maior ausencia
de osíxeno e o fuel se degrada
máis lentamente. Deste xeito, as
especies con maior valor comer-
cial como o centolo, a nécora, o
polbo ou a ameixa decrecerán
nos vindeiros cinco anos, en de-
trimento de especies oportunis-
tas como as miñocas. Estas, ade-
mais de carecer de valor comer-
cial, acaban por producir dese-
quilibrios no ecosistema.

Segundo González Garcés a
situación “está mellorando, pero
menos do que cabía esperar e
aínda estamos lonxe de acadar
os niveis anteriores á catástro-
fe”. Para Linas a situación é dis-
tinta. “Non hai contaminación
desde praticamente as primeiras
mostras”. Pero se contradí afir-
mando que “o que acontece é
que nas últimas mostras non só
non baixou tan axiña a contami-
nación rexistrada, senón que se-
mella que se incrementou nal-
gúns sitios”. A explicación que
ofrece Llinás para explicar por
qué as novas mostras rexistran
un aumento da contaminación é
que “se trata dun problema cien-
tífico e non de contaminación.
Non se pode saber a qué se debe
porque nunca se estudou con
tanto detalle”.

Para Llinás, a situación das
especies mariñas non corre pe-
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rigo porque “o 90% dos ovos e
larvas das especies  peláxicas
aboian e polo tanto non poden
estar afectados por un fluído
que se deposita nos fondos”.
Ademais, engade que a pesar do
descenso das capturas, “non hai
ningún feito científico que nos
leve a pensar que se vise afecta-
da a reproducción de ningún
crustáceo ou molusco”, afirma.
Sen embargo, un informe do
propio IEO de maio deste ano e
publicado en A Nosa Terra afir-
maba que o “80% da pesca non
se podía comercializar por estar
afectada polo fuel” e incluíanse
entre as especies máis afectadas
a varios crustáceos e moluscos.

O IEO non volveu facer pú-
blico ningún informe máis sobre
as capturas e todo semella apun-
tar que Xoán Xosé González
Garcés foi silenciado tras facer
estas declaracións. Non obstante,
un dato que demostraría que a
contaminación persiste é o incre-
mento no número de contrata-
cións que está a facer o Oceano-
gráfico.♦

A Xunta e o Goberno central
declaran libres de fuel os
principais areais do país, en
cumprimento do seus
compromiso formulado meses
atrás. Adega e as evidencias
demostran que non é así.

■ 4 de xuño

O Goberno da Xunta concede
a Francisco Álvarez Cascos e
a Loyola de Palacio a Medalla
de Ouro de Galiza. Indignación
social pola decisión.

■ 10 de xuño

O PP disolve a Comisión do
Prestige no Parlamento
galego. BNG e PSOE
recorren ante o
Constitucional a medida.

O Parlamento europeo
culpa ao Goberno español da
catástrofe.

■ 13 de xuño

Dúas mil persoas
maniféstanse en Bruxelas co

lema de Nunca Máis.

■ 30 de xuño

As principais praias do país
presentan aparencia de
limpeza, de feito a Unión
Europea mantén moitas
bandeiras azuis, aínda que
posteriormente retira algunhas
por novas vagas de fuel.

■ 25 de xullo

Coincidindo co Día da
Patria, Nunca Máis convoca

unha manifestación a
celebrar pola tarde no
Obradoiro. Abortada a
tentativa gobernamental de
prohibila.

Impostas as Medallas de
Ouro de Galiza a Álvarez
Cascos e a Loyola de
Palacio.

■ 1 de setembro

Comeza a extración do fuel
do Prestige sen que haxa
unha estimación definitiva da
cantidade que hai no seu

interior.

■ 8 de outubro

Abertura total da veda en
todo o país.

■ 8 de novembro

Unha nova vaga de fuel
chega a diversas praias da
Costa da Morte, o que pon
de manifesto que o fuel
continúa a constituír un
problema.♦

UN ANO DE
P R E S T I G E

esta asociación serviu fundamen-
talmente durante os primeiros
meses da catástrofe para actuar
como dique de contención para
que o sector pesqueiro coruñés,
agás algunhas excepcións, se
mantivese no rego, e se dedicase
única e exclusivamente a adornar
as reunións que se celebraban en
Galicia cos altos representantes
da Administración; e despois co
interesado apoio da propia Fede-
ración Nacional para canalizar
todas as reclamacións e defensa
dos intereses dos afectados a tra-
vés dun despacho de avogados
que ofrecera garantías de non le-
var as reclamacións e defensa
dos intereses do sector mais alá
do politicamente correcto, que
non coincide precisamente cos
intereses do sector pesqueiro
afectado gravemente por esta ca-
tástrofe.

Conclusión: a catástrofe do
“Prestige” supuxo para as con-
frarías galegas, por un lado, a
comprobación de que a capaci-
dade de mobilización e organiza-
ción destas corporacións é in-
mensa (aí esta o exemplo das
confrarías do sur, organizándose
para facer fronte con escasos
medios á marea negra que se lles
viña enriba), por outro lado veu a
constatar que os equipos dirixen-
tes da maioría das nosas confra-
rías, a veces por ignorancia, ou-
tras por pasividade, e outras por
intereses alleos ao sector que re-
presentan, son facilmente mani-
pulables e maleables e son inca-
paces de afrontar unha nego-
ciación na que se teñan que en-
frontar coa Administración en te-
mas de gran calado como foi e é
aínda por exemplo o adianto das
indemnizacións pola catástrofe,
e por derradeiro pese a que non
queren oír falar da palabra tutela
cando da Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos falamos, es-
tán encantadas de ser tuteladas
por un aparato burocrático e
fortemente politizado con sede
en Madrid, do que teñen unha
dependencia que raia as veces
coa subordinación, e que é vista
até pola propia Administración
pesqueira galega como algo anó-
malo e incoherente coa impor-
tancia e protagonismo que Gali-
cia con 63 confrarías e o sector
pesqueiro e marisqueiro máis
importante de Europa debería ter
no marco das relacións e repre-
sentación dos intereses do sec-
tor.♦

TORCUATO TEIXEIRA VALORIA é
patrón maior da Confraría de

Pescadores da Coruña e avogado.

Vén da páxina anterior Os datos están a ser silenciados pola dirección do instituto

Científicos do Oceanográfico advirten
de que a contaminación supera a de

GONZALO

RUBÉN VALVERDE
Estudos periódicos do Instituto Español de Oceanografía (IEO)
demostran que os fondos mariños aínda seguen afectados pola ma-
rea negra. Así o declarou o xefe do Programa de Contaminación
Marina do IEO, Xoan Xosé González Garcés, no avance duns da-
tos silenciados pola dirección do Instituto en Madrid. “O fuel do
Prestige segue afectando un ano despois do vertido ás augas e fon-
dos mariños da costa atlántica e cantábrica e a peor situación está
entre Santander e Bidasoa”, afirma González Garcés.



dáns é o único camiño para que
exista democracia. E dolorosa-
mente tamén recordámoslle a
toda Europa o que ocorre nese
océano que parecen non ver, e
axudamos a que se revisase a
atitude cara o mar.

Porque “Nunca máis” é todo
iso, é a defensa do noso mar e
de todo mar, e tamén é a defen-
sa deste país, da nación galega,
e tamén é o exercicio da nosa
dignidade persoal, individual. E
a nación nova de “Nunca máis”
está feita só diso, de rabia libre
e dos sentimentos máis xenero-
sos e as emocións máis podero-
sas, de máis nada. E somos ci-
dadáns dese país moita xente
que naceu en cidades e lugares
distintos, moita xente que che-
gou de fóra e lonxe, e que se fi-
xeron cidadáns de “Nunca
máis”. Moitos voluntarios de
toda parte que nos axudaron a
erguer esta bandeira que nos
puxeron de loito uns gobernan-
tes culpábeis. Absolutamente
culpábeis.

Este é un país que vive des-
facéndose. Que non dá xuntado
as forzas para existir, para axir
coa enerxía precisa ante os de-
safíos da vida. E somos moitas
as persoas que somos conscien-
tes diso, e que vivimos con im-
potencia este estar contra as pa-

redes cada un da súa casa. Moi-
ta xente que xa fixo dun modo
anónimo e particular ese exer-
cicio de xuntar as forzas para
ser, para ser cidadán. Sabemos
dolorosamente que fóra das no-
sas casas, dos nosos espazos de
vida e de traballo, non hai moi-
to do que suxeitarse, non vemos
referencias sociais claras, non
vemos bandeiras políticas coa
madurez de liderar un cambio
no conxunto do país. Sentímo-
nos fortes individualmente e
frustrados colectivamente. Iso
era así hai un ano e é así sobre
todo desde que naufragou un
barco vello duns piratas e o Go-
berno nolo paseou arriba e abai-
xo e logo botouno aí diante pa-
ra o fondo. Desde entón fixé-
monos máis fortes. E desde en-
tonces vivimos a impotencia de
non ver cómo se pode efectuar
ese relevo dun partido e unha
política que verdadeiramente
configuraron un réxime político
específico, o reinado de Fraga
Iribarne.

Os cidadáns fixemos esta
vez o que debiamos facer e hai
cousas que non están na nosa
man, as responsabilidades están
repartidas e os partidos políti-
cos teñen unha responsabilida-
de absoluta: o goberno gobernar
e a oposición vixiar e ofrecer

unha alternativa. O goberno,
Fraga Iribarne e Aznar, non go-
bernou e a oposición non vemos
agora que estea a ofrecer unha
alternativa para botar do poder
á actual administración. Non
vemos que se nos ofreza unha
alternativa posíbel. E esa será a
grande responsabilidade histó-
rica.

E que ninguén faga caso dos
que nos queren derrotar intima-
mente, a cada un na súa casa.
Que ninguén esqueza o que os
nosos ollos viron, vimos a un
país libre ocupando as rúas,
contra os que mentían, negaban
axuda... Contra os que nos cha-
maron “cans”, “paxaros”, “te-
rroristas”, “ladróns”... ¿Que
non dixeron de nós, cidadáns?

Pero os nosos ollos viron o
que viron e non deixaremos que
nos digan que foi un soño, que
foi imaxinación. O 31 de No-
vembro do 2002 probamos o sa-
bor da esperanza e da liberdade
nas rúas sen medo e sóubonos,
agora queremos máis, querémo-
la sempre. Nós xa vimos o novo
país. Falta que a política deste
paisiño vello que aínda temos e
nos enreda as pernas non tolla a
nosa esperanza.♦

Os galegos dicimos “a Te-
rra” e queremos dicir así
o país; algúns tamén, a

nación. Na cultura profunda da
nosa sociedade existe, en diver-
sos graos, unha unión íntima co
telúrico, co territorio. Para no-
soutros, urbanos ou rurais, o te-
rritorio é unha parte de nós. O
que non sabiamos bastante era
que cando diciamos a Terra, di-
ciamos tamén o Mar, o noso océ-
ano bravo e fecundador. Non o
soubemos até que todos os gale-
gos e galegas, da ribeira, do val e
da montaña, das cidades, das vi-
las e das aldeas, non fomos al-
canzados por ese golpe de mar
que foi o que nos fixeron co
“Prestige”.

E hai un ano coñecemos que
a xente desta Terra estabamos ta-
mén feitos de mar, somos unha
lama feita de terra negra e auga
salgada; e agora esa masa está
fecundada e levedada por un so-
ño nacional. Agora de vez, coa
nosa impotencia ante a ofensa do
poder primeiro e a nosa rabia li-
beradora logo, aprendemos que
eramos cidadáns e que a Galiza
pode esixir respecto.

E non só aprendemos nosou-
tros esa lección, tamén lle
aprendemos dolorosamente ao
mundo que a rebelión dos cida-

‘Nunca Máis
é a defensa

do noso mar,
da nación galega

e o exercicio
da nosa

dignidade
persoal”
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A.N.T.
O británico Lord David
Owen, ex mediador da UE nos
Balcáns, defendeu a figura de
Slobodan Milosevic, ex presi-
dente de Iugoslavia, durante o
xuízo que se segue contra el no
Tribunal Internacional de
Den Haag. As súas manifesta-
cións rachan varias das hipó-
teseses seguidas pola fiscalía.

“Milosevic nunca quixo expulsar
todos os musulmáns de Bosnia-
Herzegovina. Só pensou que, co-
mo serbio, era necesaria unha
maioría serbia en Iugoslavia”.
Así explicou David Owen parte
do papel do ex presidente iugos-
lavo nas Guerras dos Balcáns
que asolaron a rexión desde
1991 até o 1999. “Non coido que
fose racista; só un nacionalista
pragmático”, engadiu, botando
ao chan parte do discurso da fis-
calía, que teimou durante todo o
xuízo en presentar o acusado co-
mo líder natural do ideario que
trouxo consigo a limpeza étnica.

Lord Owen foi mediador nos
Balcáns durante a década do
1990 e neste tempo tivo ocasión
de conversar con Slobodan Milo-
sevic en varios momentos. O po-
lítico conservador británico defi-
niu a figura do acusado en Den
Haag como “o home máis inteli-
xente daquelas guerras”, variábel
nas súas percepcións da barbarie
militar e incapaz, ás veces, de
controlar as posturas máis extre-
mistas do bando serbio.

Owen lembrou que logo da di-
visión da antiga Iugoslavia polas
presións ocidentais en Eslovenia e
Croacia, Milosevic considerou
oportuno converter a Serbia na gran
potencia da rexión. Até o 1993, o

político socialista defendeu a crea-
ción dun país forte, con capital en
Belgrado e de forte influencia ser-
bia. Mais esta idea atopouse co re-
xeitamento da comunidade interna-
cional e abandonouna. 

A relación cos serbios de Bosnia

Para o diplomático, que foi tes-
temuña no xuízo a petición dos
maxistrados (rexeitara presen-
tarse reclamado pola fiscalía pa-
ra non romper a imaxe de inde-
pendencia dos mediadores da
UE), esta evolución non foi pa-
rella entre todos os serbios, es-
pecialmente nos de Bosnia. “O
grande erro de Milosevic foi
manter abertas as canles de fi-
nanciamento dos serbobosnios”,
explicou. Owen foi coautor,
xunto con Cyrys Vance, ex se-
cretario de Estado norteameri-
cano no tempo de Bill Clinton,
do Plano Vance-Owen, un pro-
xecto de paz que pasaba por di-
vidir Bosnia en dez rexións et-
nicamente homoxéneas baixo
mandato serbio, croata e musul-
mán. Este programa fracasou
pola negativa dos líderes ser-
bobosnios a asinalo. Para o ex
ministro británico, Milosevic
non tivo valor de arrepoñerse a
Radovan Karadzic, principal di-
rixente destes. “Se tivese viaxa-
do a Pale (capital serbia en Bos-
nia) e ameazado con rachar as
vías de subministración, conse-
guiriamos asinar a paz varios
anos antes dos acordos de Day-
ton”, lembrou.

Mais Owen tamén valorou
positivamente que Milosevic
cumprise os seus pedimentos
noutros intres do conflito. “No
1993, detivo o xeneral Ratko
Mladic e impediu que este toma-

se Srebrenica, algo polo que lle
estou moi agradecido”. Esta ci-
dade bosnia está considerada co-
ma un dos escenarios máis san-
guentos da represión serbia e a
política de limpeza étnica. Se-
gundo a fiscalía do Tribunal Pe-
nal Internacional para a Antiga
Iugoslavia de Den Haag, no
1995 morreron alí 7.500 musul-
máns. De feito, o propio Milose-
vic está acusado de participar
nesta matanza como un dos prin-
cipais dos seus 66 cargos.

Lord David Owen foi o con-
tacto diplomático entre Bruxelas
e Belgrado durante anos. Este
político e diplomático gañara
respecto e prestixio durante a dé-
cada do 1980, cando chegou a
ser ministro de Exteriores no ga-
binete de Margaret Thatcher. Es-
ta declaración non sentou ben en
parte da opinión pública balcáni-
ca. Para albanokosovares e croa-
tas, esta “admiración” por Milo-
sevic só responde a unha mano-
bra do ex presidente, capaz du-
rante anos de “enganar a Ociden-
te con dupla moral, con prome-
sas falsas a Owen, que se con-
vertían máis tarde en sentenzas
de morte”, afirmou o xornalista
croata Zvonimir Juric.

En realidade, o propio Owen
defende que a partir do 1995,
Belgrado pouco tivo que dicir
nas decisións da guerra e que o
seu poder de influencia sobre
Karadzic e Mladic estaba cons-
tantemente bloqueado polo pro-
pio impulso destes.♦
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Trece, o número da mala sorte. Bromas do
destino. A Europa dos 25 vive momentos
de incerteza. Chipre, Malta, Polonia, Re-
pública Checa, Eslovaquia, Estonia, Polo-
nia, Letonia, Lituania, Eslovenia e Ruma-
nía teñen, aínda, deberes por facer. A día
de hoxe, Rumanía, Bulgaria e Turquía te-
rán que agardar a despois do 2004. Facer
predición nas Ciencias Sociais non é ler na
bola de cristal, son precisos  instrumentos
de análise. Os marcos interpretativos son
as pezas esenciais neste xogo. E eu pre-
gúntome, como pode haber sorpresa ante
as dificultades coas que se atopan as mu-
lleres dos países postcomunistas, á hora de
converxer coas súas colegas europeas?

O proceso de transición da economía
estatalista á economía de mercado foi un
proceso rápido, sen regular. A variábel xé-
nero é unha das dimensións que rixen a ac-
tual política europea, de aí a importancia
que cobra como condición para os candi-
datos á UE . Mais non nos esquezamos
que dez dos países candidatos pertencían á
órbita soviética, onde as mulleres experi-
mentaron avances considerábeis. No
1984, o 31% dos parlamentarios soviéti-
cos eran mulleres. Dez anos despois da ca-
ída do muro de Berlín, no 1999 nos esta-
dos ex-soviéticos non alcanzaban o 10%.

É un paradoxo, certamente. Os paí-
ses bálticos, antes Repúblicas da ex-
URSS, queren  formar parte agora da
UE. Na década dos oitenta, era impen-
sábel. A independencia e o proceso de
transición nas tres repúblicas ex-sovié-
ticas, produciuse nunha  década dos no-
venta onde se comezaba a materializar

unha nova orde internacional.
Por que Estonia? Estonia é o oitavo

da clasificación dos países candidatos. O
Informe Anual para a Igualdade de Opor-
tunidades do Consello das Comunidades
salienta o retraso de
Estonia neste aspecto.
Que acontece nun dos
países preferidos pola
poboación sueca co-
mo destino de fin de
semana? Sen dúbida,
os cambios na súa es-
trutura económica
afectaron ás mulleres
estonas. Os índices de
desemprego son rele-
vadores: un 12,4%  de
1.400.000habitantes. As mulleres repre-
sentan o 57,3% da tasa de emprego fron-
te a 65,5% dos homes. Estonia está baixo
un goberno conservador: un réxime semi-
presidencialista, de talante thatcheriano,
máis preocupado pola liberalización do
mercado (reconversións, cotas á produ-
ción agrícola, etc.) que pola elaboración
de políticas activas de  emprego. 

Fagamos memoria. Na última etapa
da década dos noventa  aparecían publi-
cados os primeiros estudos acerca das
consecuencias para as mulleres do novo
proceso de democratización e de apertura

económica nos países
do leste. Todos coin-
cidían nunha caracte-
rística común: a saída
do mercado laboral
das mulleres, as máis
prexudicadas do pro-
ceso. Porén, para al-
canzar as esixencias
económicas  de Bru-
xelas sacrificáronse as
conquistas sociais das
mulleres: desaparece-

ron prestacións públicas como garderías,
e comedores o que provocou unha redefi-
nición dos roles, desempeño de tarefas
tradicionais coma o coidado, etc. A per-
manencia das mulleres en política que-
dou relegada á esfera local, pauta común
nalgúns  estados membros europeos.

O clube dos 25 será un mercado que
anda á procura dunha pauta única. O pro-

ceso constitucional no que estamos in-
mersas, reabre o debate acerca do rol das
mulleres na sociedade europea do s.
XXI. Eis a contradición: sen regulacións
no mercado que controlen a competitivi-
dade salvaxe e a privatización dos secto-
res públicos, o acceso á vida pública e a
presencia das mulleres no mercado labo-
ral en condicións de igualdade nos  sala-
rios e no desempeño de postos de res-
ponsabilidade distarán moito de seren
unha realidade.  

Agora ben, coa incorporación dos no-
vos membros, como recolle  o Parlamen-
to Europeo, a porcentaxe do 31 % de mu-
lleres está en perigo. Sen embargo, as ex-
periencias das mulleres feministas do
“outro lado” poden enriquecer o debate.
A política feminista de A. Kollontai o C.
Zetkin foi posíbel coas súas dificultades.
O seu discurso estivo presente na Confe-
rencia en Pekín. As mulleres do Terceiro
Mundo e das periferias europeas aportan
alternativas  ao incorporaren á constru-
ción da identidade de xénero, a dimen-
sión de clase e de identidade nacional, de
experiencias culturais diferenciadas, re-
coñecidas por todas nós. As mulleres es-
tonas, atópanse nunha encrucillada.
Nembargantes, a presencia dunha Minis-
tra de Asuntos Exteriores, Kristiina Oju-
land, sen nengunha dúbida, impulsará  a
presencia de mulleres estonas nas vindei-
ras elección europeas.♦

IRIA ALONSO CASARES é analista do Instituto
Galego de Análise e Documentación

Internacional  (www.igadi.org) 

Ten Estonia un talón
de Aquiles?

IRIA ALONSO CASARES

Aquí fóra

‘No 1984, o 31% dos
parlamentarios soviéticos
eran mulleres. No 1999

nos estados ex-soviéticos
non alcanzaban o 10%”

Lord Owen asegura que o ex presidente serbio era o máis pragmático da rexión

O ex mediador da UE
na antiga Iugoslavia louba a Milosevic

As declaracións de David Owen rompen o muro propagandístico entorno á guerra na
antiga Iugoslavia.



CÉSAR LORENZO GIL
Moito tivo a ver a insistencia do
regatista e industrial Pedro
Campos na consecución da se-
de da saída da Volvo Ocean Ra-
ce para a edición 2005-2006.
Este acontecemento obrigará a
un alto investimento en infra-
estruturas e podería servir pa-
ra democratizar un deporte
con moitas virtudes educativas.

Por primeira vez, unha cidade
non británica acollerá a saída da
primeira etapa da Volta ao Mundo
de vela. Galiza, cunha candidatu-
ra común de varios portos (posi-
belmente serán Sanxenxo, A Co-
ruña e Vigo os escollidos) logrou
impoñerse a Marsella, Lisboa ou
Nápoles. Este éxito hai que atri-
buírllo ao empuxe de Pedro Cam-
pos, presidente do Náutico de
Sanxenxo e fundador dunha das
máis puxantes empresas de vela-
me do mundo, radicada en Cun-
tis. Campos foi quen motivou o
goberno central e a Xunta para
que apoiasen a candidatura gale-
ga, consciente da importancia de
organizar unha saída que no mun-
do da vela supón un recoñece-
mento ao máis alto nivel.

De feito, a Xunta fixo seu o
proxecto e foi o propio presiden-
te do goberno autónomo, Manuel
Fraga, quen confirmou a nova na
Casa de Galiza en Madrid. Para
Campos, organizar esta saída re-
presenta “unha oportunidade úni-
ca para o mundo da vela do noso
país e unha carta de presentación
ao mundo que reportará gaños

noutras áreas, coma o turismo.”
Esa confianza tamén a mos-

trou a conselleira de Deportes, Pi-
lar Rojo, quen se mostrou dispos-
ta a iniciar xa os contactos para
deseñar un plano de mellora de in-
fraestruturas de cara ao 2005. En
realidade, ese é o gran reto que
abre a escolla de Galiza como se-
de. Nesa competición poden che-
gar a participar perto de mil per-
soas directamente implicadas coas
tripulacións, visitantes dun alto
nivel económico que precisan de

instalacións axeitadas. Alén de in-
vestimentos hostaleiros, cómpre
que as administracións melloren
as infraestruturas ferroviarias e as
comunicacións cos principais ae-
roportos da península.

Portos para sempre

Mais o que realmente lle preocu-
pa á vela galega é o gasto en in-
fraestruturas deportivas na costa.
Para moitos, esta Volta ao Mundo
é a mellor oportunidade que ten

este deporte para rachar o seu illa-
mento e comprometerse coa so-
ciedade a través dunha democra-
tización que mellore o aproveita-
mento do mar pola cidadanía.

Até agora, a vela en Galiza
tivo moito de concentración de
barcos chegados de fóra ou sen
implicación no terreo, en compe-
ticións de elite pero sen refrendo
social, como as regatas do Pre-
mio Príncipe de Asturias, por
exemplo. Outras iniciativas ca-
miñan con moito apuro para so-

breviviren e toda a xente da vela
estraña maior capacidade para
intrincarse no propio terreo.

É por iso que resta por coñe-
cer como se mellorarán os portos
deportivos. Se finalmente se opta
por fechar o litoral e converter os
portos en recintos impermeábeis
aos máis novos, perderase a op-
ción de aproveitar a vela como re-
curso educativo. En palabras dos
regatistas, valores como a resolu-
ción de conflitos, o traballo en
equipo e a relación co mar teñen
neste deporte un campo ben doa-
do de aplicárense practicamente.

Alén de crear unha infraes-
trutura imperecedoira, o mundo
da vela reclama que se amplíe a
Volta ao Mundo ao plano indus-
trial. A propia compañía de Pe-
dro Campos en Cuntis é un bo
exemplo. Pouco e pouco, a plan-
ta gañou prestixio e hoxendía
subministra velames para todo o
mundo, incluído o equipo suízo
que gañou a última edición da
Copa América, a competición
máis importante deste deporte.

Se se chegase a crear un bo
tecido de práctica de vela, alén
de fidelizar turistas que chegarí-
an a Galiza para practicaren o
deporte nas rías igual que agora
ocorre en Catalunya ou nas Ba-
lears, tamén farían falta indus-
trias navais enfocadas á cons-
trución deportiva, un negocio
con gran valor engadido e do
que Galiza se podería beneficiar
en canto a recursos humanos,
dada a súa experiencia en esta-
leiros doutro tipo.♦
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Os regatistas demandan que se aproveite o campionato para democratizar o deporte

Pedro Campos, artífice da ‘saída galega’
da Volta ao Mundo de vela

Até Rio
de Janeiro
pasando
por Sydney
Pendentes do percorrido desta
Volta ao Mundo 2005-2006, po-
demos pensar que será ben se-
mellante ao que sucou os mares
na edición 2001-2002. Os rega-
tistas sempre avogan por saíren
de Europa cara ao Cabo de Boa
Esperanza (Suráfrica) salvando o
Golfo de Guiné. Á beira dos xe-
os polares, a volta achégase a
Australia e recala en Sydney.
Atravesa despois o Pacífico Sur,
dobra o Cabo de Fornos até o
Mar de Plata e a baía de Guana-
bara; sobe polo Atlántico a carón
das Antillas e espera na Costa
Leste estadounidense a derradei-
ra etapa, que acabou hai ano e
medio en Kiel (Alemaña).

Esta rota é a preferida polos
regatistas, xa que salva a área
marítima máis complicada para a
navegación deportiva ou comer-
cial: o Mar do Sur da China, en-
tre Taiwán e a Illa de Sumatra,
aguas inzadas de piratas bastante
máis violentos ca os das novelas
de Emilio Salgari.♦

As perspectivas de desenvolvemento para a vela galega multiplícanse logo de se adxudicar a Volta ao Mundo aos nosos portos.



Foro Negro
O Foro Negro da Cultura, organizado para
os días 13 e 14 de decembro pola Platafor-
ma contra a Burla Negra, xa ten aberto o
prazo de inscrición e deu a coñecer a estru-
tura do programa. Haberá seis zonas de tra-
ballo cos títulos: Libro Negro da Cultura
Galega, Cultura e poder, Un novo discurso
cultural, A rede cultural Alternativa, A Cul-
tura en Acción e o Foro de Fóra.  Abrirase
un escenario para quen queira presentar o
seu traballo ao que se lle darán 10 minutos,
un espazo para contar experiencias e un
balcón para mostrar produtos culturais. To-
do ademais da asemblea de Burla Negra.♦

Paula Rego, Lisboa
e despois Porto
A pintora portuguesa Paula Rego, un
dos principais nomes da pintura contem-
poránea pertencente á coñecida como
Escola de Londres, expón en Lisboa a
serie que elaborou arredor das persona-
xes da novela Jane Eyre. Rego reflexio-
na unha vez máis sobre a condición das
mulleres como leva feito en boa parte da
súa obra, en especial, na provocadora serie
sobre o aborto. A exposición de Rego na
Galería 111 de Lisboa anticipa a grande
antolóxica que a Fundação Serralves pre-
para para o próximo ano no Porto.♦

Shakespeare
en Galaxia
En galego e en Galaxia, así se presenta a
obra de William Shakespeare que abre un-
ha biblioteca propia dentro da nova colec-
ción “Clásicos Universais”. Dous volumes
presenta a editorial dirixida por Víctor
Freixanes para presentar esta nova iniciati-
va. Romeo e Xulieta e O rei Lear publí-
canse no primeiro e Noite de reis e A tem-
pestade compoñen o segundo. A tradución
corre a cargo de Miguel Pérez Romero.
“Clásicos Universais” nace coa vontade de
“reunir, traducidas para o galego, as obras
fundamentais da historia da literatura”.♦

scritores, músicos, artistas... o mun-
do da cultura lembra nestes días o
aniversario do inicio da catástrofe
do Prestigee multitude de actos se

desenvolven por todo o país. As xentes da
cultura levan un ano facendo oír a súa voz e
poñendo a cara contra o atentado do chapa-
pote e nestas xornadas de lembranza inten-
sifican o traballo. As actividades repártense
por todo o país e implican centos de crea-
dores. A maior parte da actualidade concén-
trase na loita contra o piche pero tamén se

abre nestes días en Barcelona unha expo-
sición cunha forte carga reivindicativa.
Trátase de “Total Work (traballo total)”
un proxecto sobre a precarización do tra-
ballo e a feminización da pobreza, coordi-
nado por Monste Romani e no que parti-
cipa a artista suíza Ürsula Biemann e a
galega María Ruído. Parabéns da semana
para o ourensán Suso Silva, gañador do
Premio Nacional de Circo. Sobriño do Pa-
dre Silva, da Cidade dos Múchachos, Suso
comezou a súa formación en Benposta.♦
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BBEEHHRREENNSS,,
uunn  ppiinnttoorr  iinnggllééss
nnaa  CCoorruuññaa

Retrato de Michael Andrews.1962

Paula Rego vista
por Germaine Greer.



CARME VIDAL
Andar 21é unha iniciativa li-
teraria pensada para a rede.
Cen colaboradores xa traba-
llan nunha idea da que as le-
tras galegas son pioneiras.

Máis de cen colaboradores par-
ticipan en andar21, unha revis-
ta da rede que naceu hai tres
anos coa vontade de publicar
textos literarios sen ningún tipo
de control. Os promotores da
iniciativa afirman que se trata
do único espazo da literatura
galega que se adapta á  nova
cultura da rede, e que nin a cul-
tura vasca nin a catalá teñen
ningún igual. Ademais de crea-
ción en lingua propia, en an-
dar21 pódese ler a Ginsberg,
Benedetti, Leonard Cohen,
Emily Dickinson, Bukowski
ou Bob Dylan en galego. 

Ao escribir www.andar21.net,
os usuarios da rede atopan unha
revista na que a creación é enten-
dida nun sentido amplo. Alí están
entradas de autores galegos que
penduran a súa obra na internet
–algúns coñecidos por apareceren
tamén noutros foros–, obra gráfi-
ca de creadores plásticos, ensaios
e documentos como a declaración
do xefe indio Noah Seattle ou un
bo feixe de traducións de autores
que os internautas introducen nes-
te sitio para compartir cos futuros
lectores. Niso consiste andar21 e
difícil é saber quen está detrás e
como botou a andar esta iniciativa
na que os protagonistas son os
máis de cen colaboradores que
envían os seus documentos de
xeito virtual. 

Como contactar cos que xes-
tionan andar21? Por correo
electrónico. Con prontitude res-
ponden a unha mensaxe enviada
ao seu enderezo e remiten un
número telefónico. A virtualida-

de convértese en realidade can-
do se presenta en persoa Gaspar
Domínguez, o editor da revista.
“Á xente aínda desconfía cando
se trata dunha publicación na re-
de, pregúntase quen estará de-
trás. Realmente detrás hai al-
guén pero non ten por que bus-
car outro obxectivo que o que
nós temos, o de publicar textos
de creación” di Domínguez, do-
cumentalista e tamén poeta, en-
tusiasta ademais desta iniciativa
que naceu en Ferrol hai cousa de
tres anos e leva uns dous funcio-
nando na rede. 

A primeira idea ao botar a
andar a revista era crear un sitio
galego de poesía internacional,
co tempo e as propias demandas
o modelo foi mudando e hoxe
en andar21 entra un amplo aba-
no de propostas creativas. “To-
do. Non sometemos os textos a
censura, nin de contidos nin de
calidade literaria. A nosa non é
unha revista de elite, temos un
concepto poético amplo e non
sometemos os textos á crítica”
explica Domínguez, para quen
as características “de liberdade”
fan que andar21 sexa un espazo
único no panorama literario ga-
lego, un modelo de publicación
que ten presenza na literatura
española con tres cabeceiras se-
mellantes –entre elas www.poe-
síasalvaje.com, coa que gardan
boa relación– pero non na cata-
lá nin na vasca. 

Nin falta fan as axudas

Algúns dos colaboradores da re-
vista son autores que comezan,
con vontade de construíren unha
carreira literaria e á busca de no-
vos espazos de publicación pero,
para Gaspar Domínguez, non é
este o único público de andar21.
“Non é un viveiro literario senón

vivencial e poético, un sitio de
creatividade no que cada quen
verte o que quere, xente que ten
gusto pola poesía ou o pensa-
mento e ten ansia de expresalo
por medio da nova cultura da re-
de que permite levar adiante un-
ha publicación sen sometemento
á conxuntura estilística e comer-
cial” defende Domínguez que,
porén, desconfía das últimas no-
ticias que falan con optimismo
da presenza galega na rede. “A
internet galega é de superviven-
cia, non é certo que Galiza sexa
unha potencia na rede” di. 

Entre os máis de cen cola-

boradores hainos habituais, ou-
tros ocasionais e tamén os que
se achegan á revista desde fora
das nosas fronteiras. Están os
emigrantes que encontran un
novo espazo de comunicación
desde Buenos Aires ou Murcia
pero tamén escritores, princi-
palmente do ámbito da lusofo-
nía, que entran tamén así en
diálogo coa creación literaria
galega. Arredor dunha ducia de
escritores brasileiros colaboran
en andar21, segundo o cómpu-
to do editor. A marxe de idade
dos autores é amplo, dos quin-
ce aos setenta anos confesados. 

En andar21 non teñen nin-
gún tipo de axuda pública nin a
perseguen. Confesan a non
adscrición a ningún colectivo
en canto á liña editorial. Non
obstante advirten que son sen-
síbeis a todo o que acontece e
posiciónanse ao respecto. Co-
mo exemplos, os máis recen-
tes, o Prestige e a guerra do
Irak, temas que tiveron un trato
especial na edición da revista e
nas ligazóns que ofrecía. 

“Onde se atopa unha can-
ción de Bob Dylan en galego?”
pregúntase Gaspar Domínguez.
Pois en andar21. Botando unha
vista sobre este sitio literario,
ademais das colaboracións de
escritores na nosa lingua póden-
se atopar traducións de poemas,
relatos ou outros textos de Lev
Tolstoi, Emily Dickinson, Char-
les Bukowski, Seamus Heaney,
Pier Paolo Pasolini, T. S. Eliot,
Bertolt Brecht, Allen Ginsberg,
Leonard Cohen, Nicanor Parra
ou Mario Benedetti, entre ou-
tros. Todo sen responder a nin-
gún proxecto previo, porque esa
é unha das condicións “de liber-
dade” desta revista, que cada
quen introduce o que lle peta e
son moitos os que queren com-
partir os seus textos preferidos,
non sempre os máis canónicos
das distintas literaturas. 

O que lamenta Domínguez é
a falta de compromiso cun pro-
xecto destas características dos
nomes xa coñecidos da literatu-
ra galega. “O que persegue a li-
teratura galega é sistematizarse
e iso non é un dos nosos obxec-
tivos. Este é o século XXI e os
parámetros son outros. Nunha
iniciativa así non se estabelecen
baremos. A internet é así” afir-
ma quen defende a busca “da
beleza e a utopía” como o ver-
dadeiro fin de andar21.♦
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Nace www.andar21.net,
un sitio para a creación cultural
A revista publicada na rede conta con máis de cen colaboradores

A.N.T.
Co título “Galicia, estratexias
de futuro: Novos espazos na
sociedade global” estanse a
celebrar desde o día 12 até o
14 no Consello da Cultura Ga-
lega tres xornadas de debate e
reflexión coa participación de
distintos intelectuais, desde o
filósofo Giles Lipovetski, que
inaugurou o encontro, até Cé-
sar Portela, Xavier Rubert de
Ventos ou Fermín Bouza. As
xornadas intégranse no pro-
grama preparado polo Conse-
llo para celebrar o seu vinte

aniversario, que terá a súa
conmemoración oficial o pró-
ximo 9 de decembro. 

O filósofo francés Giles Li-
povetski foi o convidado para
inaugurar as xornadas coordi-
nadas polo profesor e ensaísta
Antón Baamonde. Lipovetski
é un dos principais ideólogos
da posmodernidade e autor de
títulos como A era do vacío, O
imperio do efémero ou Meta-
morfose da cultura liberal. A
sede do Consello da Cultura na
Praza do Obradoiro acolle este
encontro que ten a súa conti-

nuidade no programa da se-
gunda xornada no que o urba-
nismo e os proxectos de cidade
para o futuro serán os protago-
nistas, coa intervención de Cé-
sar Portela, Jordi Borja, Nuno
Portas e Juan Luís Dalda. A
xornada final centrarase nas
relacións de Galiza co resto
dos países peninsulares coa in-
tervención de Xavier Rubert
de Ventos e Fermín Bouza ade-
mais de Ánxel Viña e Antonio
Figueiredo que se centrarán no
encontro ou desencontro entre
Galiza e Portugal. 

Xornada oficial
o 9 de decembro

As xornadas entran dentro do
programa de celebración do
vinte aniversario de creación
da institución que desenvol-
verá os actos oficiais da co-
memoración o próximo 9 de
decembro. 

O Consello da Cultura
acaba de aprobar tamén o pro-
xecto de orzamento para o
próximo ano que é de
2.093.545 euros, só un 0,80
por cento máis que o ano an-

terior. A institución presidida
por Alfonso Zulueta de Haz
deu o visto e prace para o pró-
ximo ano, entre outros pro-
xectos, á produción da expo-
sición “O sorriso de Daniel”
que se presentará en Barcelo-
na no Forum 2004 e á prepa-
ración das exposicións sobre
as Cantigas de Santa María e
o Conde de Gondomar que te-
rán lugar no 2005, entre ou-
tras iniciativas como a publi-
cación dos dous últimos volu-
mes do Informe sobre Política
Lingüística.♦

O Consello da Cultura celebra os seus vinte anos
cunhas xornadas sobre a sociedade global
Lipovetski, Cesar Portela e Rubert de Ventos entre os participantes

Gaspar Domíguez, editor da revista andar21. A. PANARO
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A.N.T.
Cando se cumpre un ano do
Prestige ponse á venda o libro-
cd duplo Sempre mar da Pla-
taforma contra a Burla Ne-
gra. Dos corenta libros que se
levan producido arredor do
atentado do petroleiro, varios
deles colectivos, este é o de
máis autores xa que nel parti-
cipan 117 escritores, 18 ilus-
tradores e 27 grupos musicais. 

“Sempre Mar” é o título dun po-
ema de Bernardino Graña que se
recolle como epílogo e que lle
dá tamén nome a un libro que
aínda garda entre as súas páxi-

nas a carraxe dos primeiros días
tras o embarrancamento e tamén
a ilusión do país que se revolvía
contra a incompetencia. Todo
iso está nas duascentas páxinas
dos libros e tamén nos 27 temas
musicais dos dous cds que se
publican xuntos e nos que se po-
de oír A Quenlla+Astarot, Al-
berto Bundi, Beladona, Leilía,
Liñaceira, Marful, María Ma-
nuela, Milladoiro, Paloma Suan-
ces, Ruxe Ruxe, Pilocha, Tanga-
ta, Xesús Vaamonde e Xosé
Lois Romero ou Zënzar. Para
presentar Sempre mar, Burla
Negra organizou un concerto o
día 13 de novembro na Sala Na-

sa de Santiago con varios dos
grupos colaboradores e a partici-
pación tamén dos escritores. 

Poemas, relatos, ensaios e
cartas compoñen o abano litera-
rio do numeroso grupo de escri-
tores que responderon á convo-
catoria de Burla Negra. Agustín
Fernánez Paz, Pepe Álvarez
Cáccamo, Xavier Queipo, Mi-
guel-Anxo Fernán Vello, Marilar
Aleixandre, Marga do Val, Mar-
garita Ledo, Manuel Forcadela,
Emma Couceiro, Emma Pedrei-
ra, Fran Alonso, Antón Dobao,
Ana Romaní, Alexandre Ne-
rium, Manuel Outeiriño, María
Lado, Suso de Toro, Rosa Anei-

ros, Xabier Cordal, Lupe Gó-
mez, Xurxo Souto, Yolanda Cas-
taño ou Chus Pato son algúns
dos autores deste libro que reco-
lle tamén un poema da recente-
mente finada Xela Arias dedica-
do a Man, o alemán de Camelle.
“Serve de crónica dunha viaxe
apurada polas nosas derrotas e
polas nosas ansias de supera-
ción. É humor e son lamentos. É
ironía e é xenreira non contida.
Son promesas e agoiros. Pero su-
pón, por riba de todo,unha afir-
mación da nosa riqueza creativa
e da xenerosidade comprometi-
da de centos de autores e auto-
ras”, dise no prólogo.♦

Sempre Mar,
a reposta cultural ao petroleiro

Barthes,
traducido
VÍTOR VAQUEIRO

Chega ás miñas mans o
exemplar de A cámara
clara. Reflexión sobre a

fotografíaque vén de publicar
Edicións Laiovento, con tradu-
ción de Mª Azucena Vázquez e
Françoise Gauthier. Para quen
cremos que o meio fotográfico
supón moito máis que unha
maneira –convencional como
outra calquera– de representa-
ción da realidade para se
converter nun meio de análise,
nunha ferramenta de
exploración, nunha alavanca
–coa sua fracción de subxecti-
vidade– de coñecemento, nun
meio de expresión, o
aparecemento do texto do críti-
co francés na nosa língua é
motivo de ledícia. 

A cámara claraé un dos es-
critos basilares da fotografía do
século pasado, ao pé de textos
como On the photography, de
Susan Sontag, L’acte
photographique, de Philippe
Dubois, Kunst und Photograp-
hie, de Otto Stelzer ou doutros
de Aaron Scharf, John Pulz,
Walter Benjamin, Serge
Tisseron ou Rosalind Krauss.
As persoas que hai un cuarto
comezaban a se preocupar por
cuestións relacionadas coa foto-
grafia beberon afervoadamente
as suas páxinas. Penso que foi
Roland Barthes quen primeiro
obrigou a reflectir na fotografia
como unha pegada de morte, na
subxectividade que o “obxecti-
vo” conleva, no tema do dobre,
na conceptualización do
studiume o punctum, na
posición do Spectator. 

Acostumo dicer que me
resulta surprendente o feito de
que persoas dunha ampla cul-
tura sexan perfeitamente anal-
fabetas no que atinxe á
fotografia un meio, para alén
de tudo, que acho o máis
xenuinamente representante
do século XX. A cámara
clara é unha magnífica
oportunidade de comezar a
desfacer ese analfabetismo.

Non podo falar, como debe-
ria ser obriga de reseñador, da
tradución. Non posúo –posuin a
coedición de 1980 que me furta-
ron os amigos do alleo que tan-
to proliferan– o orixinal francés
e, con iso, fica invalidada tal po-
sibilidade. Alegra-me que, por
poñer só un exemplo, se respei-
tara o título do orixinal francés
–La chambre claire– , sen optar
por ese La cámara lúcidaespa-
ñol que sempre me resultou
incomprensíbel. Ás avesas, hou-
bera gostado dun maior
distanciamento do español e un-
ha maior aderéncia ao texto por-
tugués respeitando, naturalmen-
te, a nosa identidade. Por exem-
plo: “pormenor” por “detalle”
ou freira (pensemos no apelido
Freire) por monxa houbera-os
considerado termos máis
galegos. De todas maneiras só
podo dar os meus parabéns a
Edicións Laiovento, a Pancho
Pillado, a Azucena e Françoise,
que fixeron posíbel esta leitura,
desexando que continúe o
exemplo.♦

A.N.T.
A capela ardente do poeta Mi-
quel Marti i Pol foi instalada na
localidade de Roda de Ter, on-
de nacera en 1929. A familia
pediu un enterro privado pero
todo facía apuntar a que o acto
do 13 de novembro sería multi-
tudinario. O nome de “poeta do
pobo” era xa unha frase feita
para definir este escritor cata-
lán que morreu o martes, 12 a
consecuencia dunha esclerose
que padecía desde hai máis de
trinta anos. 

A morte é un dos temas da
súa poesía, quizais porque a
viu moi cerca en varias oca-
sións. De procedencia obreira,
compromiso catalanista e mi-
litancia de esquerda –perten-
cía ao PSUC–, Marti i Pol fí-

xose poeta cando con 19 anos
tivo que encamar a conse-
cuencia dunha tuberculose

pulmonar. En 1954 recibe o
seu primeiro premio, o presti-
xioso Ossa Menor por Parau-
les al vent. Pero a enfermida-
de volve aparecer máis tarde
na biografía de Martí i Pol e
esta vez sería xa definitiva.
En 1970 diagnostícanlle unha
esclerose que mermou progre-
sivamente as súas facultades
pero que non lle impediu de-
dicarse con entusiasmo á li-
teratura e converterse no poe-
ta máis lido de Catalunya. Da
súa autoría son títulos como
Estimada Marta, L´ambit de
tots els ámbits, Quadern de
vacances ou o derradeiroDes-
pes del trot. Moitos dos seus
poemas déronse a coñecer ta-
mén ao ser interpretados mu-
sicalmente por cantantes da

nova cançó, entre eles María
del Mar Bonet, Marina Ros-
sell e, moi especialmente,
Lluís Llach, que mantiña unha
estreita amizade co poeta. 

Levaba Marti i Pol dous
meses hospitalizado. O mun-
do da cultura catalá e moi es-
pecialmente os seus vicios de
Roda de Ter lamentaban a
morte dun dos poetas máis
queridos en Catalunya. “De
vez en cando a morte e eu so-
mos un; a morte e eu somos
un, e o tempo/ esfóllase lenta-
mente e o compartimos, / a
morte e eu, sen aspaventos/
dignamente, poderíamos dicir
para entendernos” dixo nun
dos moitos poemas nos que
mostraba o seu trato próximo
coa morte.♦

Finou Martí i Pol, o poeta do pobo catalán



Título: O corvo do chapapote / No páis do
Nunca Máis.
Autores: Luís Rei Núñez / Xurxo Lobato.
Editan: A Nosa Terra / Galaxia.

Nestas páxinas temos falado de
Nunca máis. A ollada da infan-
cia (Kalandraka), Negra som-
bra. Intervención poética con-
tra a marea negra(Xerais) ou
Nunca máis, Galiza á intempe-
rie (Suso de Toro, Xerais). E
para este cabodano fican aínda
outras dúas crónicas. A escrita
urxente de Luís Rei Núñez e a
fotografía elocuente de Xurxo
Lobato. Testemuños non cen-
trifugados polo eufemismo e
proba incontestábel de que en
ocasións como esta un pobo
debe ser agradecido.

Destas, en principio, dúas
crónicas, O corvo do chapapote,
de Luís Rei Núñez, é unha no-
vela de urxencia. Con todas as
limitacións que iso supón, pois
rematouse de imprentar o 23 de
febreiro, día no que se manifes-
taban en Madrid milleiros de
persoas, polo que, naturalmente,
non tivo posibilidade de reflictir
todo que supuxo Nunca Máis,
pero co valor que ten a rapidez,
mesmo a inmediatez, da respos-
ta. Eis entón unha novela filiada
no realismo máis puro. Unha
novela na que hai ben poucos
momentos deses que se tenden a
calificar como de invención fa-
buladora novelesca; un deles, o
máis aparente, no remate, cando
o anonimizado (porque quere
ser voz de todos) lle “entrega” o
corvo de chapapote a Fraga. Do
resto, a novela camiña de mans
dadas coa actualidade histórica,
vanse enchendo as páxinas se-
gundo as praias van acumulando

máis veleno negro. Un protago-
nista coa vida desfeita, como
barco á garra, ao que aínda lle
quedan arres-
tos para opo-
ñerse á mani-
pulación, vai
percorrendo os
distintos luga-
res da traxedia
(Aguiño, Car-
nota, Can-
gas...) botando
unha man, ob-
servando e denunciando, indig-
nándose co Ministro Portavoz,
con Delegado do Goberno, con
Cascos, con Aznar, con Fraga,

solidarizándose co sentir da xen-
te que protagonizará o move-
mento cidadán máis importante
desde a Irmandade Fusquenlla.
O protagonista, no seu deambu-
lar, vaise topando con diferentes
mulleres, algunha das cales che-
gará a significar algo para el,
mais é esta unha historia subsi-
diaria non explorada en todo o
que podía dar, porque a crónica
que lle importaba ao autor non
era a sentimental individual se-
nón a solidaria. 

Pola súa banda, No país do
Nunca Máisé un documento
fotográfico do fundimento, des-
de o 14 de novembro de 2002 á

Noite de San Xoán de 2003.
Xurxo Lobato é un fotógrafo
que máis que retratar simples
obxectos ou seres inmobiliza
para os nosos ollos emocións,
sensacións, nas que se coñecen
os grandes artistas da cámara. A
paseata a que obrigaron o Pres-
tige, o afundimento, a chegada
e invasión do piche, os mariñei-
ros recolléndoo, a impotencia
da xente, a manifestación do 1
de decembro, o labor dos vo-
luntarios, a manifestación das
cruces, a Homenaxe a Man, os
Concertos Expansivos, a cadea
Humana, o canto de autor por
Galicia, a manifestación das
maletas, o fútbol solidario, a
manifestación de Madrid, os
María Casares, as manifesta-
cións de Madrid e Bruxelas...
Ronsel gráfico para a historia.
Documento que vén acompaña-
do de textos de autoría moi di-
versa que inicia Manuel Rivas
(cun percorrido pola historia e
significado de Nunca Máis) e
remata Nacho Blanco coa cro-
noloxía do desastre. No medio,
textos de autores moi variados
e non só galegos, desde Uxía
Senlle, a Suso de Toro, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao, José
Saramago, Anxo Quintana, An-
tón Reixa, César Antonio Moli-
na, Rosa Aneiros, Edurdo Gale-
ano, Mario Benedetti, Xavier
Queipo, Xurxo Souto, Rosa
Aneiros, Antonio Franco, Car-
los Llamas, Montserrat Domín-
guez, Xosé Luís Gómez, Antón
Losada, Manuel López, Suso
Iglesias, Ernesto Sánchez Pom-
bo, Pablo González ou Bieito
Rubido.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Psicoloxía
do mundo
Súa de sié a última novela
de Isidro Novo, publicada na
Colección Mandaio que aga-
salla o Club Literario Biblos
aos seus
socios.
Esta
novela
pretende
ser unha
visión psi-
colóxica
da nosa so-
ciedade,
unha cons-
trución
narrativa
clásica, con detalles de serial
e de filme –en palabras de
Lois Diéguez– arredor da
violencia de xénero e a dure-
za da convivencia. Relato sen
cangas formais dunhas vidas
estreitadas pola dor, a
frustración e a desesperanza,
nun mundo que xira demasia-
do ás présas.♦

De cando
Fernando VI
Edhasa edita a primeira
novela do coruñés Xoán Gra-
nados, Sartine y el caballero
del punto fijo, unha obra his-
tórica que nos traslada ao rei-
nado de Fernando VI (nos
anos centrais do século
XVIII). O intendente real Ni-
colás Sartine reci-
be encar-
go do
monarca
de dirixir
e protexer
a constru-
ción dun
arsenal da
armada que
protexa as
costas
imperiais
das
incursións
británicas, nun momento his-
tórico no que xermolan os
rancores entre Inglaterra e
Francia que van desembocar
nas Guerras Napoleónicas de
cincuenta anos despois.♦

Na alma de Darío
Darío Xohán Cabana retorna
á literatura con Mitos e
memorias, un percorrido por
vellos textos e novos relatos
curtos cos que debuxa a súa
propia peripecia persoal e
aqueles temas
que
centraron
a
meirande
parte das
súas letras
(os tempos
remotos
dos celtas,
a Idade Me-
dia, a loita
proletaria, a
ameaza do
fascismo…). O autor de Rois
volve mostrar a súa riqueza
expresiva e recupera lugares
xa coñecidos para os seus
lectores, como Saor. Edita
Xerais.♦

Trátase
de dúas
crónicas
cos límites
e a forza
da urxencia.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CASA SKYLAB .
Jaureguizar.
Xerais.

2. IRMÁN DO VENTO .
Manuel Lourenzo González.
Xerais.

3. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

4. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

5. TARXETA VERMELLA .
Xosé Miranda.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

2. A MORTE DAS LINGUAS .
David Crystal.
Galaxia.

3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA .        

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

4. A FORMACIÓN
DO NACIONALISMO GALEGO
CONTEMPORÁNEO .

Manuel A. Fernández Baz.
Laiovento.

5. RETRATOS VOLUNTARIOS .
José Luis Abalo. 
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Literatura e imaxes lembran o Prestige
L. Rei Núñez e Xurxo Lobato dan testemuño da traxedia
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Título: A bela Otero pioneira do cine.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

A poeta e ensaista Mª Xosé
Queizán publicaba hai uns
anos, O solpor da cupletista,
narración cuxo cerne é a figu-
ra de Carolina Otero. Desde

ese intre, as obras adicadas á ar-
tista de Valga foron medrando,
nomeadamente nestes dous últi-
mos anos, abranguendo distintos
xéneros. A últi-
ma en chegar é
un fermoso en-
saio da autoría
de Miguel An-
xo Fernández,
merecente do
V Premio”
Chano Piñei-
ro”de Historia
Cinematográfi-
ca de Galicia. 

Miguel An-
xo Fernández
pon á disposición do lector o seu
talento narrativo neste ameno
ensaio, que foxe intencionada-
mente das biografías ao uso pa-
ra centrarse nunha tese sinxela,
o descubrimento para o público
da faceta como actriz de cine-
ma de Agustina Otero “aquela
nena de dez anos violada polo
Canainas a noite do 6 de xullo
de 1879 nun afastado camiño
de Valga, e que anos despois
chegaría a ser unha das raiñas

da Belle Epoque” de sacar do es-
quecemento devolvéndolle o lu-
gar que merece na historia do ci-
ne e que a vida pública da can-
tante e bailarina galega, a súa ob-
sesión por disfrazala de fantasía
novelesca, mantiña oculta. O au-

tor analiza esta polo miúdo, con-
vertendo o libro en referencia

obrigada para coñecer un capítu-
lo máis da prehistoria do cine ga-

lego, enterrado no contexto do
nacente cine internacional, coa
súa participación en La valse
Brisantepara o operador dos Lu-
miere, Félix Mesguich, Outono
de Amor e a mítica película de
Von Stroheim, da que non hai,
polo menos ofialmente, ningun-
ha copia, A ganzúa do Diaño.

A Bela Otero pioneira do
cine preséntasenos nunha edi-
ción coidada, salferida de citas,
comentarios, asemade de fotos,
cartaces que enriquecen e em-
belecen o texto completado to-
do coa filmografía meticulosa
onde interveu a cantante e bai-
larina como actriz e personaxe.

Agustina Otero Iglesias é
unha figura senlleira na cultura
galega como nos apunta Mi-
guel Anxo “a Bela Otero aca-
dara no imaxinario popular un-
ha dimensión mítica á altura
doutras mulleres do seu tempo,
como a malograda Mata-Hari
coa que tivo en común a súa
condición de fermosura que to-
leaba os homes, de bailarina
exótica e tamén de muller fatal,
se consideramos os numerosos
suicidios que ao parecer provo-
cou a de Valga por amor”, ad-
quire unha nova dimensión na
monografía de Miguel Anxo
Fernández que foxe do que a
actriz Ángela Molina deu en
chamar “o anecdotario frívo-
lo”, para adentrarse na historia
do cine cando estaba alentando
feblemente (Lumiere Edison)
para encher a prehistoria da sé-
tima arte como actriz precurso-
ra, dotando o cinema galego
dun engarce internacional.♦

XOSÉ FREIRE

Sogama
Nº 0. 1º semestre de 2003.
Dirixe: Xaime Bermúdez.
Edita: Sociedade Galega de Medio Ambiente.

Esta publicación xorde para ex-
plicar a filosofía de tratamento
de lixo de Sogama. Editada en
español case integramente, dá
diversas informacións
sobre a si-
tuación
actual da
xestión
dos
residuos
urbanos. O
director de
Xestión de
lixo do esta-
do alemán
de Bamberg,
Dieter Rein-
man, explica a tecnoloxía de
destrución de dioxinas. Inclúe-
se unha entrevista con Xoán
Caamaño, director do Instituto
Enerxético de Galicia.♦

Latexo
Nº 44. Setembro de 2003.
Dirixe: Marta de Ybarra e Luís Borines.
Edita: Ureca.

Francisco Javier Ocaña dá conta
dos estabelecementos hospitala-
rios do Camiño de Compostela.
Beatriz Casariego fai unha
reportaxe sobre Las
Palmas de
Gran
Canaria.
Leo Mouri-
ño entrevis-
ta o director
xeral adxun-
to de Caixa-
nova, Xosé
Luís Pego.
Manuel
Rodríguez re-
para na colec-
ción de chaveiros de Manolo
Aldecoa. Rubén Martínez dá
consellos para viaxar en tren por
Europa do Leste a bo prezo. Vi-
torino Poutás recolle as
principais festas gastronómicas
de Galiza.♦

Eco
Nº 149. Outubro de 2003. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

A entrevista máis destacada
deste número é a que Gonzalo
Vázquez lle fai a Anxo Quinta-
na, coordinador da Executiva
Nacional do BNG e candidato a
encabezar as listas autonómicas
deste partido. Tamén
se inclúe
unha
conversa
con
Francisco
Cal,
presidente
da
Asociación
de Empresa-
rios Galegos
en Madrid.
Sabela Iñarrea resume a Feira
Mundial da Pesca de Vigo. Ma-
nuel Gómez, presidente da Aca-
demia Galega do Audiovisual,
explica os cometidos deste
organismo. Ademais, dáse conta
das principais noticias do ámbi-
to económico.♦

Carolina Otero, primeira actriz do cine galego
M.A. Fernández pescuda nas relacións da Bela coa sétima arte

Título: Historias fidelísimas. Poesía selecta 
1952-2003.
Autora: Luz Pozo Garza.
Edita: Pen Clube de Galicia.
Estudo preliminar: Carme Blanco. Escol-
ma da autora.

Evidentemente, Luz Pozo Gar-
za é unha poeta con luz propia:
ao longo dos seus versos, a se-
dución da palabra, a celebra-
ción da beleza, a angustia, a
sorpresa, a admiración ou o
desconcerto, o seu concepto vi-
tal da existencia, están peneira-
dos polo acento singular da súa
poesía, como se ve en Histo-
rias fidelísimas. Poesía selec-
ta1952-2003.

Ás veces os seus versos re-
crean intensamente a súa ledicia,
outras son coma un son esvaído
a demorarse na luz que o tempo
altera –“Só quería saber/ por qué
as cordas permanecen vibrando
como labios/ e que queda do
diario secreto/ na noite desvela-
da”..., son testemuñas do azar e

a turbación ou sinais da fugaci-
dade e o sentimento –“Unha flor
pode ser somentes unha flor/ ou
pode ser un xeito de segredo/ un
talo na seitura/ ou quizais unha
cunca cun furado/ no fondo”...–,
luces ou sombras retidas na me-
moria: emoción, audacia e intui-
ción, recendo e imaxe, instinto,

rumor, tensión e dor, silencio e
evocada soidade –“Está a cho-
ver polas rúas de Vigo/ Semella
unha resposta á túa ausencia”–,
sensualidade ensimismada, pai-
saxes íntimas, espidas sensa-
cións nun instante furtivas e dis-
tantes.

Con todo, un pensa que con

esa porosa imaxe de luz e de ter-
nura convive, ás veces, un brillo
excesivamente formalista: o seu
verso semella máis limpo e ano-
vado, máis íntimo, natural e con-

tido, cando non
dá en sementar
en calquera re-
canto violíns,
fagots, anémo-
nas e outras
lindas palabras,
efusión que
embaza, coido,
algún dos seus
versos, unha
miga vidrados
e estreitos.

Non escu-
rece, non obs-

tante, este costume, o ton xeral
da súa poesía, dotada dun son
íntimo e fugaz que devolve a
luz, o silencio e a mirada, espa-
lla os soños e as lembranzas e
afasta a distancia e o esquezo.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Luz Pozo Garza
vista por Calros Silvar.

Agustina
Otero é
unha figura
senlleira
na cultura
galega
como
nos apunta
Miguel
Anxo.

Con esa
porosa
imaxe
de luz e
de ternura
convive,
ás veces,
un brillo
excesiva-
mente
formalista.

Escolma fidelísima              de Luz Pozo



■ VENRES: ANAINANDO
EN SOÑOS EMPRESTADOS

Angel de la guarda
dulce compañía
no me desampares 
ni de noche ni de día
no me dejes sola
que me perdería

O meu padriño aprendeume a
rezar antes de durmir. Dicía
que para que os soños fosen
máis doces conviña recitar un
pai noso, un ave maríae, para
rematar unha pregaria ó anxo
da garda que vixía cada alento
e cada pensamento. Nós faciá-
moslle unha chea de  preguntas
sobre ese tal anxo e onde esta-
ba, e como era que non trope-
zaban os uns cos outros de tan-
tos que voaban polo mundo e
por que nunca se deixaban ver.
O outro día, anainando nas ma-
reas dos soños encontrei ó meu
padriño sentado no malecón da
Habana. Gústame falar con el
no aire cálido de Cuba e ver os
transatlánticos ateigados de
emigrantes que saúdan dende o
mar. O certo é que entre tanta
leria sobre as cousas de Taraza
esqueceume preguntarlle polos
Anxos da garda. Se vos digo a
verdade, iso dos gintonic, nir-
vana, maldicir o sacrosanto
partido gobernante ou tanta
manifestación non lle ía chistar
moito. Na nosa próxima marea
de soños direille que, por fin,
atopei ó anxo da garda. Que ten
o pelo crecho e roxo e non tro-
peza cos demais anxos porque
os outros, que son menos des-
pistados ca ela, adoitan esqui-
vala. Coma ó inspector Gadget.

Con Anxos da Garda salda-
mos as débedas literarias e sen-
timentais dunha vida roubada.

■ SÁBADO: PERFUME
ESPAREXIDO POLOS POST-IT

Paseando ben cedo pola Al-
hambra, as palabras de Anxos
chimpan por entre as súas máis
de trinta torres. Unha ducia de
gatos miañan a súa fachenda
nos patios co bandullo cheo da
sabedoría dos agachadoiros da
cidadela. Greta e Brandon esta-
rían encantados de andar ó so-
liño de Andalucía e non
anainando nos naufraxios oní-
ricos dun piso da Almáciga. A
Greta nunca lle gustaron as so-
pas de letras e a súa dona non
dá saído delas. Para protestar,
énchennos a roupa de pelos e
arrastran o rabo polos diarios.

Anxos degoira por Grana-
da. Recomendárame que cami-
ñase polo Paseo dos Tristes á
beira do río e que subise pola
rúa das teterías.

¿como se chama, Anxos?
E eu que sei
Vale, pregunto “pola rúa

das teterías” e que

Preguntas por un perfume de
musk, alí xa sabe todo o mundo
que é. Trasme catro botes...

Hai respostas que só Anxos
pode dar. O caso é eu que ato-
pei o perfume.

Inexplicablemente, hai
post-it nos diarios que acaban
resolvéndonos incógnitas da
nosa propia vida. Esas cousas
miúdas nas que nunca repara-
mos e esquecemos lembrar e
ela nos dispara dende o diario.
Sona un disparo: alguén me
agasalla o xardín das caricias.
Sona outro disparo: porco con
mazá, canela e unha botella de
viño. Ráfaga de metralleta: un
descoñecido fai as beiras na li-
teratura e na vida. E consegue
matarnos. Tanto ten que os
príncipes se convertan en ras.
As ancas de ra que preparan no
María Castaña están deliciosas. 

Con Anxos da Garda apren-
demos a distinguir o arrecendo
saudoso ou alegre das cousas
pequenas. As grandes nunca
cheiran.

■ DOMINGO:
ROSTROS DE MANIFESTACIÓN

Manifestación de Nunca Máis.
Protestamos contra a guerra,
contra a xestión da catástrofe
do Prestige, contra aLou con-
tra, en definitiva, esta falta de
democracia que vivimos nos
últimos anos. Anxos da garda é
unha protesta continua contra o
sistema. No medio da multitu-
de, ela dáme co cóbado no es-
tómago e sinálame a un home.
Non está mal. Di Anxos que é o
seu veciño, o que fuma ciga-
rros ó abeiro da noite, pero non
se atreve a saudalo. Para non
levar unha decepción, porque é
moito máis atractivo baixo a
luz da lúa e mesturado co arre-
cendo dos xeranios. Míroo fi-
xamente e sinto un pouquiño
de mágoa por el. As pegadas do
fracaso amoroso tatúanlle o
rostro aínda que, coma todos,
mantén enarborada a bandeira
da dignidade. Durante estes oi-
to meses, con maior ou menor
éxito logramos aturar os golpes
políticos e civís a base de ira,
creatividade e unha chisquiña
de humor. Non podemos negar
que os diarios tiveron boa cul-
pa do noso moderado optimis-
mo. É o tempo do Prestigee da
guerra. O tempo no que chora-
ron os paíños e a rabia nos se-
gou os beizos. Anxos botou fó-
ra o noso aturuxo máis profun-
do e converteu a nosa ira na súa
creatividade. 

Con Anxos da Garda vivimos
a crónica apurada dos nosos días.

■ LUNS: ESTA TRIBO
DE INDECENTES

Encontramos a Montse na feira
do libro.,

—Ola, que tal. Coñézote
polos diarios, ¿que tal che foi o
outro día?

Os diarios fixeron que crea-
semos un universo de persona-
xes que somos tan verdade co-
mo ficción. Hai que recoñecer
que Anxos ten vontade de esti-
lista porque todos saímos ben
limpos, peiteadiños e coas no-
sas mellores galas. Como ne-
nos de primeira comuñón. Cal-
quera que lea os diarios pode
ter a sensación de que Marta,
Rebeca, Ben, Morris, Manolo,
Siño, Gus, Cristina, Nancy,
Mónica, Camba, Camilo, Ro-
berto ou min mesma somos se-
res interesantes que paga a pe-
na coñecer. Eu, e falo por min
(non vaia ser que alguén se sin-
ta ofendido) búscome nos labi-
rintos do espello do baño e
nunca encontro o personaxe
que de min inventou Anxos.
Pero gústame descubrir nas ca-
lellas dos renglóns as aventuras
inverosímiles e cotiás desa tri-
bo heteroxénea que habita nos
diarios. A gherrilleira de Teis;
Nancy en Nova York na busca
e captura de emigrantes: as ca-
ñas con Morris; Gus vestido de
cura; Siño enleado coas dúas
gatas que lle dan calor; o mis-
terio do lixo de Viena de Cris;
os paseos no convertible verde
de Camilo; os aniversarios de
salchichón de chocolate e licor
de limón de Rebeca, María,
Cris e Silvia; os disfraces do
noso mortadelofotógrafo cha-
mado Roberto Ribao; que gua-
pa está Rebeca; Anxo tocando
na mesa cos garfos; as lentellas
de Chus; María dando voltas
nesta noria de feira que é Gali-
cia; Jorge descargando unha
canción de rap; os afillados sen
leite que almorzar; Carlota en
Madrid con Chavela Vargas; o
compadre Arturo e os seus có-
mics... ¿alguén lembra como se
chaman os cans de Ben? Aínda
onte encontrei a Roberto Ri-
bao, Manolo e Anxos facendo

footing entre as páxinas. Lupe
Gómez fitábaos abraiada dende
a terraza da Barraka, rodeada
de pinchos de tortilla e empa-
nada. Foi tan divertido atopa-
los. Se esquezo a alguén debo
dicirlle que debería buscarse
polo miúdo porque unha das
grandes carencias deste libro é,
como di Marta, a ausencia de
índice onomástico. 

Con Anxos da Garda vivi-
mos o encontro dos rostros e
das almas que vagan polas rúas
desta cidade aldea que é o
mundo.

■ MARTES: COLGANDO CLASE

Non entendo como aturas ese
ducados a primeira hora e a co-
cacola fría da máquina e esa in-
soportable música nos cascos
¡¡¡Anxos!!! ¿Estasme atenden-
do???? Ui, e que estou un pou-
co durmida.Di Anxos que esti-
vo con Marta e comigo ollando
a treboada no Obradoiro. Di
Anxos que o outro día mirando
nolas tres pola fiestra ficamos
abraiadas ante a xuventude de
universitarios. Di que unha ma-
ñá vimos como caía a neva a
presas na praza e o corazón re-
loucaba no peito. Non creades
nadiña. Nós, alomenos Marta e
máis eu, nunca pegamos o foci-
ño ó cristal das ventás nas ho-
ras de traballo.

Con Anxos da Garda lata-
mos clase e aprendemos de
metereoloxía e música. De aza-
frán e veterinaria.

■ MÉRCORES:
IMOS DE INAUGURACIÓN

A fada da ría de cons vermellos
anda amolada estes días. As ga-
lletas de nata queimáronselle
un pouco no forno das pala-
bras. Mira que lle dixen que
tanto lume e tanto berro liber-
tario non eran saudables para a
cociña, pero non houbo manei-
ra. Roberto trae viño e nel en-

vorcamos as miserias. Inaugu-
ran unha exposición e Anxos
apúntase con Gus. En Anxos da
Gardaresulta posible, como en
Atrapade o mensaxeirode José
Manuel Lens, facer un perco-
rrido polo mundo cultural dos
últimos meses. A súa mirada só
da pistas das pegadas que cada
fotografía e cada videocreación
pousou na superficie do seu
diario. A foto de prensa dunha
inauguración volve evidenciar
que eles estiveron alí e non foi
unha invención dos diarios.
Confésovos que estou cansa.
Sete días é un espacio ben lon-
go para unha semana literaria.
Entendo as queixas de Anxos
pegando golpes de martelo nas
teclas do ordenador a última
hora do venres. Se soubese ela
o rápido que se le e que breve
se fai aínda levaba un desgusto.
Pero non llo imos contar. Claro
que non. Agora temos un libro
e isto daranos moito máis que
ler. Polo menos unha noite de
desvelos.

Con Anxos da Garda senti-
mos na gorxa a carreira por
chegarmos a un lugar que des-
coñecemos.

■ XOVES: DEVOLVENDO
O DIARIO USURPADO

Chego acó case sen folgos nes-
te meu último día de diario
usurpado. Síntome incómoda
nesta abertura en canal do co-
razón. De nenos gustábanos
darlle voltas ó porco pendura-
do da viga do teito. Claro, xa
non tiña vísceras e era fermoso
tan limpiño. Ó diario acontéce-
lle o mesmo. Resulta tan próxi-
mo porque ten tantas verdades
como mentiras. Porque é un
diario colectivo que construí-
mos coas vivencias de todos e
un anxo adobía con palabras
feitas literatura e mancheas de
música. Porque nel deambulan
personaxes anónimos cos que
nos identificamos, algúns que
envexamos, outros que repu-
diamos pero sempre teñen algo
interesante que contarnos. Po-
las rúas caligráficas do diario
pasea a memoria do noso tem-
po último e é máis que reco-
mendable lembrar. Para non es-
quecer. Para ter ben presente o
que nos fixo ser o que hoxe so-
mos. Nunca saberemos o traba-
llo que supón facer este exer-
cicio de historia presente cada
semana no portal de culturaga-
lega.org. Só Anxos o sabe, na-
mentres nós engulimos agrade-
cidos a crónica da vida que
bebemos apresuradamente. Por
iso é á vez tan doloroso. Por-
que hai bailarinas que escachan
os dedos contra o parqué e ne-
nos de berce que adurmiñan
nunha canción sen retorno.

Con Anxos da Garda, sim-
plemente, soñamos.♦
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Voando con Anxos da Garda

ROSA ANEIROS

Anxos Sumai e Rosa Aneiros.



Despois de ter conversado con
el un anaco Tim Bherens descú-
brese como un home gustosa-
mente amábel pero tamén parti-
cularmente tímido. Cando al-
gunha pregunta o importuna ou
vai máis ao interior do debido,
procura el respostar rebotando o
interrogante. “E ti non o fas? Ti
non opinas o mesmo?”. Son al-
gunhas das maneiras que el ten
de darlle un xiro á entrevista.
Dállo, pero na reviravolta sor-
prende de novo confesando al-
go que desde fora se pode anto-
llar moito máis motivo de se-
gredo que a pregunta que en
principio caneaba. A ironía está
na súa conversa, non se sabe se
como herdanza do humor inglés
ou como marca persoal deste
home con especial encanto, al-
to, rubio, magro, sorrinte e que
se considera un expatriado. 

Ten Tim Bherens un estudio
alto e luminoso en pleno centro
da Coruña. Pendurado nunha pa-
rede está o seu último cadro, un-
ha curiosa composición na que se
identifican con claridade o papa
no seu particular automóbil, Te-
resa de Calcuta nun cadro e un
bebé que é a propia neta do artis-
ta. Sorrí Bherens diante do singu-
lar collage de personaxes que de-
lata a cara máis humorística do
seu autor. O estudio do artista es-
tá a só cinco minutos do Kiosko
Afonso, onde desde o día 14 terá
aberta a súa exposición antolóxi-
ca. Pasaron vinte anos desde que
Bherens mostrou por vez primei-
ra a súa obra na Coruña, o éxito
daquela non foi moito pero o ar-
tista quedou para sempre namo-
rado da cidade. Galiza non estaba
prevista no itinerario de Bherens
cando ao volver a Londres des-
pois de pasar nove anos na Tos-
cana decide buscar un novo espa-
cio para a súa vida. Foi un amigo
galego quen lle puxo nas mans as
chaves dunha casa e, sen sabelo,
estáballe tamén abrindo as portas
do seu destino definitivo. Como
sería a súa vida se non decidira
vir para Galiza? “menos feliz.
Cando vou a Inglaterra non a atu-
ro e teño ganas de volver. Amiña
casa está aquí. Hai un montón de
xente que non está ben co seu
propio país, que se expatría, e eu
son un deles” contesta Bherens
sen o menor ánimo de dúbida
despois dos quince anos que leva
vivindo na Coruña. 

Na exposición antolóxica re-
cóllense obras da dilatada traxec-
toria do artista. Catro cadros es-
tán feitos cando Bherens tiña só
doce anos e informan sobre a
precoz dedicación do artista á

pintura. “O amante da miña nai
era un pintor bohemio que se
chamaba Masón e para min era a
persoa máis completa e perfecta

que coñecía. Cando un neno ado-
ra unha persoa quere facer o mes-
mo e modelarse á súa imaxe” re-
lata o artista desa primeira inten-

ción que o conduciu a expresarse
por medio da pintura. O episodio
non deixa de ser un máis na bio-
grafía deste home que sabe que é

un personaxe singular.  Sábeo
Bherens porque son moitas as
veces que lle preguntan con cu-
riosidade que fai un artista londi-
nense vivindo na Coruña e moi-
tas tamén as que non vai máis alá
na resposta que dicir que lle gus-
ta “a xente” de aquí. 

Pero sen dúbida poucos da-
dos levantan tanto interese como
a súa relación cos membros da
prestixiosa Escola de Londres
que agrupaba a artistas xeniais
como Francis Bacon, Michael
Andrews, Lucian Freud ou
Frank Auerbach, aos que Bhe-
rens coñeceu e tratou e cos que
compartiu intereses e inquedan-
zas artísticas. “Nós non sabia-
mos que era unha escola porque
non o era. Eramos amigos que
coincidiamos nos mesmos bares
e comiamos xuntos pero nada
máis” explica Bherens que nun-
ha ocasión definiuse como “de-
sertor” para explicar a súa rela-
ción con aquel grupo de artistas:
“preguntáranme por que estaba
envolto nesa especie de silencio
como se fose un ostracismo e eu
contestei que cando marchas e
non volves supuña que eles mes-
mos me vían como desertor”. 

Non lamenta ter abandonado
ese grupo de grandes artistas?
“En especial a Andrews e Freud
que era con quen máis trato tiña
pero con Freud pelexei e An-
drews tamén se exiliou, agochou-
se no campo e pasou anos e anos
sen falar con ningún dos outros”.
Coida Bherens que entre os
membros daquel grupo non se
deron especiais influencias pictó-
ricas pero nota, para a súa sorpre-
sa, que cos anos a súa obra e a de
Lucien Freud van tomando un
aquel de parentesco, malia a dis-
tancia física e persoal de tantos
anos entre os dous artistas. Reco-
ñece sen embargo Bherens que
algo en común tiñan aquel aveza-
do grupo de pintores, “era a re-
beldía contra o aburrimento do
abstracto, ningún do grupo fixo
un cadro abstracto na vida”. 

Afigura humana é unha cons-
tante na obra de Tim Bherens.
Cando non está nótase a súa au-
sencia, como acontece coas ca-
mas desfeitas que parece que aca-
ban de ser abandonadas. “Un
amigo díxome o outro día que era
un pintor de relatos curtos. Non
estou moi de acordo porque os
pintores nunca queremos ser vis-
tos como literatos pero si o enten-
dín”. Non lle gusta a pintura “to-
la” pero si “paixonal porque é
moi física e compre ser bruto e
delicado ao tempo”. Defende
Bherens que a pintura non vai
morrer porque xusto neste mo-
mento “hai moita xente que está
nas súas habitacións pintando
aínda que nunca expoña, nenos e
maiores, é un proceso natural”.
Entende que coa súa obra “comu-
nica” e rise cando alguén di que
mesmo é un bromista nalgún dos
seus cadros, “gústame que sexa
así”, engade. Sabe que a súa obra
ten “temperatura” e tanto espera
que non de febre como que non
sexa tibia en exceso. Non comen-
ta, sen embargo, o erotismo de
moitas das súas obras: “Se foras ti
pintora, non farías cadros eróti-
cos?” pregunta co seu marcado
acento inglés e o seu falar pausa-
do e queda case todo dito.♦
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Tim Behrens
‘Nunca fixen un cadro abstracto

porque é un aburrimento’
CARME VIDAL

Naceu en Londres e leva quince anos vivindo na Coruña, cidade que considera xa propia. O pin-
tor Tim Beherens pertenceu a dúas escolas, a de Londres con pintores como Bacon ou Freud e
á da Coruña con artistas como César Otero, Cabanas ou Encinar. Da primeira di que nunca
existiu e a segunda creouna el. Tim Behrens expón desde o día 14 de novembro a súa obra no
Kiosko Afonso da Coruña, despois de que esta antolóxica pasara polo Círculo de Belas Artes de
Madrid e antes de ir a Lisboa. A da Coruña é a que máis lle preocupa, á fin, está na súa cidade. 

No restaurante Juana de Vega
xúntanse cada día a xantar un gru-
po de artistas. Nas paredes do es-
tablecemento penduran cadros
nunha exposición que leva por tí-
tulo “artistas da Coruña”. Algún
dos pintores di que nesas sobre-
mesas fálase moito de arte. Tim
confesa en cambio que o sexo e a
comida son algúns dos temas pre-
feridos. Bherens despois de oír fa-
lar durante boa parte da súa vida
de forma repetida da Escola de
Londres decidiu acuñar o termo

de “Escola da Coruña” para defi-
nir a todos estes compañeiros cos
que comparte tantos días mesa e
mantel. “É unha broma pero, por
que non? Como frase é un éxito e
moita xente xa me pregunta pola
Escola da Coruña. A de Londres
comezou así e mira...” di cun
grande sorriso. E os membros? A
lista é xenerosa. “Vexo unha ten-
dencia común figurativa con pin-
tores como César Otero ou Enci-
nar aínda que na Coruña hai bos
abstractos como Cabanas ou Che-

lín, tamén é curioso que tres so-
mos estranxeiros, Diana Aitchi-
son, Anne Heyvaert e eu”. Xoti,
Laureano Vidal ou Correa Corre-
doira engadiríanse a este grupo
artístico que ten un bar como lu-
gar de encontro. Ten algo que ver
o Juana de Vega co Colony Room
da Escola de Londres? “Xa o teño
pensado. Ás veces portámonos
fatal no restaurante e o dono tráta-
nos tremendamente ben sempre, é
un lugar moi amábel”. Aconversa
transcorre cun certo ton irónico

que fai difícil adiviñar ata que
punto o propio Bherens acredita
na existencia real dunha Escola
da Coruña que el mesmo inven-
tou. “É curioso porque despois de
falar diso tamén pensei que o que
acuñou o termo de Escola de Lon-
dres tamén foi un estranxeiro, un
norteamericano, o único que non
era londinense de todos. Ao me-
llor tiña máis facilidade para velo
desde fora e este pode que sexa o
meu caso”. Pois si, para Bherens
a Escola da Coruña existe.♦

O creador da Escola da Coruña

ANDRÉS PANARO



A.N.T.
No marco da homenaxe que
Ferrol lle rendeu a Carlos
Casares, o pasado día 8 foi
apresentada no Centro Cul-
tural Torrente Ballester a
biografía que preparou o es-
critor e xornalista Ramón
Loureiro. O libro está editado
na colección Esenciasde Edi-
cións A Nosa Terra, e é o pri-
meiro froito do convenio de co-
laboración entre esta editora e
a Fundación Carlos Casares.

Os actos comezaron na Praza
Carlos Casares ás 11,30 da ma-
ñá. No primeiro espacio público
en Galiza adicado ao escritor, lo-
go dun acordo da corporación
presidida polo nacionalista Xai-
me Bello, realizouse unha breve
e emotiva ofrenda floral, baixo
as notas do Himno do Antigo
Reino de Galicia. Abríase así
unha xornada de lembranza que
había continuar despois no Cen-
tro Cultural Torrente Ballester,
onde se realizou a presentación
da obra de Ramón Loureiro. 

No acto interviron Xosé Fer-
nández Puga, presidente de Pro-
mocións Culturais Galegas, que
falou do libro como “primeiro pa-
so dun proxecto a máis longo pra-
zo que temos acordado Edicións
A Nosa Terracoa Fundación
Carlos Casares, un proxecto que
contempla como eixo central fo-
mentar o coñecemento da obra e
a figura dunha das persoalidades
literarias e culturais de meirande
presencia na Galiza dos últimos

trinta anos”; o concelleiro de cul-
tura de Ferrol, Xosé Manuel Cou-
ce Fraguela, que lembrou a últi-
ma visita de Casares a Ferrol e o
compromiso da cidade coa difu-
sión da obra e a figura de Casares,
un compromiso que reafirmou o
alcalde da cidade Xoán Juncal,
anfitrión do acto. En representa-
ción da Xunta, estivo presente a
directora xeral de Cultura, María
do Carme García Campelo.

As intervencións principais
do acto correron a cargo de Ra-
món Loureiro e de Kristina Berg,
presidenta da Fundación Carlos
Casares, que fixo un emotivo
percorrido pola relación de Fe-
rrol con Casares e agradeceu as
axudas recibidas para a celebra-
ción daquela homenaxe e das ini-
ciativas que propón a Fundación.

Un primeiro paso

Loureiro fixo unha breve explica-
ción de como abordou a redacción
desta primeira biografía do escritor
desaparecido en marzo de 2002.
Loureiro preparaba por aquelas da-
tas un libro de conversas con Casa-
res, proxecto que ficou truncado,
deixando patente neste traballo a
súa admiración, “agora, ao volver-
mos a vista atrás para falar da súa
vida e do seu tempo, é imprescin-
díbel lembrar que el foi, ademais
dun autor fundamental –o escritor
que introduciu nas letras galegas,
baixo a aparente sinxeleza da súa
prosa, que el quería que fose coma
un cristal transparente, esa secreta
poesía que fai que un texto narrati-
vo se converta en inmortal–, o ho-
me que, recollendo o legado moral,

intelectual e cívico dunha das máis
importantes personalidades da his-
toria do galeguismo, Ramón Piñei-
ro, e facendo da tolerancia e do res-
pecto polos demais unha maneira
de vivir, asumiu o reto de camiñar
cara á modernidade cunha idea cla-
ra: que a alma de Galicia, a súa cul-
tura –a súa lingua, a súa arte, as sú-
as tradicións, a súa luz...– tiña que
labrar, na Europa do III milenio, un
espacio propio e irrenunciábel,
conseguir un lugar de seu”.

O acto de presentación ser-
viu tamén para deixar aberta no
Centro Torrente Ballester a ex-
posición itinerante sobre Carlos
Casares, no que ademais de ma-
ís de vinte paneis informativos
amósanse fotografías, premios,
manuscritos e todo tipo de ob-
xectos persoais do escritor.♦
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O ‘Lar Villar’

DAMIÁN VILLALAÍN

Para chegar a Sillobre un
non ten máis que virar á
dereita nunha encrucilla-

da de camiños que se atopa á
entrada de Fene, en dirección
a Ferrol. Non hai perda. Un
cartel xa comido polo óxido e
baqueteado por algún coche
mal dirixido sinala
inequivocamente o camiño.
¿Qué é Sillobre? A simple vis-
ta, pouco máis que un
grupello esparexido de casas
vellas e novas, a maior parte
sen gracia ningunha; unha pa-
rroquia aínda rural pero xa in-
festada polas peores bacterias
do urbanismo feísta e
suburbial. Aquí e alá, árbores,
maleza, beirarrúas rotas,
cables da luz, muros de ladri-
llo, de pedra e de cemento...
Un abandono consistente, que
non se leva mal coa modesta
prosperidade que se adiviña,
se un quere, detrás das fiestras
con marcos de aluminio e
visillos de encaixe. Ao mirar
para o ceo, o que se ve,
inmenso e altísimo, é o
viaducto que en breve unirá a
Autoestrada do Atlántico co
mesmísimo Ferrol.

Se un segue pola estrada
de Sillobre, chega ao lugar
central da parroquia, que é a
igrexa de Santa Mariña,
curiosa, rexa, bonitiña. É
recomendable parar o coche
por alí, botarlle un ollo ao
templo e poñerse a buscar,
sen máis dilacións, o “Lar Vi-
llar”, é dicir, a taberna-biblio-
teca máis xeitosa de Galicia.
Non é difícil, pero tampouco
doado, dar rapidamente co si-
tio, que ten a entrada medio
oculta por unha parrameira.
Xa dentro, o primeiro que un
sente é unha calorciña que é
como un aloumiño para o cor-
po aínda mal afeito ao
inverno que xa chega. E
despois alí están os libros, ca-
se todos en galego. E entre
eles as fotos dedicadas dos
xogadores do Coruña
alternando con retratos de es-
critores, con cartas asinadas e
respectuosamente
enmarcadas. Hai unha
autógrafa e moi breve de Ca-
sares, ilustre visitante da
taberna. E outra, máis extensa
e aleccionadora, de Fraga,
que tamén coñece o sitio. 

—Un botellín e un Neira
Vilas.

—Neira Vilas hoxe non te-
mos. Levárono todo. Pero, se
tal, pode meterlle un Otero
Pedrayo.

—Ui, non, que ando un
pouco mal do estómago.
Poña, logo, un algo do Rivas.

No “Lar Villar”, situado en
terras aínda hoxe rexidas polo
vello e benévolo Marqués de
Escandoi, habita un aire
cálido e popular, unha utopía
de libros, viño novo e
palabras sabias e acougadas.
Os doces, riquísimos, son da
casa, igual que os magníficos
licores.

E, ademais de libros,
tamén hai futbolín.♦

Goncourt é o único nome de escritor que en-
trou á lingua francesa como nome común.
Outros deron verbos, como flaubertizar, que
quere dicir pulir unha frase até alcanzar a má-
xima concisión posíbel. Ou adxetivos como
rabelasiano, que designa o que é excesivo,
desbordante e esaxerado. Fálase tamén dun
dilema corneliano, para designar unha dis-
xuntiva entre dúas opcións que teñen ambas
implicancias dolorosas. Ou proustiano, para
se referir a un estilo de construción comple-
xa, frases longas, abundancia de detalles e ca-
dencia lenta. Quizais cartesiano sexa o ad-
xectivo máis frecuente, porque incluso al-
gúns o consideran a definición do espirito
francés: claridade, racionalidade, frialdade.

Pero, como diciamos, só Goncourt se usa
como nome común e en minúscula, para se
referir ao máis importante dos premios litera-
rios franceses. O goncourt equivale en fran-
cés ao nobel da literatura universal e o seu
uso é tan xeralizado que nin sequera fai falta
sinalar que se trata dun premio. Foi creado
pouco despois do Nobel, en 1903, polo que
este ano celebra o seu centenario. A distin-
ción é outorgada por unha sociedade literaria,
chamada Academia Goncourt, que foi creada
a principios do século por decisión testa-
mentaria de non un, senón de dous escritores

Goncourt, os irmáns Jules e Edmond de Gon-
court. Os Goncourt adquiriron celebridade na
segunda metade do século XIX e até agora
pasan por seren os únicos autores dun diario
íntimo escrito a dúas mans. En vida, repre-
sentaron a renovación literaria que encarna-
ron no seu momento Flaubert, Maupassant e
Zola. Un dos cadros máis célebres de Van
Gogh, Retrato do Dr. Gauchet, representa o
seu psiquiatra dos últimos tempos, posando
xunto as flores e un dos libros de Goncourt.

Despois da morte de Jules de Goncourt,
en 1896, a academia que leva o seu nome ti-
vo como función respaldar a renovación, é
dicir oporse ao ditado da Academia Francesa,
expresión do clacisismo, fundada polo carde-
al Mazarino hai máis de 350 anos. A diferen-
cia do Nobel, o Goncourt non leva consigo
unha recompensa monetaria, pero garantiza
un elevado nivel de vendas. Ao longo do sé-
culo, o promedio foi de 300 mil exemplares
vendidos. O récord deténtao A condición hu-
mana, de Andre Malraux, e en tempos máis
recentes O amante, de Marguerite Duras, que
vendeu o ano da súa saída máis dun millón de
exemplares. Ao longo do século só un autor o
rechazou, Julian Gracq, no 1951, ainda que
non se privou dos considerábeis dereitos de
autor. E un recibiuno dúas veces, Roman

Garry, quen a segunda vez utilizou un pseu-
dónimo para despistar os xurados.

Co paso do tempo, o Goncourt deixou
de ser un premio á audacia e a inventiva pa-
ra priorizar os valores seguros e as vendas
garantidas. Repróchaselle ao xurado estar
integrado por membros vitalicios, eles mes-
mos escritores, críticos ou editores. De aí
que a gran maioría dos premios se teñan
concedido a unha das tres principais edito-
riais literarias do país: Gallimard, Grasset e
Seuil. O premio sóese entregar o primeiro
luns de novembro, nun célebre restaurante
parisino, o Drouant, despois do xantar. Pero
esta vez, o xurado do Goncourt decidiu an-
ticiparse para dar unha sorpresa e sobre to-
do, evitar que algún outro premio os priva-
ra da primicia. O laureado foi Jacques-Pie-
rre Ammette, editado por Albin Michel, cun
libro sobre o regreso do dramaturgo Bertolt
Brecht á Alemaña dos anos cincuenta.

Finalmente os dez xurados reuníronse o 3
de novembro, pero non para outorgar o pre-
mio, senón para festexar o centenario. “Non
quixemos perturbar a ninguén”, confesou a
presidenta do xurado, Edmonde-Charles
Roux, “só nos divertimos un pouco”. “Somos
insolentes”, preguntouse, para responderse,
un pouco. E lúdicos, con toda seguridade”.♦♦

Cen anos de premio Goncourt
RAMÓN CHAO

Apresentada a primeira biografía
de Carlos Casares
Escrita por Ramón Loureiro e editada por A Nosa Terra

Inauguración da Praza de Carlos Casares. Á dereita, Ramón Loureiro, autor da biografía.



Todo comezou cunha carta do
Ministerio de Fomento. Dende
Madrid non vían con bos ollos
que o instituto de Teis, en Vigo,
tivese unha radio no centro que
emitise os seus programas polas
ondas. “Hai que pechala”, co-
mentaban, e pechouse, sen máis,
sen saber que, ao pouco tempo,
ese mesmo emisor sería a voz li-
bre de Radio Piratona.

Así comezaba a historia
intermitente da radio libre máis
antiga do país, á que uns anos
máis tarde se sumaría dende os
pavillóns do Burgo das Nacións
de Santiago, a Radio Kalimero,
antes de que foran desaloxados e
derruídos por orde do rectorado.
Itinerante, de local en local, con
desaparicións e rexurdimentos,
nova xente adherida ao proxecto
e algún toque de atención que
cortou por un tempo a emisión
diaria, a vida de Radio Piratona
non é moi diferente a do resto
das radios libres, pero hoxe, de-
zaseis anos despois de que al-
guén sacase o aparello do institu-
to de Teis até un local da cidade,
a 106.0 da FM segue a falar en
galego para Vigo cunha progra-
mación diferente e cincuenta va-
tios de potencia.

Autoxestionadas, asemblea-
rias, cunha ideoloxía de esquer-
das, desconformes e críticas coa
información dos medios conven-
cionais, así se presentan as seis ra-
dios libres que están a emitir de
xeito relativamente estábel en Ga-
liza. Ademais das históricas Radio
Piratona e Radio Kalimero, ás
emisoras libres foron uníndose
Onda Nada en Vigo, Radio Cuac!
que depende da Universidade d’A
Coruña, Discolócate en Ribeira e
a luguesa Radio Clavi, cunha pro-
gramación dificilmente encuadrá-
bel nas radios comerciais. Entre-
vistas diferentes, noticias conta-
das polos propios protagonistas e
reportaxes na rúa válenlles para
tratar temas políticos, ecoloxistas,
para falar da situación nos cárce-
res ou de literatura. “A Parada dos
freakis”, con noticias raras, anéc-
dotas e contos ou “No coche de
San Fernado”, onde se reflexiona
sobre a relación que existe entre
os vehículos e as persoas, son al-
gúns dos espazos que se poden es-
coitar entre programas de música
funk, anarcopunk ou metal.

Sen embargo, un das sec-
cións máis coidadas son os Con-
tra-informativos, nos que se
ofrece unha comunicación alter-
nativa. Acontecementos como o
Prestige non pasan desapercibi-
dos para elas e “aínda que dispo-
mos de poucos medios, –como

indica Xosé Manuel da Piratona-
, fanse moitos esforzos para di-
fundir información de primeira
man, máis horizontal, democráti-
ca e libre da ideoloxía que os
propietarios nos queren impoñer
a través do seu negocio”.

Non se definen como radios
piratas, porque non cobran publi-
cidade nin pretenden sacar bene-
ficio económico, simplemente
viven na clandestinidade por non
contar cunha licencia outorgada
pola Xunta.

Lonxe da proliferación de
radios libres de Cataluña, do Pa-
ís Vasco e de Madrid, en Galiza
estase a barallar a creación de

novos proxectos de emisión.
Concretamente na cidade d’A
Coruña o colectivo Ovella Ne-
gra xunto con diferentes inicia-
tivas individuais están a xestar a

emisora libertaria Radio Activa.
Con máis duna ducia de espa-

zos programados, entre musicais
e de carácter político, con todo o
material necesario para emitir e
cun fondo económico para cubrir
os primeiros gastos recadado en
festas e concertos, o seu nace-
mento semella inminente.

Avatares clandestinos

Pero de todas as radios libres do
país, Radio Kalimero convértese
na máis particular polo seu perco-
rrido itinerante e polo número de
participantes e de incidentes. Pri-
meiro foi o desaloxo dos barra-

cóns do Burgo e ultimamente o
da Casa Encantada. Sen embargo,
para Ghato, un dos membros, a
vez que peor o pasaron “foi hai
dous anos, co Cumio de Minis-
tros de Xustiza en Compostela.
Tivemos que medir moito as no-
sas palabras porque nos somete-
ron a moita presión. Todos os dí-
as tivemos aparcado na porta un
peugeot 205 con cristais tintados
e catro matóns, deses que van pe-
chando xornais por aí, dispostos a
subir en calquera momento, por si
nos pasábamos”.

“De hai dez anos a esta parte
baixou moito a participación ci-
dadá, –comenta Ghato–. Cada
vez hai menos cultura de radio e
nos últimos tempos mudou un
pouco o noso traballo. Ao princi-
pio Radio Kalimero serviu como
soporte para coordinar diferentes
accións socias como o desaloxo
dos barracóns do Burgo, pero xa
non é así, ultimamente facemos
un traballo máis centrado na do-
cumentación. Agora cómpre em-
pezar a pensar en teles libres”.♦Nº 1.104 ● Do 13 ao 19 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

106.0 FM, RADIO LIBRE
CONTRAINFORMA

MAR BARROS

Desafían a legalidade nun par de metros cadrados, con material vello, amaños
técnicos cutres e sen coñecementos teóricos de xornalismo. Fan “contrain-
formación” a nivel local sen publicidade nin beneficios. Son as radios libres.

Radios Libres na Galiza

Vigo: Radio Piratona 106.0 FM
Onda Nada 103.2 FM

A Coruña: Cuac! 103.4 FM
Compostela: Radio Kalimero 

108.0 FM
Ribeira: Radio Discolocate 92.7 

FM
Lugo: Radio Clavi 103.0 FM

PACO VILABARROS



Aprendeu a tocar na Paradanta,
de nena no serán. As vellas que
fiaban atentas, mentres elas bai-
laban cos mozos do lugar, meté-
ronlle a pandeireta na man e non
lle quedou outra que comezar a
tocar. Aí foi collendo o xeito do
repenique e a muiñeira. Concha
Rodríguez Álvarez, a Concha de
Luneda, non tiña máis de nove
anos, corría o ano 36 e a guerra
acababa de estoupar.

Cunha memoria portentosa
na que almacena centos de can-
cións tradicionais que foi escoi-
tando durante setenta e catro
anos na zona do Condado e da
Paradanta, para Concha de Lune-
da o tempo fixo mudar as torcas
e agora o papel que interpretaron
aquelas vellas pandereteiras do
serán venlle á medida. 

O camiño a Luneda non é do-
ado. Sen embargo, todos aqueles
que queren saber das cantigas po-
pulares, dos traxes ou de como se
fiaba en tempos no lugar, dan con
Concha. Moitos son os grupos
que teñen pasado pola súa casa e
os que, á beira da cociña de ferro,
gravadora en man, foron reco-
llendo temas inéditos e xeitos de
tocar particulares entre conto e
conto de cando era cativa ou de
cando namoraba nas festas. Ao
preguntarlle, Concha non sabe
moi ben por que se achega tanta
xente para falar con ela porque,
como di sorprendida, ela só sabe
de cancións. Entón comeza a
cantar “As pernas da Carolina”
que lle aprendera un gaiteiro no

lugar cando tiña seis anos. E bó-
tase a rir porque grazas a ela o lo-
cutor “Piñeiro” gañou unha apos-
ta na radio. “Gústame que a xu-
ventude siga o noso e gústame
aprenderlles porque co tempo as
sementes estanse a acabar”.

Dela son moitas cancións dos
repertorios de grupos tradicio-
nais como Bouzacobado Freixo,
o dúo folk Pelica de can, Chou-
víade Cabral ou as pandereteiras
d’O Fiadeiro. E con algún deles
ten actuado en numerosas oca-
sións e nos sitios máis dispares,
dende no serán en Mondariz até
no García Barbón de Vigo. Mais
o lugar que a fixo coñecida foi a
televisión. Despois dunha actua-
ción en Luar no pequeno espazo
de etnografía que creara hai anos
Mercedes Peón, comezou a cola-
borar co equipo de Galloso du-
rante toda unha tempada, inter-
pretando pezas tradicionais.

Foi o grupo de folk Laio o
que máis éxitos comerciais reca-
dou coa colaboración, case furti-
va, de Concha. Primeiro en Ca-
nadá e logo en Galiza, o seu dis-
co Luneda, bateu forte polo seu
carácter innovador. Nel, un dos
temas recollía coplas dun canto
de reis que ela lles interpretara
nunha ocasión.

“Claro que me gusta que
veñan os novos a preguntarme,
porque eles son camiño, e se se
acaba temos a morte na casa”,
explica Concha co “gharabato”
na man, como ela lle chama ao
pao que utiliza para tocar. Xa
non interpreta como cando era
nova, movendo os dedos pola
pel do instrumento, porque a
artrose das mans e a pandeireta
son cousas incompatíbeis. “Pe-
ro repenico igual co resto das
pandereteiras”, espeta.

De Concha recolléronse me-
tros de casetes e incluso algún
compacto, pero nunca escoitou
nun aparello eléctrico a pegada
que deixou nos grupos folk que
se achegaron a ela. “Unha vez,
hai pouco, nun serán un grupo de
rapaces interpretou moitas can-
cións miñas e saltáronme as bá-
goas, pero do que gravan non sei
nada”. Respecta o novo xeito de
entender a música que teñen “os
novos” pero non a convencen
nin as gaitas eléctricas nin as
propostas rompedoras, como po-
de ser a de Mercedes Peón.

“O que fan agora os grupos é
moi diferente de como nós can-
tabamos. A min gustábame como
tocaban os gaiteiros, vestidos de
campesiños e nós coas tamancas
agardando a que comezaran o re-
pertorio cos desafíos. Se non ti-
ñan vocalista non tiñan xeito.
Agora empézase a meter a voz,
pero así non é. Cantar e tocar a
gaita iso é galego, pero bater coa
perna no chan non é xeito, aínda
que sexas famoso”.♦
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Concha de Luneda
MAR BARROS

Vellos gaiteiros e pandereteiras conservan na memoria os costumes do pobo
e deixan pegada nos grupos tradicionais, que “xa non son como antes”. Con-
cha de Luneda é un exemplo desas persoas que gardan o noso legado musical.

A X E N D A A N O S A T E R R A 2 0 0 4

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subscripcions@anosaterra.com

Da arte etnográfica de Xaquín Lourenzo

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador,

acabamento da capa en coiro
rexenerado.

● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

PREZOS ESPECIAIS

PARA EMPRESAS

E INSTITUCIÓNS.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.



Como unha das “máis profesio-
nais e variadas” arrancou o pasa-
do sábado a oitava edición do
Festival de Cine Independente de
Ourense, coa proxección inaugu-
ral da película de Ángeles Gon-
zález Sinde, La suerte dormida. 

Un total de 220 filmes foron
o serán proxectados en diferen-
tes salas da cidade até o vindeiro
sábado 15, con vinte países re-
presentados e con Cuba como
convidado. “Cuba reunía as con-
dicións idóneas para ter protago-
nismo porque non foi ben tratado
nos festivais a pesar de ter filmo-
grafía con moitos títulos impor-
tantes”, comenta o director César
Silva. Por este motivo e porque
Fresa y chocolatecelebra o seu
décimo aniversario, os organiza-
dores decidiron adicar esta edi-
ción a producción cubana. Fresa
y Chocolate, Suite Habanade
Fernando Pérez, El hombre de
Maisinicu, dirixida por Manuel
Pérez Paredes, Los días del
agua, Lucía ou Plaff, de Juan
Carlos Tabío, son algúns das de-
zaseis películas que se pasarán
durante esta semana. 

Na sección competitiva, con
dez longametraxe e máis de cin-
cuenta curtas, por primeira vez
van a concurso películas docu-
mentais, entre elas as catro ga-
legas O que dis que din, de Emi-
lio MacGregor, Muxia, política
na costa da Morte, dirixida por

Ricardo Llovo, Monte Alén, Pa-
raíso Salvado, de Xosé Abad e o
filme de Rafael Cid Carrilanos,
os túneles do tempo. Ademais da
sección oficial estase a desen-
volver o ciclo adicado ao cine-
ma feminino, no que se inclúen
Gala, de Silvia Munt, Te quiero
para siempre, de Susanne Bier,
Fiel a si misma, dirixida por Ku-

nitoshi Manda e o filme de San-
dra Gugliotta Un día de suerte.
Por outra parte está a retrospec-
tiva da obra do director Montxo
Armendáriz, galardoado co Pre-
mio do concello de Ourense nes-
ta edición e autor de Tasio, Si-
lencio roto ou de Historias del
Kronen. 

Outro director que está a ter

especial protagonismo no festi-
val é o segoviano Nieves Conde,
a quen se adica o apartado Me-
moria histórica. O ciclo de cine
galego, co pase de varias pelícu-
las realizadas no país nas últimas
décadas, e o Inédito de Ourense
completan esta oitava edición do
festival, que se clausurará o vin-
deiro sábado 15.♦
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Nuria Sanz
‘Interpretamos
o circo da vida’

A.N.T.
O xoves 13 estréase en
Compostela o espectáculo
Hotel Run, na que vostede
é unha das protagonistas.
En que consiste a obra?

Hotel Runé unha come-
dia un tanto negra, cun hu-
mor moi propio de Mofa e
Befa, na que dúas irmás te-
ñen que cumprir a última
vontade do seu pai, espare-
xer as súas cinzas no hotel
no que pasara os mellores
momentos da súa vida. Para
iso reúnense nese mesmo
hotel, pero as súas vidas es-
tán moi distanciadas e teñen
pouco que ver unha coa ou-
tra. Unha das clowns é o la-
do da maxia e a outra o ra-
cional. Ao final conseguen
acometer o seu fin, pero dun
xeito moi pouco ortodoxo.
Hotel Runé unha especie de
circo do cotiá, do que nos
pode pasar a calquera.

A obra está dirixida
por Evaristo Calvo, un
dos compoñentes de Mofa
e Befa. Como foi traballar
con el?

Evaristo é un home que
coñece moi ben o teatro por
dentro, leva moitos anos ac-
tuando e escribindo guións.
Coñece moi ben as claves
internas do teatro, sabe en
que momentos vai rir o pú-
blico, por iso traballar con el
é doado. Esta é a primeira
peza que escribe enteira.

O reparto de obra com-
plétano Patricia Vázquez e
o músico Rodrigo López.
O teatro estase a centrar
no pequeno formato.

É normal polo custe dos
espectáculos. Sen as axudas
da administración, os gas-
tos temos que afrontalos
nós e iso implica idear es-
pectáculos con menos acto-
res. Hotel Runé unha obra
que tanto pode ir a teatro
grande como a un pequeno,
o que acontece é que está
feita por pouca xente.

Fixo teatro, algo de cine
e tamén participou en se-
ries de televisión. Con que
medio se quedaría?

Son linguaxes diferentes.
No teatro tes máis tempo pa-
ra ir madurando a túa perso-
naxe, mentres que na televi-
sión vai todo máis rápido. A
tele ten o seu aquel e a con-
trapartida da remuneración
económica, pero para min é
máis satisfactorio o teatro.♦

FRAN ESTÉVEZ / VALLADOLID

Rematada a colleita cinematográ-
fica da 48 Edicción da Semana In-
ternacional de Cine de Valladolid,
que se celebrou do 24 de Outubro
ao 1 de Novembro do 2003, pode-
mos dicir que pouco viño cinema-
tografico se puido saborear nesta
edición. Apostouse polo viño bel-
ga, nunha sección como país invi-
tado e infiltrando na sección ofi-
cial un insólito telefilme dividido
nunha triloxía de diferente xénero
cuns personaxes que serven de ne-
xo común. O segundo pesadelo
provocouno Jane Campion, con In
The Cut, na que a prestixiosa di-
rectora se mergulla nos sumidoi-
ros da intriga, convertendo os es-
pectadores nas vítimas desta horri-
ble fita. Menos mal que puidemos
saborear na seccion oficial pelícu-
las como Alexandra´s Project, de
Rolf de Heer (Australia), duro e
suxestivo alegato antimachista cun
xiro final sorprendente. A súa
protagonista Helen Bunday aca-
dou o premio á mellor interpreta-
ción feminina. Good Bye, Lenin,
de Wolfgang Becker (Alemaña),
acadou o premio Especial do Xuri

e o premio da xuventude. A mag-
nifica Les Invasions Barbares, de
Denys Arcand (Canadá/Francia),
reunión dos personaxes da mítica
O declive do Imperio Americano,
con motivo da enfermidade mortal
dun deles gañou o premio do pu-
blico. Fóra de concurso puidemos
desfrutar da nova xenialidade de
Lars Von Trier, Dogville (Dina-
marca/Suecia/Alemaña). Cunha
sucinta posta en escena logra fa-

cernos reflexionar sobre onde se
agocha a verdadeira maldade. Non
menos xenial foi a película de
clausura Anything Else de Woody
Allen (EE UU), verdadeira gozada
para os seus admiradores.

En canto á Espiga de Ouro,
este ano recaeu en Osama, de
Siddiq Barmak (Afganistán/Xa-
pón/Irlanda) e Sangue e ouro, de
Jafar Panahi (Irán), incomprensi-
bles a todas luces salvo cos mem-

bros do xuri pertenzan a unha
ONG. A primeira é unha simplis-
ta critica aos talibáns e a segunda
un percorrido pola cidade de Te-
heran a través dos ollos dun mo-
to-pizzeiro rodado sen a frescura
do guionista Abbas Kiarostami.

Na sección ‘Tempo de Histo-
ria’, unha das máis interesantes
do festival, na que se poden apre-
ciar os mellores documentais do
ano, o primeiro premio recaeu en
S21, a máquina da morte dos xe-
meres vermellos, de Rithy Panh,
un acercamento á barbarie esta-
belecida entre os anos 1975 e
1979 en Camboxa. Segundos
premios acadaron Choropampa,
el precio del oro de Ernesto Ca-
bellos e Stephanie Boyd, crítica
visión dos beneficios obtidos por
unha aldea peruana con grandes
xacementos de ouro explotada
por unha multinacional, e O día
que nunca esquecerei de Kim
Longinotto, unha crítica refle-
xión acerca das mutilacións reali-
zadas en nome da relixión.

Tan só nos queda esperar un-
ha colleita máis exquisita o ano
que vén.♦

Fotograma de Sangue e ouro, de Jafar Panahi con guión de Abbas Kiarostami.

Mediocre Seminci

ÚLTIMOS DÍAS DE CINE
EN OURENSE

MAR BARROS

Con Cuba como país invitado, 220 proxeccións en diferentes salas, os documentais
na sección competitiva como novidade e con Montxo Armendáriz galardoado polo
concello, a oitava edición do Festival de Cine de Ourense chega a súa recta final.

Fotograma de Silencio roto, de Montxo Armendariz, director homenaxeado en Ourense.
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A cociña xaponesa está de moda.
A maioría dos vigueses que pro-
baron o sushi, prato emblemático
da gastronomía oriental, fixéro-
no en Isola Bella, un restaurante
da rúa Ecuador especializado en
cociña internacional. “Cociña
vangardista” é outro dos nomes
que gustan de utilizar os seus
propietarios. Na carta podemos
atopar comidas italianas, que lle
fan honor ao nome do local, con
agregacións xaponesas, pastas
italianas con salsas chinesas e, se
nos fixamos, observaremos os
xeitos de cortar a carne ao modo
chinés, unha vitela logo cociñada
con pasta italiana.

Falaremos así de cociña inter-
nacional, pero de autor, é dicir de
receitas e combinacións propias,
perfeccionadas segundo os gus-
tos da clientela. Cristovo Maestú
e Daisy Ham son os artífices des-
ta oferta que topou coas dificulta-
des iniciais do público dunha ci-
dade pequena, moi ancorado nos
gustos clásicos e non demasiado
aberto ás innovacións, sobre todo
no que se refire a algo tan perso-
al como o xantar. Do diálogo en-
tre as propostas personais de
Cristovo e Daisy e a paulatina
acollida do público, “fomos dán-
dolles a probar as nosas ideas e
vendo como as aceptaban”, na-
ceu a carta actual do restaurante. 

Cristobo Maestú é un emi-
grante retornado, restaurador en
cruceiros e veciño durante unha
década do Estado norteamerica-
no de Florida. Alí coñeceu a
Daisy Ham, unha estadouniden-
se, con vinte anos de residencia
naquel país, procedente da co-

munidade chinesa de Honduras.
Ámbolos son mestres das ideas
que ofrece Isola Bella, con al-
gunhas contribucións puntuais
de cociñeiros eslovacos, italia-
nos e arxentinos. 

A combinación de receitas e
sabores sae adiante grazas a dú-
as premisas básicas: o predomi-
nio dos materiais frescos e a

sinxeleza na preparación. A
pasta caseira de fitas, torteloni e
ravioli, por exemplo, non é co-
mún entre nós, onde a comodi-
dade (co déficit de sabor conse-
cuente) da pasta industrial, está
á orde do día, mesmo en restau-
rantes de teórico prestixio. As
salsas son tamén preparadas no
momento, todo o cal garante

unha calidade e unha autentici-
dade de sabores pouco comúns
nunha restauración por outra
parte bastante económica.

Na oferta son máis os pratos
adaptados, aínda que tamén os
hai de nova creación. A fusión
dá lugar a un uzuzukuri de sal-
món con aliño español, a un car-
paccio italiano a base de solom-
bo cru maceirado, con aceite, li-
món, champiñón fresco e queixo
parmesano ou a uns scampi ita-
lianos ao xerez, con mollo chi-
no. As pastas tampouco se repi-
ten, cada unha leva a súa combi-
natoria. A carta inclúe ademais a
pizza (é este un excelente lugar
para comparala coa dos centros
de comida rápida) e unha varie-
dade moi aceptada de carnes, en-
tre as que cabe destacar o solom-
bo á pementa e o entrecot.

As sobremesas non desmere-
cen a calidade do resto. A salien-
tar a torta de cenoria, o tiramisú,
o brownie (boliño de chocolate
quente con noces, salsa de cho-
colate e xelado de vainilla) ou os
creppes suzette (a famosa filloa
bretona nunha versión moi de
moda nos cincuenta, hoxe infre-
cuente nos restaurantes).

O local dispón de menú es-
pecial para grupos e dun reser-
vado con capacidade para 30
persoas. Como curiosidade, hai
que dicir que os responsabeis de
Isola Bella son tamén donos do
restaurante Lume de Viqueira,
situado na rúa dos Cesteiros da
mesma cidade, taberna típica de
xantares autóctonos coa engá-
dega de pratos da cociña tradi-
cional doutros países.♦

O sushi de Isola Bella
e outros pratos internacionais

Sitios M. Veiga

Ser muller
XURXO G. LEDO

Ooutro día cavilaba
respecto a cantas
mulleres foron

premiadas con premios
Nobel, cantas recibiron o
Cervantes, cantas foron
presidentas de gobernos e
así un longo etcétera

O resultado das
pesquisas foi moi
significativo. Pensaba que
tanto nuns ámbitos como
noutros eran poucas, pero a
realidade despois de
pescudar é que son
pouquísimas.

Logo intentei buscar
unha explicación que non
fose simplista, que non fose
a primeira que se me
ocorrese como que a muller
incorporouse máis tarde o
mundo da cultura ou o
mundo da ciencia.

Evidentemente
incorporouse máis tarde,
pero por qué?. Non por falta
de calidades ou por
desinterese, senón porque
era necesaria en tarefas
realmente importantes.

Parir e criar os fillos son
só algunha das actividades
esenciais ás que adicaban o
tempo as mulleres mentres
os homes cazaban e
descansaban das cazarías.

Este rol perpetuouse ao
longo dos séculos e na
actualidade o home quere
seguir cazando, en terreos
distintos, pero cazando:
premios, gobernos, mulleres
e prestixio para poder
presumir con outros homes
do seu poder.

Algúns destes homes
acusan as mulleres de hoxe
en día de deixar os labores
familiares, de seren egoístas,
e fan unha defensa dos
valores representados pola
familia.

Estes prohomes con
visión de estado indican o
camiño a seguir e
curiosamente conseguen
votos entre moitas mulleres
que chegan a sentir
admiración por personaxes
profundamente machistas.

O papel da muller é
fundamental para que outro
mundo sexa posible. Estou
certo de que cando entenden
a súa transcendencia nos
ámbitos nos que se
desenvolven, os valores
mudan e alcanzan significado
as pequenas cousas que para
os homes pasan totalmente
inadvertidas.

Premios, recoñecemento
público, aparencia, son
valores masculinos que
moitas mulleres teiman en
reproducir a través de
premios de beleza, desfiles
de moda ou revistas do
corazón. O peor do home
non o deben imitar as
mulleres porque estou
convencido de que posúen a
forza para darlle a este barco
un mellor rumbo.♦

PACO VILABARROS

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

O día 8 de Novembro pasado a
Irmandade dos Vinhos Galegos
celebrou umha cata comentada
no Castelo de Monterrei, em Ve-
rim, provando os vinhos do fer-
moso e vizoso val, arredor do
horizonte da Sala de Cata. 

Somente probamos vinhos
com Denominaçóm de Origem,
que só tem registrado um 17% das
plantaçons, e assim o fai porque
as variedades e lugares de plan-
taçom deverían se axeitar para ter
a dignidade de ser protegidas. 

Como no Ribeiro, ha muita
abundância ainda de castes Palo-
mino e Alicante, e tem que se de-
rivar para as variedades permiti-
das, e ainda umha mais que se
debería autorizar, a Araúxa, que
seria a Tinta Fina no Douro, a
Tinta Rouriz no Portugal vizin-
ho e o Tempranillo na Rioja, ou
seja, umha grande variedade uni-
versal, com toponímicos locais. 

Tamén debería de plantase
nas ladeiras soleadas, em lugar
dos fondais, mais fértiles e por
tanto, geradores de peores qua-
lidades. 

–Os vinhos blancos van por

moi bom caminho, aromáticos e
agradáveis, sem chegar ás quali-
dades dos melhores alvarinhos ou
ribeiros, mais com o mesmo san-

gue de castes Treixadura e Verde-
llo, misturadas com algo de Dona
Blanca, variedade algo aldeá. 

–Os tintos tenhem ainda

mais travalho por fazer, ja que
há bom clima e condiçóms eda-
fológicas, mais falta experiên-
cia, conhecimento e tradiçóm.
Temos um caminho començado
por algumas adegas que podem
e devem ensinar o futuro as que
venhem atrás. Com castes axei-
tadas, cultivadas em ladeiras so-
ledadas, vendimadas no seu
tempo, e bem elaboradas, cria-
das em madeira e evelhecidas
na garrafa, podemos e devemos
producir no Val de Monterrei
vinhos comparáveis aos da Ri-
bera del Duero e/ou Douro vi-
zinho. Faltan anos de paciência
e experiência, mais constatamos
que vamos por bom caminho. 

Os galegos, povo manso e re-
signado, nom criticamos dabon-
do as nossas cousas, e passamos
da autocrítica mais mordaz á
compracência desmesurada. Va-
lle Inclán registrou como fórmu-
la o esperpento e o método apli-
camo-lo demais para despreciar
ou apreciar sem taxa qualquer
cousa. Neste momento há muita
gente a cantar que temos os mel-
hores vinhos do mundo, e isso e
muito perigoso, ja que podemos
caer na compracência. Seguire-
mos explicando por que.♦

Cata em Monterrei

Castelo de Monterrei.



Cando fun por primeira vez a
Monforte de Lemos, alá arredor
do ano 1945, a visita á súa buli-
deira estación de ferrocarril era
unha obriga. E nela, no despacho
da consigna, erguíanse compac-
tas estanterías destinadas a apou-
sar mercadorías e paquetaría
abandoada.

Xa aquel primeiro día cha-
mou a miña atención a prestancia
e solemnidade dun maletín de
man de cor negra que destacaba
entre o abarrote de envoltorios. 

Moitas máis veces voltei a
aquel lugar e sempre alí sobran-
ceaba o solitario maletín que xa
formaba parte das conversas dos
amigos. Manoliño o do Rexistro
contoume que o tal maletín, o
que hibernaba na consigna, dei-
xárao un xudeu fuxido de Euro-
pa. Nunca voltara por el.

A pechadura do maletín che-
gou a ser forzada e o seu conti-
do manoseado por conta de
mentes indignas. Mans irres-
ponsábeis de ferroviarios non
merecentes de tal nome soube-
ron ao fin que agachaba aquela
pequena equipaxe. E alí quedou
o maletín desvencellado, baleiro
e vello. Deu en maletín mudo
con  aroma de lenda.

E as lendas de sempre agran-
dan e co tempo tiran do maxín.
De tal xeito que eu pasei a escoi-
tar engaiolado o falar de Manoli-
ño o do Rexistro. O meu amigo

debullaba os contidos daquel
maletín esquecido. Xoias, papeis
e documentos en lingua non en-
tendíbel dis que estaban entre
eles. O Manolo insistía en que a
presa por contactar co enlace da
súa fuga levou o xudeu a tomar
un tren de madrugada. Velaí a
causa da fatal perda.

Os anos pasaron dabondo e o

maletín da consigna de Monforte
era unha mensaxe calada para
moitos viaxeiros que repararon na
súa soedade. Algún deles mesmo
podería ter sido un xudeu máis en
fuga ao que o maletín podería
darlle a mensaxe precisa de que
alí nin se detivera nin sentara raiz. 

Nunca foi reclamado. Tam-
pouco presentaron queixa nin-

gunha para regalía daqueles que
estaban a facer imperios con im-
punidade e deslealdade impropia
do seu cargo ferroviario.

Non existiu expediente can-
do chegou a modernidade e a es-
tación de Monforte xa era outra.
O seu mundo ía esmorecendo cal
os contidos secretos do maletín
dun xudeu fuxido.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Entre
culturas
FRANCISCO CARBALLO

AFundación Joan
Maragall (FJM),
do arcebispado

de Barcelona, convocou
o terceiro encontro
“Entre Culturas” os
días 6-7 de novembro.
Concurrimos uns 30
estudiosos das catro
culturas do Estado:
casteláns, cataláns,
galegos e vascos. O
encontro tivo lugar en
Begoña (Bilbo).

O horizonte destes
encontros é sempre o de
“cristianismo e
culturas”, do necesario
diálogo mutuo. As catro
culturas lingüísticas do
Estado español
atravesan unha situación
en parte semellante e, en
parte, diferente. Tres son
culturas minorizadas e
unha é cultura
maiorizada.

As catro enfróntanse
co reto da
mundialización. Todas
están afectadas pola
“interculturización”
que as relativiza e
interroga. Mais tres
teñen na cuarta un
opoñente protexido e
desigualador. Teñen
algo que dicir nesta
desigualdade os
cristiáns? O
cristianismo é un evento
comunicador de
cultura. Deu valores e
contribuíu ao
desenvolvemento
individual e colectivo.
Hoxe é contestado e
silenciado. O
“encontro” analizou
detidamente o silencios,
os ataques, as
deficiencias propias e as
iniciativas en todo o
territorio estatal. O
común denominador da
resposta cristiá é de
pacificación dos
espíritos ante o cambio
espacial e a
agresividade do
neocapitalismo.

O encontro resaltou a
experiencia milenaria do
cristianismo que non
está a ditar verdades
senón a inserirse nas
culturas para sumar e
descubrir en cada tempo
e espazo a profundidade
do ser e a dignidade
humana. Non estamos
polo “conflito de
civilizacións”, estamos a
prol do respecto mutuo e
da colaboración e contra
a subordinación.
Denunciamos como
antihumana, como
inxusta, a invasión
cultural dos poderes
estatais e globalizadores.

O diálogo
“crisitanismo e cultura”
que busca con firmeza a
FJM, é moi probable que
teña por espazo a Galiza
nun 4º Encontro, no
2004.♦♦

Nas aulas dos Conservatórios
ensina-se a interpretar a música,
ou ao menos assim deveria ser,
mas não dizem nada aos alunos
acerca dapropriedade da matéria
prima que utilizam. E assim mui-
tos chegam a pensar que a músi-
ca cai do céu. Afortunadamente
nesse maná musical não caem
pianos de cauda porque mingua-
ria a povoação. 

Nas diversas profissões mu-
sicais, como em qualquer outra,
existem afeiçoados e profissio-
nais. Todos podem sentir a músi-
ca com a mesma intensidade,
ofício e paixão, mas o que os di-
ferença essencialmente é a dedi-
cação. Um profissional vive da
música e para isso tem de manter
a sua capacitação e ainda supera-
la constantemente, pois a
concorrência é cada vez maior e
si diminui o seu nível de exigên-
cia vai-se ver fora do mercado. 

Daí que quando requeremos
a um intérprete profissional para
dar um concerto é normal que
ele ponha preço ao seu trabalho.
Não sucede o mesmo com um
afeiçoado que bem pudera tocar
grátis, e até pagando com tal de
ter público, porque o nível exigi-
do é muito menor.

A falta de formação e ate de
informação dos organizadores de
concertos faz que muitos profis-
sionais qualificados não possam

viver da música, em tanto que
afeiçoados e mesmo estudantes
ocupam os cenários.

A cousa é que no mundinho
da música todos pedem dinheiro
a cambio das suas artes sonoras,
o mesmo que os padeiros pedem
um preço pelo seu pão, e os ta-
berneiros, que tampouco dão as
cuncas grátis. Mas nas aulas dos
Conservatórios não ensinam o
valor da matéria prima. Todos
têm o seu direito menos os auto-
res das obras com as que logo
ganham o dinheiro. Como si a
função de compositor fosse a
única na qual estivesse proibido
ser profissional. 

Desculpem-me os profissio-
nais do ensino musical se a minha
proposta fere a sua sensibilidade,
mas a dignidade dos compositores
–vivos ou mortos, galegos ou
não– também precisa de se ali-
mentar. Posso aceitar que o trabal-
ho dos compositores deva ser so-
cializado, e por tanto têm de en-
tregar as suas obras gratuitamente,
ou mesmo pagar eles as fotoco-
pias e ate ao copista, para que se
divulgue a sua música. Mas então
eu proponho que os professores
que permitem utilizar fotocopias
nas aulas, em vez de edições ori-
ginais, percebam o salário tam-
bém em fotocópias de euros, em
curso legal. E se não temos cou-
ves para o caldo, fazemo-lo de fo-

tocópias. O código dos Direitos de
Autor tem de ser matéria obriga-
tória na formação dum músico.

Em certa ocasião tive que or-
ganizar alguns concertos e ao
primeiro intérprete que saiu ao
cenário com fotocópias paguei-
lhe na mesma moeda, fotocópias
de notas de banco. Ao dia se-
guinte veio a desculpar-se e mos-

trar-me as edições originais, al-
gumas recém compradas, para
que lhe dera os bilhetes de banco
originais porque os necessitava
para pagar a hipoteca da sua vi-
venda, e não lhe aceitavam as fo-
tocopias. Cambiei-lhe as fotoco-
pias pelos originais e disse-lhe
que os compositores também pa-
gam hipotecas.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

A hipoteca do compositor

O maletín do xudeu

Estación do Ferrocarril de Monforte.

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura

Manecho
o da rúa
Xosé Lesta Meis

Un relato sen concesións sobre a

emigración a Cuba nos comezos

do século XX. Lesta Meis viviu na

súa propia pel as duras

condicións de vida dos

campesiños galegos que

chegaron a traballar nos

“ingenios” da illa caribeña.

A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nesta
convocatoria estarán ex-
postas nÁ Fábrica.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

JOHNNY GUITAR
Fita norteamericana rodada
en 1953 e dirixida por Ni-
cholas Rayque será proxec-
tada este xoves 13 ás 22:30,
na Casa da Cultura.Unha
fita do oeste sofisticada e
moderna no seu momento.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
AA.C. As Lagoasterá aber-
ta esta mostra até o 30 de
novembro na sala Amalia
Domínguez Búa.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O programa desta semana
continúa co ciclo dedicado a
John Carpenter coa pro-
xección de Golpe en la pe-
queña China (xoves 13 ás
20:30); Vampiros(venres 14
ás 20:30); O príncipes das
tebras(sábado 15 ás 18); e O
pobo dos malditos(venres
21 ás 20:30). Dará comezo
un ciclo dedicado ao guionis-
ta Fernando Castets, coas
proxeccións das fitas, dirixi-
das por J. José Campanella,
El hijo de la novia(luns 17 e
martes 18 ás 20:30); o mér-
cores 19 ás 20:30 h. haberá
un encontro-coloquio co
guionista e proxectarase El
mismo amor, la misma llu-
via. Aprogramación complé-
tase coa película de Akira
Kurosawa titulada Rasho-
mon (xoves 20 ás 20:30 h. e
venres 21 ás 18 h.). En con-
memoración do centenario
de Cesáreo Gonzálezpode-
remos ver Muerte de un ci-
clista (A. Bardem, 1986) o
venres 14 ás 18 h; e o sábado

15 ás 20:30, haberá unha se-
sión especial coa proxección
de Fulgor (Ramón Lluís
Bande, 2002), que estará
presentada por Vera Robert
e na que partipará o director.

■ CONFERENCIAS

HISTORIAS MORTAIS
A Fundación Barriéquere
abordar con este ciclo varios
aspectos de cadros con “esce-
nas de xénero”. Con motivo
da mostra Maestros del Mu-
seo Lázaro,a conservadora
xefe do museo Lázaro Gal-
diano dará unha conferencia
este xoves 13 titulada Pintu-
ra de pequeno formato na
Fundación Lázaro Galdia-
no: iluminacións, pequenos
retratos e miniaturas, como
exemplo da diversidade de
coleccións que deu reunido o
sr. Lázaro e dona. Na sede da
fundación ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL LÓPEZ
Até o 15 de novembro po-
derán ollarse os seus traba-
llos na sala Bomob.

Mª LUISA DE ORLEANS
Unha raíña efémeracomple-
ta o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Escol-
ma de pinturas, debuxos,
gravados, esculturas, obxec-
tos e libros ilustrados que,
partindo desta personaxe, en-
sina o papel que a historia re-
servou ás princesas europeas
na política internacional,
alianzas dinásticas, relación
entre arte e ideoloxía durante
o Absolutismo e o conse-
guinte uso das decoracións.

ROBERTODÍAZ
Baixo o título Novembro
están agrupadas as súas
pinturas nunha mostra que
alberga a Biblioteca Públi-
ca  González Garcés.

GRANDES MESTRES DO
MUSEOL. GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até o vindeiro
7 de xaneiro. Inclúe unha se-
rie de grandes mestres da pin-
tura española e europea, nun-
ha escolma da importante pi-
nacoteca do antedito museo,
con obras datadas entre os sé-
culos XV e XIX. Aínda que
prima a pintura española, con
especial presencia de Fran-
cisco de Goyarepresentado
con catro obras, tamén están
presentes grandes autores da
pintura gótico-flamenca, ho-
landesa e inglesa.

JOAN MIRÓ
Cántic del solé o título da
mostra que está sendo ex-
posta na sede da fundación
Caixa Galicia. Até o 30 de
novembro.

CotobadeCotobade
■ FESTAS

MAGOSTO POPULAR
Na praza do Chan, en Car-
balledo, o sábado 15 a par-
tir das 16:30, haberá casta-
ñas, xogos populares, etc.

AA EstradaEstrada
■ DANZA

VALLE ROSA
O Ballet Jesús Quiroga

actuará o venres 14 ás 21 h.
no teatro Principal.

FerrFerr olol

■ EXPOSICIÓNS

A MULLER
Mostra de cartaces elabora-
dos por distintas asociacións,
partidos políticos, sindicatos,
etc. relacionados con actos
conmemorativos do 8 de
marzo. No Ateneo, do 14 ao
16, conmemorando o día da
non violencia de xénero.

OS MUNDOS
DE CARLOS CASARES
Mostra fotobiográfica so-
bre o escritor galego que
podemos ollar no C.C. To-
rrente Ballester.

SEN IR MÁIS LONXE
Baixo este título anícanse
as fotografías sobre a terra,
auga, aire e lume de Ovidio

Aldegundee Víctor R. Jo-
ve. Na galería Sargadelos
durante novembro.

CARLOS MERINO
Do venres 14 en diante po-
derase visitar no Ateneoun-
ha mostra homenaxe a este
pintor ferrolán que poderá
ser visitada até o 20 de de-
cembro no C. C. Torrente
Ballester.

GondomarGondomar
■ ACTOS

REVISTA DE
ESTUDOSMIÑORANOS
O nº 3 desta publicación se-
rá presentada o venres 14 ás
20:30 no café Rañolas(Ote-
ro Pedrayo 3) por Xaime
Garrido, arquitecto; Fran-
cisco X. Costas Goberna,
estudoso dos petroglifos;
Fernando Casás,escultor e
os profesores Bieito Legas-
pi e Carlos Meixome.

O GrO Gr oveove
■ EXPOSICIÓNS

ILUSTRACIÓN INFANTIL
As imaxes orixinais dÒ coe-
lliño branco,galardonadas co
I Premio Español de Ilustra-
ción, asi como as dÀ cebra
Camila, todas de Óscar Vi-
llán, ou as de O Reiseñor,de
Alicia Suárez, libros de Ka-
landraka Editora, poderanse
ollar na galería Lembranza-
Sargadelosaté o 29.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
As fotografías do prestixio-
so premio da natureza, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazinee o Museo de His-
toria Natural de Londres,
nas que se valora a beleza
formal, pero tamén a cruel-
dade e os problemas de con-
servación da natureza. No
Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

CHARO CIMAS
A súa mostra de cerámicas

Dependenciaspoderá visi-
tarse até o 20 de novembro
na Capela de Sta. María.

LUGO
Mostra fotográfica sobre a ci-
dade que alberga o Centro So-
ciocultural Uxío Novoneyra.

CRISTINA JARNÉS
Entre o ceo e o infernoé o
nome baixo o que aglutina
as súas obras na Biblioteca
Pública Provincial.

RAMÓN ISIDORO&
CARMEN ALGARA
No Centro Sociocultural
Uxío Novoneyra hai unha
exposición das súas respec-
tivas obras.

■ MÚSICA

FESTIVAL DE JAZZ
Até ao sábado 15 o Clavi-
cémbalo(Paxariños 23) aco-
llerá os actos que reúnen a fi-
guras internacionais do jazz.

NACH
Tocará no Clavicémbalo,
xunto con Arma Blanca,
banda de hip hop, o domingo
16. O ráper alacantino é, pro-
babelmente, un dos máis co-
ñecidos e serios do Estado.

CUARTETO DE FLAMENCO
No Clavicémbalo,o xoves
20, da man de dúas persona-

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

Andy Warhol, Pietro Psaier &
The Factory. Iconas popé o no-
me dunha exposición que acolle
durante todo o mes de novembro
o Museo Provincial de Lugo.
Entre outras moitas obras, pode-

remos visionar os retratos pop
de Marilyn Monroe, Frank Sina-
tra ou Basquiat e mais as iconas
das sopas Campbell, a cadeira
eléctrica, a Coca-Cola ou os bei-
zos de The Rolling Stones.♦

Iconas pop en LugoIconas pop en Lugo
O O TTrinquerinque

...de la Casa Blanca a la Zarzue-
la. Así se chama o libro de Kale-
gorria, periodismo de investiga-
ción y denuncia social,que pre-
sentarán este xoves 13 en SANTIA -
GO, ás 12 na facultade de Histo-

ria; ás 17 na de Xornalismo;e ás
21 no café Avante(Cantón de S.
Bieito). En VIGO farano o venres
14 no local social dÁ Revolta
(Real 32 ás 19:30. Máis informa-
ción no telf. 943 820 650.♦

Los piratas del Prestige...Los piratas del Prestige...
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☞ CRUELDADE INTO-
LERÁBEL. Comedia

previsíbel dos irmáns Coen, a
moita distancia do resto da súa
cinematografía. George Cloo-
ney mestura simpatía e beleza
coas súas escasas cualidades
dramáticas. Catherine Zeta Jo-
nes renova o valor das cadeiras
e dos corpos non anoréxicos.

☞ MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infan-

cia como telón de fondo, tres
amigos da nenez volven a rela-
cionarse cando a filla dun deles
morre asasinada e se inicia un-
ha investigación para esclare-
cer os feitos. Intriga.

☞ SOÑADORES.Co maio
do 68 de fondo, dous ir-

máns franceses, cinéfilos e dile-
tantes, lían a un estudante ameri-
cano en París para compoñer un-
ha especie de trío iniciático e pre-
tencioso. Un chisco pedante.

☞ BOA VIAXE, EXCE-
LENCIA! No palacio do

Pardo, a saúde do vello Franco,
que empeorou co desgusto da
morte de Carrero Blanco, ten pre-
ocupados a Dona Carme, ao Mar-
qués de Villaverde e ao xeneral
Salgado. Deciden recorrer á me-
dicina alternativa da doutora Mü-
ller, cunhas ideas liberais que cho-
can co  conservadurismo da casa.

☞ COUSAS QUE NUN-
CA SE ESQUECEN.

Dúas partes contan a pretendi-
da vida desinhibida dunha es-
tudante de literatura e a histo-
ria dun mozo sen ambicións
que non quer ir á universidade.
Estreada no resto do mundo co
título de Storytelling.

☞ O TRABALLO ITA-
LIANO. Uns ladróns rou-

ban unha tonelada de ouro pero
posteriormente un do grupo quí-
talles o botín, de modo que terán
que localizalo, volverlle a roubar
o ouro e vingarse del.

☞ ENIGMA. Na Segunda
Guerra Mundial os ale-

máns cambian as claves dos seus
submarinos ao saber que os bri-
tánicos as coñecen. Estes terán
que descubrir unha trama de es-
pionaxe no seu servizo de crip-
tografía e achar a nova clave.

☞ O XOGO DE RIPLEY .
Nova versión dunha das

novelas de Highsmith, centrada
na personaxe de mister Ripley,
cunha directora de culto: Liliana
Cavani. Un asesino sen concien-
cia e unha trama con pingas de
orixinalidade. Filme apropiado
para días de choiva sen outras
opcións. A destacar, a beleza asi-
métrica de John Malkovich e as
paisaxes de Padua.

☞ DEATHWATCH. Na
Primeira Guerra Mun-

dial unha compañía británica
toma unha trincheira alemana
avanzada pero terá que enfron-
tarse a unha forza misteriosa
que vai matando os soldados.

☞ A LIGA DOS HOMES
EXTRAORDINARIOS.

Finais do século XIX, a pantas-
ma, con armas sofisticadas, aten-
ta dentro de Europa para provo-
car unha guerra mundial. A el te-
rá que enfrontarse a Liga dos
Homes Extraordinarios, onde se
integran personaxes como o Ho-
me Invisíbel ou o capitán Nemo.

☞ TERMINATOR III.
Continuación dunha sa-

ga que non está á altura das sú-
as predecesoras. Destaca o uso
dos efectos especiais nunha fi-
ta na que falla case todo o de-
mais, incluído os músculos
dun veterano Schwartzeneger
retocado por ordenador. Bótase
en falta ao antigo director Ja-
mes Cameron.

☞ TOMB RAIDER 2: O
BERCE DA VIDA. Un

científico arrebata a Lara Croft
parte dun mapa que permite lo-
calizar o lugar onde está aga-
chada a caixa de Pandora. As
súas intencións son desatar un
grande andazo e a heroína terá
que impedilo.♦

CarCar teleirateleira

O xoves 20 tocarán na Casa do Patín en
SANTIAGO ; o venres 21 na Mardi Gras
da CORUÑA; e o sábado 22 na Iguana
Club de VIGO .♦

SonotonesSonotones

Presentan o seu último traballo,
Chill Latin Blues,disco integra-
mente instrumental, fusión de esti-
los musicais: chill out, acid jazz,
ritmos latinos, influencias africa-
nas, hip hop, guitarras flamencas

e, por suposto, moito blues. Este
xoves 13 estarán no Playa Clubda
CORUÑA; o sábado 15 na Burbuja
de OURENSE; o domingo 16 no
Ensanchede VIGO; e o luns 17 no
ClavicémbalodeLUGO.♦

VVargas Blues Bandargas Blues Band

Na
Fundación
Barrié da
CORUÑA
podemos

ollar a
mostra dos

Grandes
mestres do

Museo
Lázaro

Galdiano.

Sen ir máis
lonxe
chámase
a mostra
de fotos
de Vítor R.
Jove,
de quen
ollamos
unha imaxe
á esquerda,
e Ovidio
Aldegunde
na galería
Sargadelos
de FERROL.



lidades fundamentais para
entender esta música. Tráta-
se do guitarrista vigués Cu-
chús Pimentele do cantaor
da comarca da Limia, Delio
Domínguez. Estarán acom-
pañados polo músico vene-
zolano Omar Acosta e o
percusionista Yiyo. 

MarínMarín
■ FESTAS

MAGOSTO POPULAR
A partir das 17:30 o sábado
22, con xogos populares
como a chave, tiro da cor-
da, carreiras de sacos, etc.,
no Muiño do Valado.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

ADO FONTÁN
Baixo o título de Garabatos
mostra as súa pintura na ga-
lería Sargadelos, até o 15
de novembro.

OurOur enseense
■ ACTOS

NUNCA MÁIS
Uxía Senlle, Concha Fdez.
(Area Negra), Xurxo Soutoe
Bieito Lobeira participarán,
o venres 14 ás 20 h, neste en-
contro, moderado polo librei-

ro Xavier Paz,no Ateneu.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO GONZÁLEZ
Crónica de Santiagovai estar
na sala de exposicións de Cai-
xa Galiciaaté o venres 31.

OUTONO FOTOGRÁFICO
XXI edición que este ano
chega un pouco antes do ha-
bitual. Oitenta e oito exposi-
cións repartidas entre Ouren-
se e outras cidades galegas.
Aquí podemos ollar: Mans
salgadas, de Javier Teniente
na aula de cultura de Caixa-
nova até o 1 de decembro.
Fotografías de Galicia no
Arxiu Mas, até o 17 de no-
vembro no Ateneo.FotoPres
03, na Fundación Caixa Gali-
cia até o 23. Fragmentos, de
Jesús S. Pérezna asociación
xuvenil Amenceraté o 30.
Menciñeiros de Olladas, até
o 24, na galería Volter. Alfon-
so, cincuenta años de histo-
ria de España,de Alfonso
Sánchez,no CC da Deputa-

ción até o 23. Nigredo. De
Muxía a Malpica, de Clara
Menéres sobre a catástrofe
do Prestige na Fundación
Caixa Galiciaaté o 15. Foto-
grafías leves,álbum de recor-
dos de espazo ordinarios, de
David Hernándezna libraría
Eixo até o 15. El taller del ar-
tista, traballo sobre os estu-
dios de artistas plásticos, de

Antón García de Buciños,
no CC da Deputación ate o
16. Naturezas,fusión de nus e
imaxes da natureza, de Ma-
nuel Graña,no Studio 34até
o 15. 100% esperanza,sobre
a dimensión social posterior
ao desastre do Prestige, de
Ánxel Trillo, no Café-Cultu-
ral Aurienseate o 15. Con-
trastes,a transformación da
moda a longo do tempo, de
Alba Fdez Sobral, no café
Bohemioate o 30. No Edificio
Politécnico do CampusUni-
versitario poderemos ollar:
Mundos paralelos,naturezas
vivas, de Álvaro Fdez. Polo;
II Maratón de Fotografía U.
de Vigo; e Marea Negra
Nunca Máis, todas elas até o
19. Unha película de pel IX,
de Tamara Arroyo na galería
Marisa Marimónate o 30. Na
Casa da Xuventude,do 13 ao
27 de novembro, 11 afinitats
per 2 metafores,o pracer dos
detalles gustosos dos obxectos
pequenos, de Elena Muné; e
Manipulacións,con distintas
técnicas, de Simón Balvís,do
14 ao 27. III Concurso do
Clube Alpino Ourensán,no
Liceoaté o 15. Quince anos
na memoria da Cruz Alta,
as mudanzas deste barrio ou-
rensán, enFoula Culturalaté
o 30. VII Certame Viña do
Campo, na cafetaríaCatro
Postes,até o 26. Olladas dun
barrio, personaxes, paisaxes
e temas do barrio das Eiroás,
na Asociación de Veciñosdes-
te barrio até o 21. Guatemala,
de Miguel Núñez, no Studio
34 do 16 ao 30. Mórbido e
irreal, de Concha Lagoa, o
corpo humano dominado pola
natureza, do 17 ao 30 na libra-
ría Eixo. Galicia en foco,o
certame de fotoxornalismo do
Clube de Prensa de Ferrol, até
o 30 no Liceo. VI Premio In-
ternacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtuaña,
do 18 ao 29  na Fundación
Caixa Galicia..

PAPELES
Título da mostra de pintura
que Carlos González ten
aberta no C.C da Deputa-
ción, até o 20 de novembro.

TOÑY LOSADA
O Liceo Recreoten expos-
tas as súas pinturas.

VARIOS ARTISTAS
Colectiva que reparte as
obras entre as galerías Mar-
ga Prada e O Volter.

■ MÚSICA

POWER PUSSY
FESTIVAL
Até o mércores 19 o Rock
Clubé o escenario deste fes-
tival de grupos femininos.
Este xoves 13 estarán as ale-
manas The Boonaraaas,
cun garage pop e punk co
que ninguén ficará quedo. O
venres 14, desde Detroit co
seu garage punk, chegarán
as Gore Gore Girls. E o
mércores 19, desde Noruega
traerán unha explosión de
high energyas Mensen.

PoioPoio
■ CONFERENCIAS

UNHA VELLEZ EXITOSA
A partir das 19 h. na Casa
Rosada.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

AVES DE RÍO
Vaipolorío convida á pre-
sentación do inventario e
catalogación das aves do río
Cocho-Toxal-Tomeza-Ga-
fos, o venres 14 ás 20 h. na
galería Sargadelos,resulta-
do das excursións acompa-
ñados polo ornitólogo Ra-
món Sineiro de Saa,a quen
se debe a exposición.

■ CINEMA

EL EFECTOIGUAZÚ
O documental de Pere Joan
Ventura proxectarase a par-
tir das 20:30 no Principal.

■ CONFERENCIAS

OS PINTORES
DO CAFÉ MODERNO
Dentro deste ciclo que se re-
aliza nos locais que ocupou
este café, o xoves 13 Anto-
nio Garrido falará a partir
das 20 h. de Laxeiro no Ca-
fé Moderno. O martes 18
José Carlos Valleexporá o
tema Pontevedra 1900. O
xoves 20 Juan Monterroso
explicará Unha mirada á
paisaxe galega.

MALTRATO FÍSICO E
PSICOLÓXICO
A asociación de Amas de
Casa organiza esta charla
para o mércores 19 ás 18 h.
no Centro Sociocultural de
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

TUTANKHAMÓN...
... imaxes dun tesouro baixo
o deserto exipcioé o título
desta mostra, iniciativa da
Fundación Arqueolóxica
Clós, coa colaboración do
Griffith Institue-Ashmolean
Museum of Art,de Oxford, e
o Metropolitan Museum of
Art, de New York, que a fan
realidade. O descubrimento,
en 1922, da tumba do faraón
Tutakhamón por Howard
Carter é un dos maiores
acontecimentos da historia
da arqueoloxía. Até o 5 de
decembro, no Espacio para
a Arte de Caja Madrid.

UNICEF
Mostra de pintura da agru-
pación que, até o 26 de no-
vembro, pode ser ollada na
sala Teucro.

EDUARDO ARRILLAGA
Até o sábado 15 a sede da
Obra Social de Caixa Gali-
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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

Nun país lonxano un neno é botado
ao mar nun cofre, de onde o recolle
un cabaleiro, que o coidará xunto
coa súa dona. A súa máxima aspira-
ción é convertirse en cabaleiro, con-
seguíndoo pese aos atrancos, logran-
do salvar ao reino frente aos nume-

rosos inimigos. Artello - Teatro
Alla Scala 1:5representará esta obra
os sábados 15 e 22 ás 17 h. e os do-
mingos 16 e 23 ás 12:30 h. e ás 17 h.
no teatro Bellas Artesde MADRID e
o martes 18 e mércores 19 ás 12:30
no Centro Social do Mar en BUEU.♦

Amadís de algurAmadís de algureses

O certame ourensán viaxa por
todo o país. Ademais das mos-
tras reseñadas para a cidade de
Ourense podemos ollar, en
CHANTADA : Anacos,autocríti-
ca do home a través da fotogra-
fía, a escultura e o vídeo, de
Antón Atrio, na Casa da Xu-
ventude,até o 15 de novembro;
VII Exposición de Fotografía
Submariña,colectiva, no mes-
mo lugar até o 30. TRIVES: A
carón de nós,sobre persoas
con xeitos de vida arcaicos, de
Tomás Vega Pato,no Centro
de Interpretación Histórico-
Cultural Santa Leonor,até o
16; no mesmo lugar do 18 ao
30, Nós de Eladio Osorio
Montenegro. MACEDA: A ex-
posición de Xoel,de Xoel Go-
méz Losada;Momentos,retra-
tos de persoas con aspecto iró-
nico, de Juan C. Garrido Pé-
rez, ambas na cafetaría Capitol,

até o 30. SANTIAGO : Arapa das
bestas,de Miguel Muñiz; Xa-
nelas, de Manuel A. García
Freire, ambas na Casa das
Crechas,até o 30; Cachenos de
nudez e Un jour á Paris, de
António R. Álvarez, na Escola
de Artes Mestre Mateoate o 30;
A hora do jantar,viaxe por un
mundo vexetal, deQuim Fa-
rinha, no pub A Medusa,até o
30; Chefchaquen,luces e cores
fascinantes, de Angeli Rivera,
na Jaima de Habibiaté o 25;
Imaxes latentes,non dixitais,
aquelas que non sabiamos co-
mo eran até  ser reveladas, de
Miguel Méndez Barreiro, no
pub Camalea,do 10 ao 30; La
machine, fusión da escultura
de David Lorenzo e a fotogra-
fía de Géber García,na cafeta-
ría Cara B até o 28; Desafian-
do silenciosde Natalia Blanco
Ramos, viaxe intimista con fo-

tos sinxelas, até o 30 no Parai-
so Perdido. O BARCO DE VAL-
DEORRAS: As infancias, con
distintas técnicas consigue o
carácter de fotopintura, de
Ángeles Estévez,na Casa da
Culturaaté o 15; XIII Certame
de Medio Ambiente 03,colecti-
va, do Ateneo de Ferrol,na Sa-
la de Caixanovaaté o 15; Foto-
koruña 03, coas obras deste ac-
to de Aula-K de máis de medio
cento de artistas; O Barco vi-
sión plural 2003, colectiva de
fotografía aberta. A CORUÑA:
Chapapote Nunca Máis,de
Federico García Cabezón,na
Facultade de Socioloxíaaté o
28; Imaxes estenopeicas nun
mundo dixital, na Escola de
Imaxe e Sonaté o 28. RIBADA -
VIA : Dez anos de cor en move-
mento. A festa, imaxes da Gali-
za interior e mariñeira, de Sea-
dur até o 30; Festas históricas,

a Festa da Istoriae a Festa do
Esquecemento de Xinzo, do 18
ao 30; no Museo Etnolóxico.
MONFORTE: ¡Imagínate!, foto-
composicións e vistas de Mon-
forte que xogan coa distorsión da
realidade, de Juan Vila, na Casa
da Cultura até o 24. TOMIÑO :
Luces y vanos,estruturas arqui-
tectónicas, de Olga Seoane,na
Casa da Culturaaté o 14. LUGO:
Os catro elementos,colectiva
lucense, no Edificio Administra-
tivo da Xunta até o 15. XINZO DE
LIMIA : Xogos, xuntas e compe-
tición na Istoria,sobre a festa ri-
badavense, e Festa do Esquece-
mento de Xinzo: memoria ro-
mana,até o 15; Luces y vanos,
estruturas arquitectónicas, de
Olga Seoane (do 17 ao 30); Re-
tratos de crianzas, de Manolo
Penín, todas na Casa da Cultu-
ra. A M ERCA: Río Arnoia, río
vivo,colectiva da asociación xu-

venil Xoldreira, na Escola de
Corbillón até o 23. CELANOVA :
Paisaxe e prehistoria,a evolu-
ción humana e paisaxistica na
provincia, de Mª Moreda Gó-
mez,até o 15; Estampas de ro-
maría, de Antonio Piñeiro, da
Romaría Raigame, ambas na Sa-
la de Exposición do Antigo Cár-
cere. VERÍN: As cores do mar de
Galiza,mostra submariña sobre
o ecosistema do noso país, de
Xosé Luís González,até o 30 de
novembro na Casa do Escudo.
ALLARIZ : Imaxe e palabra, so-
bre Avilés de Taramancos, de
María Esteirón, até o 30 de no-
vembro na Casa da Cultura. O
CARBALLIÑO : Violencia contra
as mulleres: un obstáculo para
o desenvolvemento, de varios
autores, no Auditorio até o 18;
Festa do Pulpo, da asociación O
Potinos, até o 29 na Casa do
Concello.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

Aobra de Molière, un clásico que es-
pertará a gargallada, debido á ridiculi-
zación que se fai das aspiracións dos
novos ricos da época, permitirá ollar
os traxes, danzas e músicas, da corte
barroca de Luís XIV de Francia. O

venres 14 ás 21 h. no Pazo da Cultu-
ra de PONTEVEDRA ; o sábado 15 ás
20:30 no C.C. Caixanovade VIGO; o
domingo 16 ás 20:30 no teatro Prin-
cipalde OURENSE; e o luns 17 no Au-
ditorio de Galizade SANTIAGO .♦

El burgués gentilhombrEl burgués gentilhombree

A obra de Neil Labute, dirixida por
Gerardo Vera, cun elenco compos-
to por actores como Maribel Verdú
ou Juanjo Artero , vai ser represen-

tada no C.C. Caixanovade VIGO o
martes 18 e o mércores 19 ás 20:30;
e o xoves 20 ás 21 h. no Pazo da
Culturade PONTEVEDRA .♦

PorPor amoramor al aral ar tete

IX edición deste festival en OU-
RENSE. Os bonos para todas as
sesións custan 24 euros. Este xo-
ves 13, ás 17, 20 e 23 h. podere-
mos ollar: no Principal, Luna-
tic’s songe Dos en la carretera
na homenaxe a Emilio Baños e
Ojos que no ven; na sala Duplex
1, sesión de curtametraxes 6,
Giovanie One ticket to Momba-
sa; na Dúplex 2, Silencio Roto,
La copae Vampiros de la Haba-
na xunto con Misa cubana; na
Dúplex 3, La copa, Lucía e Fiel
a sí misma; en Novocine, Las se-
ñoritas de mala compañía, Sui-
te Habana e Dolls; en Lauren 6,
Martes de carnaval e Mama-
sunción, e El efecto iguazúe
Ararat; no Lauren 7, Historias
del Kronene dous pases de In
this world; no Lauren 8, Kordon
e as sesións de curtametraxes 4 e
8; o C.C. da Deputación acollerá
as curtametraxes da EGACI así
como Paco de Lucía e Secues-
trados en Gerorgiaás 16, 18 e
20 h. Ademais ese mesmo día,

no C.C. da Deputación: ás 10 h.,
xornadas de “Alianzas e nego-
ciacións internacionais de pro-
xectos audiovisuais na Galiza”;
ás 11 h, II xornadas de formación
sobre cine; tamén ás 11, haberá
un encontro de directores, acto-
res e produtores co público; ás 12
h. presentación do telemovie El
ladrón de reliquias; ás 13 h.
presentarase a publicación dedi-
cada ao distribuidor vigués Emi-
lio Baños; ás 17 h. terá lugar a II
edición das xornadas sobre tele-
movies. Ás 11, nos cines Lauren,
Kirikú y la bruja e Historias del
Kronen; ás 21 h. a sala Rock
Club acollerá a actuación de The
Hells (Gran Bretaña); ás 23 h. ci-
ta no café Irish Clan; e, ás 24 h,
concerto no pub Fortunyde Las
Leiturjas . O venres 14 as pro-
xeccións serán ás 17, 20, 23 e 1
h; no Principal (só ás 23 h.), El
ladrón de reliquias; no Dúplex
1, Madagascare Manuela, Kor-
don, Lunatic’s Songe Querelle;
no Dúplex 2, Dolls, Querellee

dobre pase de Suit Habana; no
Dúplex 3, La flor del mal, Te
quiero para siempree Dolls; en
Novocine, Fiel a sí misma, Dos
en la carretera e La Copa; en
Lauren 6, El efecto iguazú,
Vampiros en la Habanaxunto
con Misa cuabanae El efecto
Iguazú; en Lauren 7, Ararat,
Lucía e In this world; en Lauren
8, Ojos que no ven, One ticket to
Mombasa, III sesión de curtame-
traxes e Los novios búlgaros; no
C.C. da Deputación, as curtame-
traxes Cine en Femenino,o do-
cumental Prestige: desastre na
costa da mortee as curtametra-
xes da EGACI. Ademais o ven-
res, no C.C. da Deputación, ás
11, Xornadas sobre formación e
cinema, así como o encontro co
público de directores, actores e
produtores; ás 12 presentarase a
EGACI; ás 13 presentarase o
“Proxecto Curtas ‘03” do Con-
sorcio Audiovisual Galego. Ta-
mén ás 11 h. nos cines Lauren
proxectaraseKirikú y la bruja e

Historias del Kronen; ás 23 h.
hai unha cita no café Irish Clan.
O festival conclúe o sábado 15
coas proxeccións, intercaladas
con diferentes sesións de pre-
mios: en Duplex 1, Querellee
Suite Habana; en Dúplex 2, Te
quiero para siempre, El hombre
de Maisinicú; en Dúplex 3, La
flor del mal e Dolls; en Novoci-
ne, Plaff e Esther; en Lauren 6,
Los días del agua, Los novios
búlgaros e El efecto Iguazú; en
Lauren 7, Memorias del subde-
sarrollo e Ararat; en Lauren 8,
Retrato de Teresa e Los novios
búlgaros. Ademais da gala de
Clausura, no teatro Principal ás
20 h, na que se proxectará Las
voces de la noche, hai tamén ou-
tras actividades: no C.C. da De-
putaciónás 12 h. realizarase un
encontro co equipo da película
Las voces de la noche; ás 13:15
h. farase a lectura do palmarés;
ás 21 h, na sala Rock Club, habe-
rá un concerto de Gore Gore
Girls (garage, EE UU).♦

Festival Internacional de Cine IndependenteFestival Internacional de Cine Independente

Até o
sábado 15
chega o
Festival de
Jazz de
LUGO, no
Clavicémbalo.
Á esquerda,
Fuasi Abdul
Khaliq.

Prosegue en
OURENSE,
e noutras
vilas e
cidades
galegas,
o Outono
Fotográfico.
Á esquerda,
fotograma
de Israel
Ariño.



cia, albergará esta mostra
fotográfica titulada Deja
que el gallo cante.

RICARDO FERREIRO
As súas pinturas atópanse
colgadas na sala de Sarga-
delos, onde estarán até o 29
de novembro.

MIGUEL VIDAL
& A NA COUSELO
Exposición fotográfica da
Confraría Espírito Santo,
con motivo dos cincuenta
anos da súa fundación, até
o 22 de novembro no Casi-
no Mercantil e Industrial.

BUCIÑOS
Domina os máis variados
materiais da escultura, so-
bre todo os tradicionais. Un
mestre calibrando a textura
da madeira e do granito,
máis é no bronce onde me-
llor se define a súa obra.
Nas salas de Caixanova até
o 29 de novembro.

■ FESTAS

ANTIGÜIDADES E
CURIOSIDADES
Os domingos, de 10 h. a 14
h. na Praza da Verdura abre-
se este particular mercado.

FESTA DO OUTONO
O sábado 15 e domingo 16,
con produtos da época, ade-
mais de actuacións musicais,
obradoiros para as crianzas e
magosto, de 11 a 14 h. e de
17 a 21 h.

■ MÚSICA

NASH
O grupo de hip-hop vigués
estará este xoves 13 ás 22
h na sala Camawey. E Six,
grupo rocqueiro de Ribei-
ra, tocará neste mesmo lu-
gar na noite do sábado 15
ás 22:30.

EUTERPE
A Escola de Música ofrece
un concerto ás 18 h. do luns
17 no teatro Principal.

ORQUESTRA
DE CÁMARA
DE BIELORRUSIA
O mércores 19 ás 21 h. to-
cará no Pazo da Cultura.
No programa, obras de Vi-
valdi, Pachelbel e Albinoni.

■ TEATRO

AS MULLERES
DO PORVIR
A partir das 20:30 deste xo-
ves 13 e das 12 do venres
14, a compañía Teatro da
Lúa representará esta obra
no teatro Principal.

ECOS E VOCES DUN
TEMPO E DUN PAÍS
Teatro do Atlántico vai re-
presentar esta obra, que fai
un percorrido pola poesía
galega contemporánea, o
xoves 20 ás 12 h. no teatro
Principal.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

NIÑOS DE LA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez que poderemos
ollar na Casa da Cultura
até o 16 de novembro.

■ MÚSICA

STA. CECILIA
A Coral Polifónica de Riba-
deo dará un concerto o sá-
bado 22 no Auditorio Muni-
cipal ás 21 h.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

ATRAPADOS NO XEO
A sala Yagoproxectará este
documental estadounidense o
xoves 13 e venres 14, e do do-
mingo 16 ao martes 18, sem-
pre ás 18 h. Este mesmo lugar
acollerá a proxección de Ju-
lien donkey boy, con tinxidu-
ras de drama, do venres 14 ao
luns 17 ás 20:15 e 22:30 h. 

CHARLES CHAPLIN
As sesións do cineclube do
martes 18 (ás 20:15 e 22:30)
na sala Yagovánselle dedicar
a Chaplin, proxectando unha
das súas curtametraxes máis
coñecidas, Armas no om-
breiro, crítica antimilitarista
e a longametraxe O circo.

JULIEN DONKEY BOY
Fita con tinturas de drama,
que se proxectará no Yago
do venres 14 ao luns 17 ás
20:15 e 22:30 h.

CINEUROPA
Sesenta películas integran o
seu cartel. Haberá tamén ci-
nema galego grazas ao pro-
grama Curtas 03promovi-
do polo Consorcio do Au-
diovisual. Ademais, habili-
tarase a venda de entradas
das películas por internet
(http://www.servinova.com)
e telf. (902 504 500).

■ EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA
Até o 10 de novembro, na
Casa da Parra poderán
ollarse as obras de M. Quin-
tana, Renata Otero, Jorge
Cabezas e Montse Rego.

ACEIO SARTI
Este brasileiro trata de re-
flectir nas súas obras, de
claras connotacións naif, a
recuperación dunha infan-
cia perdida. No hotel Puer-
ta del Camino.

MÁRGARA H. SMET
Bronces e terracotas desta

artista poderemos ollalas,
até o 17 de novembro, na
galería José Lorenzo.

MAXIMINO REBOREDO
As fotografías, de entre
1892 e 1899, deste fotógra-
fo lugués podémolas con-
templar na Igrexa da Uni-
versidade.

MANUEL FIGUEIRAS
As súas pinturas estarán ex-
postas, até o 19 de decem-
bro, na galería Citania
(Agalia de Abaixo 39).

VIH/SIDA.
PREVENCIÓN E
TRATAMENTO
Elaborada polos xornalistas
Juan Carlos Tomasie Bru
Rovira en colaboración con
Médicos sen Fronteiras,
quere sensibilizar sobre a
prevención e o tratamento
desta enfermidade. Os xor-
nalistas captaron coas súas
cámaras, durante case un
ano, o día a día dunha serie
de pacientes afectados. Na
sala de exposicións Casa
Simeónda USC.

MATALOBOS
A galería José Lorenzo ten
unha exposición da súa pin-
tura co título Ciudades.

PHILIP WEST
El espectadoré o título que
recibe a mostra que estará
na sede da fundación Gra-
nell até o 24 de novembro.

VICENTE BLANCO
O CGACtransformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nósé o tí-
tulo da exposición ideada
para este centro, aínda que
despois viaxará a Madrid
para ser instalada no Reina
Sofía. En xeral, Blanco tra-
balla a imaxe cun estilo de-
senfadado e unha linguaxe
limpa e resumida, esta eco-
nomía de linguaxe obedece
a unha gama de referencias
moi diversas que recolle da
arte e do mundo televisivo e
cinematográfico.

JESÚSPASTOR
Reversostitula a súa mostra
na galería C5 Colección
(Travesa da Universidade
1), até o 22 de novembro.

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do Cen-
tro Galego de Arte Contem-
poránea que celebran con
distintas mostras. Asi temos
a de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14 de
decembro; a de Roland Fis-
cher, Camino,ata o 7 de de-
cembro; a de Teresa Hub-
bard & Alexander Birch-

ler, Eight, ata o 14 de de-
cembro; e a de João Onofre,
Nothing will go wrong,ata o
10 de decembro. A de Mari-
na Abramovich, titulada
Studen Body, que poderá ser
ollada ata novembro. 

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Euge-
nio Granell en colabora-
ción co Centro Galego de
Artes da Imaxe.A Funda-
ción Granell ademais cele-
bra os seus oito anos de fun-
cionamento cunha exposi-
ción de parte dos seus fon-
dos. No Pazo de Bendaña,
até finais de ano.

■ MÚSICA

SEMPRE MAR
Novo proxecto da Platafor-
ma contra a Burla Negra:
un disco-libro no que parti-
cipan Ruxe-Ruxe, Liñacei-
ra, Pilocha, Marful (Ugia
Pedreira...), Roberto So-
brado, Alfolies, Milladoiro,
Maria Manuela, Leilia,
FaiTun Flai, Zenzar, Cal-
daloba, Beladona, Baldo
Martínez, Alberto Bundi,
Nova Galega de Danza, Pi-
lar Suances, Tangata, Xa-
neiro e decenas de escrito-
res, debuxantes, ilustradores
e fotógrafos. Na sala Nasa
este xoves 13 ás 22 h. O pre-
zo da entrada máis do libro-
disco é de 12 euros.

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
O xoves 20 ás 21 h. no Au-
ditorio de Galiza, baixo a
dirección de Víctor Pablo,
e acompañada do Coro Fe-
menino da OSG,osNenos
Cantores da OSGe a so-
prano Jennifer Larmore.

■ TEATRO

SOBRINO DE DONJUAN
EN LA TERAPIA
A compañía zaragozana
Tranvía Teatro vai actuar
na sala Yago. O mércores
19, xoves 20 e venres 21 ás
20:30; o sábado 22 ás 22:30
e o domingo 23 ás 19 h. 

HOTEL RUN
O grupo compostelán Sa-
pristi representará esta obra,
até o sábado 15 no teatro Ga-
lán ás 22 h. Un disparate có-
mico a cargo de dúas actrices
e un músico. Con elementos
circenses e, incluso, de feira
de atraccións, proponse di-
vertir, provocar a risa para li-
brarse da parálise do horror
deste mundo. Unha forma de
vinganza dos débiles.

ULTRANOITE
Regresan á Nasa para en-

frontarnos co humor máis
corrosivo e os números
máis ousados. Con partici-
pación de Miguel de Lira,
Patricia de Lorenzo, Ma-
nuel Cortés, Carlos San-
tiago, Marta Pazos, Borja
Fernández e Cool Hams-
ter, entre outros, despedire-
mos como se merecen a to-
dos estes presidentes que
nos deixan, deixaron ou que
nos deixarán en breve: Az-
nar, Caneda, Pujol, Beiras,
Wojtilla, Arzalluz, Bush,
Don Manuel... O venres 14
e o sábado 15 ás 23 h.

TÍTERES
Os Cachirulo van estar no
Yagoo sábado 15 ás 12:30
h. coa súa montaxe A gue-
rra das galicsias. O domin-
go 16 ás 11 h. representarán
A pedra que arde.

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Ga-
lego produce a adaptación
ao galego, de Celso Para-
da, da obra de Plauto.Ade-
mais das peripecias da pa-
rásita Gurgullo e demais
personaxes plautinos, ta-
mén nos atopamos co circo,
o cabaré, o music-hall, e a
tradición da comedia mo-
derna, cunha proposta esté-
tica “naif”. Até o 16 de no-
vembro no Salón Teatro.

TTuiui
■ DANZA

DRUIDA DANZA
O espectáculo co que subirán
ao escenario é O calar do
tempo,de Mercedes Suárez,
tres historias sobre a presa do
tempo e a nosa dificultade
para asumilo. O venres 21 ás
21 h. no teatro da Área Pa-
norámica. Entradas a 3 euros

■ TEATRO

O LAPIS
DO CARPINTEIRO
Sarabela Teatrorepresenta-
rá esta historia de amor, me-
lancolía e liberdade en tem-
pos de guerra e posguerra, no
teatro da Área Panorámicao
venres 14 ás 21 h. O prezo da
entrada é de 3 euros.

VVigoigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa didáctico do MAR-
CO. O xoves 13, venres 14,
xoves 20 e venres 21 ás 17 h.
haberá obradoiros plásticos
para crianzas de 3 a 8 anos. Os
domingos 16 e 23 ás 12 h.
quen teña máis de 2 anos e

vaia acompañado por un adul-
to poderá participar no obra-
doiro dos sentidos Avista e as
formase no obradoiro espec-
táculo A pequena eiruga glo-
tona. Os mércores 19 e 26 ás
19 h, para adultos, conferencia
de aproximación á arte con-
temporánea A arte no século
XX: de principios de século á
II guerra mundial (previa
inscrición e matrícula).

■ CINEMA

A OUTRA AMÉRICA
Ciclo que se desenvolve os
xoves ás 20:30 no CC Cai-
xanovae que nos ofrece: o
día 13, El chacotero senti-
mental, de Cristian Galaz
(Chile); o 20, El bonaeren-
se, de Pablo Trapero (Ar-
gentina); e o 25, El último
tren,de Diego Arsuaga(Es-
paña-Arxentina-Uruguay).

ALAIN BERLINER
Ás 20 h. dos venres e sábados,
o salón de actos do MARCO
acollerá as sesións dedicadas a
este cineasta. O venres 14 pro-
xectarase The family album
(1986) e Intimate Stranger
(1991); o sábado 15, No-
body’s business(1996) e The
sweetest sound(2001); o ven-
res 21, Nobody’s business
(1996) e The sweetest sound;
e o sábado 22  The family al-
bum(1986) e Intimate Stran-
ger (1991). Máis información
en www.marcovigo.com.

BRAINDEAD
A fita de Peter Jackson, do
ano 1992, é a elexida polo
Colectivo Nemo de Fanta-
sía e Ciencia Ficciónpara a
proxección no café Uf, o
xoves 20 ás 21:30.

ACHEGAMENTO
ÁS TÉCNICAS GRÁFICAS
Co gallo da exposición María Luisa de
Orleáns. Unha raiña efémera,que está
no Museo de Belas Artesda CORUÑA, o
3 e 4 de decembro ofertan este curso,
con horario de 17 a 20 h., dirixido por
Anne Heyvaert. Introducirase aos par-
ticipantes nas diversas técnicas do gra-
vado calcográfico: técnicas directas en
zinc, PVC ou acetato: punta seca, rule-
ta, texturas con papel de lixa, maneira
negra, aditivas con carborundo, pintura
de forxa... Recursos de estampación en
negro e cores, plantillas, collage con
papeis de seda, papel xapón...

AO LONGO DO CAMIÑO DOS
PEREGRÍNS ACOMPOSTELA
Este certame, que convoca Caixanova,
está dirixido ao alumnado de Educación
Primaria e Secundaria. Cada centro pode-
rá solicitar a participación dun curso ou
ciclo escolar, sen exceder dos 80 alumnos
en total. Nos centros que teñan confirma-
da a participación será impartida unha

charla sobre o tema. De forma individual,
cada alumno que asista á charla realizará,
na aula, un ou máis traballos sobre o te-
ma proposto. As modalidades son as de
debuxo e pintura (libremente e con cal-
quera técnica); literarias (calquera forma
de expresión escrita, tanto en galego co-
mo en castelán, e cunha extensión míni-
ma dunha páxina A4, e máximo de tres);
e maquetas, collagese estruturas (calque-
ra outra forma de expresión artística, cun-
has dimensións máximas de 50 de largo
por 50 de longo e 40 cm de alto). Cada
centro seleccionará un máximo de 5 tra-
ballos de alumnos distintos, que serán re-
mitidos a Caixanova-Obra Socialde
Pontevedra, r/ Augusto González Besada,
2-4 36001 Pontevedra. O prazo de pre-
sentación remata o 20 de maio de 2004.
Os premios serán bicicletas ou disc-
mans, dependendo da idade.

FIZ VERGARAVILARIÑO
DE POESÍA
IV convocatoria deste premio do
Concello deSARRIA e a Agrupación

Cultural Ergueitos.As obras presen-
tadas deben estar escritas en galego.
A extensión mínima é de 400 versos.
Os orixinais deberán ser inéditos e
non premiados en ningún outro cer-
tame. Os traballos presentaranse por
quintuplicado, mecanografados a du-
plo espazo e baixo plica. Enviaranse
por correo, certificado, a nome do
certame a: Concello de Sarria, Rúa
Maior 14, 27600, Sarria, antes do 31
de decembro do presente ano. Esta-
blecese un único premio de 3.000 eu-
ros.

DIFUSIÓN DA GASTRONOMÍA
GALEGA ÁLVAROCUNQUEIRO
Premio que convoca o Concello de LA-
LÍN e Asociacións Gastronómicas do
país, coa intención de dar a coñecer a
nosa gastronomía, e premiar o labor re-
alizado por xornalistas e escritores que
prestaron especial atención ao tema.
Poderán concursar aqueles que publi-
caran libros, artigos, entrevistas, co-
mentarios, etc, en calquera das linguas

do Estado, e nos seus distintos medios
de difusión, sobre temas relacionados
coa nosa gastronomía, nos últimos 4
anos. Non deberán ter sido premiados
con anterioridade e deberán ser presen-
tados polo autor ou terceiras persoas,
aportando os datos persoais de quen o
presenta e do autor, e seis exemplares
(de ser un artigo, orixinal e cinco foto-
copias), dos traballos. De se tratar de
algún medio audiovisual, ademais das
copias, deberá remitirse a certificación
emitida polo director da emisora, na
que se faga constar a data de emisión.
O prazo para presentación remata o 10
de xaneiro de 2004. Os premios subdi-
vídense en 4 apartados: a) mellor traba-
llo xornalístico publicado en medios de
difusión estatal: 3.000 euros; b) mellor
traballo xornalístico publicado en me-
dios de comunicación escritos da Gali-
za: 2.000 euros; c) mellor traballo xor-
nalístico emitido en radios e televi-
sións: 1.500 euros; d) mellor libro, tra-
ballo ou publicación escrita sobre gas-
tronomía: 1.500 euros.♦
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Son moitas
as

actividades
que estes

días se
realizan por

mor do
aniversario
do Prestige.

En
SANTIAGO,

a
Plataforma

Burla Negra
presenta, na

Nasa este
xoves 13, o

disco-libro
Sempre Mar,

no que
participan

numerosos
escritores,

debuxantes,
artistas e
músicos,

como
Pilocha, na

imaxe.

Continúan
as mostras
conmemo-
rativas do X
aniversario
do CGAC en
SANTIAGO.
Na imaxe,
Gaudi III,
de Roland
Fischer.



■ CONFERENCIAS

AS CONSECUENCIAS
DO PRESTIGE
Organizada por Esquerda
Nacionalista, na Casa do Li-
bro o luns 17 ás 20 h, nesta
charla intervirán Mª Xosé
Vázquez, Alberte X. Ro-
dríguez Feixóoe X.M. Mo-
reno; ademais proxectarase
o video Memoria Negra.

CUBA NO CONTEXTO
INTERNACIONAL
Polo profesor cubano Raúl
Blanco o luns 17 ás 20 h.
na Federación de AA de
VV Eduardo Chao (Praza
da Princesa).

CÉLULAS NAI,
MEDICIÑA E ÉTICA
O martes 18 ás 20 h. trata-
rase este tema no C.C. Cai-
xanova.

■ EXPOSICIÓNS

GALA E DALÍ , MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o 14 de decembro, no
C.C. Caixanovapoderemos
coñecer esta exposición
formada por máis de 60 fo-
tografías dos anos 60 de
Marc Lacroix ; dous módu-
los estereoscópicos (cos
que investigaron a pintura
en tres dimensións) e varios
libros e debuxos do artista.
A fascinante riqueza creati-
va e a extravagante persoa-
lidade de Dalí. A inaugura-
ción será este xoves 13 ás
20 h., e Marc Lacroix dará
a súa visión persoal sobre
Gala e Dalí.

150 ANOS A TODA VELA
Escolma de imaxes nauti-
cas do Faro de Vigo,que
estarán até o mércores 19
no C.S. Caixanova.

XURXO LAGO GOCE
Durante novembro, as súas
fotografías estarán na Cova
dos Ratos.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal,no MARCOaté
o 25 de xaneiro. Mostra co-
lectiva cun fío condutor xeo-
gráfico: é a primeira dunha
nova promoción de vinte
creadores portugueses, na-
dos na década dos setenta.
Artistas que teñen aberto un
espazo na escena interna-
cional, con participacións en
bienais e exposicións. Seten-
ta e sete obras multiciscipli-
nares: fotografía, escultura,
videoproxección, instala-
cións, debuxos, murais e in-
tervencións que, nalgúns ca-
sos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestí-
bulo do museo ou que, nou-
tros casos, son obras espe-
cialmente creadas para esta
mostra. Máis información en
www.marcovigo.com. 

AGUSTÍN ÚBEDA
A galería Chroma(A Flori-
da 34) expón 30 obras deste
artista de recoñecida traxec-
toria. Bodegóns, paisaxes e
figuras integran esta mostra
desbordante de sensualida-
de. O dominio do debuxo e
o particular cromatismo
confírenlle ás súas obras
unha linguaxe propia. Até o
13 de decembro (de luns a
sábado de 19 h. a 21 h.).

Mª JOSÉF. FERREIRO
Unha mostra dos seus Óle-
os e ceraspoderá ollarse na
Casa da Cultura Galega
(Princesa 2).

VILLAFÍNEZ E
A. BUSTAMANTE
A galería Alpide acollerá,
até o 30 de novembro, unha
mostra das súas obras.

SUSANA SOLANO
Mostra as súa obra até o 24 de
novembro na galería VGO.

MARISA ENRÍQUEZ
Poderán ollarse as súas pin-
turas no Colexio Oficial de
Arquitectos.

JORGECONDE
Mostra de pintura, até o 15
de novembro, no café Uf
(Pracer 19).

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debu-
xos inéditosestará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Título da mostra que, até o 30
de novembro, vai estar no
Centro Social Caixanova. Da
man da Colección Cartuger,
das máis importantes do
mundo en arte africana, pre-
séntanse 90 pezas de especta-
cular beleza coas que é posí-
bel realizar unha viaxe tan
apaixonante como máxica
pola África Negra a través
das principais etnias: Dogón,
Kuba ou Mossi, entre outras.
Pezas que nos permiten coñe-
cer a súa cultura, tradicións,
mitos e formas de vida.

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tra-
dicional comezou a progra-
mación do outono coa expo-
sición que percorrerá as en-
tidades sociais e culturais.
Paneis ilustrados e pezas re-
alizadas por artesáns que re-
collen oficios tradicionais.
Como complemento conta
cun artesán que fará unha
demostración dalgún dos
oficios. Podémola ollar na
AC de Matamá até o luns 17
de novembro; na asociación
O Carballo de Sárdoma do
martes 18 de novembro até
o martes 2 de decembro.

DAVID LODEIRO
Mostra as súas pinturas, baixo
o título Sky lines,na cervexa-
ría La Popular (Elduayen 17)
até o 14 de novembro.

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na
galería Ad Hoc atópase a súa
exposición Traballos recen-
tes.Non traballa nun parti-
cular medio artístico e as sú-
as obras parecen escapar da
definición aparente dun esti-
lo. A partir de esculturas, de-
buxos, vídeos e instalacións,
explora aqueles lugares de
transición (mental, física,
psicolóxica), de percepción
e representación.

CÉSAR PORTELA
O MARCOexpón unha es-
colma das obras do arqui-
tecto até o 11 de xaneiro do
vindeiro ano. Un itinerario
por toda a súa obra, desde os
primeiros traballos, como as
paradigmáticas vivendas
dos ziganos de Pontevedra;

a ponte “Azuma” no Xapón;
o proxecto do bloque núme-
ro 14 do Malecón de La Ha-
bana; ou a Estación de Auto-
buses de Córdoba, até che-
gar aos seus últimos proxec-
tos na Galiza: o Verbum-Ca-
sa das Palabras e o Museo
do Mar de Galiza, en Vigo;
o cemiterio de Fisterra na
Coruña; ou o futuro Pazo de
Congresos de Vigo. 

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-
flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre os
medios de comunicación
(até o 5 de xaneiro de 2004).

■ LEITURAS

A PRAIA DA ESPERANZA
Libro de Agustín Fdez.
Paz que se presentará este
venres 14 ás 19 h. na sala
infantil da Biblioteca Pú-
blica Central.Ademais do
autor, contarase coa partici-
pación de Helena Pérez.

VERSOS NO
PAÍS DO CHAPAPOTE
Recital poético que organiza a
A.C. Caleidoskopio, a cargo
de Manolo Pipaso venres 19
ás 22 h. na Cova dos Ratos.

■ MÚSICA

ARE-MORE
O venres 14 ás 20:30 h. no ci-
nema Fraga,o barítono Joan
Pons e o pianista Marco

Evangelisti interpretarán
arias de ópera e opereta. Do
domingo 16 ao martes 18, o
MARCOacollerá, ás 20:30, a
actuación do The Eroica
Quarter, que interpretarán os
cuartetos de Mendelssohn. O
mércores 19 ás 21:30 no Cine
Fraga, recital a cargo da so-
prano Mª José Montiel,con
Luis de Moura Castro ao
piano, interpretando cancións
brasileiras. O xoves 20 ás
20:30 a actuación de La Re-
verdie será na sala de concer-
tos do Conservatorio de Músi-
ca. O venres 21 ás 10, 12, e
20:30, ópera para crianzas no
Cine Fraga. O sábado 22 ás
20 h. concerto italiano pola
contralto María Mingardo e
baixo a dirección de Rinaldo
Alessandrini, no Cine Fraga.

DIANE SCHUUR
Este xoves 13, no teatro-ci-
nema Salesianos(Venezuela
3), realizarase o único con-
certo en Galiza da “nova pri-
meira dama do jazz”. Con
dous Grammiesás costas e
tres nomeamentos máis, está
considerada a mellor voga-
lista do momento destacando
pola súa flexibilidade. O pre-
zo das entradas é de 20 euros
(Elepé, Diskopolis e Colum-
na) e dará comezo ás 22 h.

QUINTÍN CABRERA
Concerto do cantautor o
venres 14 ás 22:30 na Cova
dos Ratos.

STACEY EARLE
Xunto con Mark Stuart, da-
rán un concerto, único no pa-
ís, o venres 14  ás 00:30 na
Iguana. Estes iconos do novo
folc estadounidense presenta-
rán o seu novo disco, Never
gonna let you go, no que li-
bran todo tipo de influencias,
dúas voces e dúas guitarras
acústicas que deixan pegada.

ARCO DAVELLA
O sábado 15 ás 22 h. van
actuar na Cova dos Ratos.

NEBULA
Rock duro psicodélico,
blues eléctrico hig-energy,
rock espacial psicotrópi-
co... son etiquetas que se lle
poden poñer ao grupo de
Los Ángeles, que veñen
presentar o seu novo álbum
Atomic Ritual.Estarán este
domingo 16 ás 21 h. no
Iguana,xunto con Winne-
bago Deal.Entradas, a 12
euros, en Elepé, Columnae
Honky tonk. Na billeteira
costará 15.

■ TEATRO

O FUTURO DE CRISTAL
Dramatización de poemas de
denuncia social por Ernesto
Mancebo este xoves 13 ás
21:30 na Cova dos Ratos.

AS DAMAS DE FERROL
Luma Gómez e Elina
Luances interpretarán esta
peza, de Eduardo Alonso,
na que o real mesturase co
irreal diluído nun caos per-
verso e creativo. Máis que
un teatro de costume pode
definirse como de “malos
costumes”. O venres 14 ás
22:30 h. no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ CONFERENCIAS

MICOLOXÍA
A partir das 20 h. no salón
de actos da Casa da Cultu-
ra este xoves 13.

■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A súa pintura estará expos-
ta no café-teatro La Facto-
ría até o 15 de novembro.

SEBAS ANXO
O Café das Áncorasacolle
unha mostra da súa pintura.

MICOLOXÍA
Até o domingo 16 na sala
Rivas Briones.

■ MÚSICA

XOVES INTERPRETES
Primeiro concerto deste cer-
tame no Auditorio Munici-
pal este venres 14 ás 20:30.

VVilalbailalba
■ TEATRO

OUTONO DETEATRO
A VI edición, organizada po-
lo Centro Dramático Vilal-
bés, traerá 9 grupos, cinco
afeccionados e catro profesio-
nais, ao longo das fins de se-
mana. Entrada a 1’20 euros.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

ANIVERSARIO
DO PRESTIGE
Xornada lúdica reivindica-
tiva de lembranza polo
afundimento do Prestige,
na Plaça da Catedral o sá-
bado 15 ás 16 h, coa actua-
ción de Terça Feira, Gar-
banzo Nejroe o grupo tea-
tral Furafollas. A partir das
18 h. concentración. A con-
ferencia do director de A
Nosa Terra, Afonso Eiré,
no Centro Galego (Rambla
Caputxíns 35-37), será ás
20 h. tamén do sábado 15.
Tarasca Folk tocará o sá-
bado 22 en Vallirana.

■ LEITURAS

HISTORIA
DO CENTRO GALEGO
Libro que será presentado,
por Basilio Losadae Olega-
rio Sotelo Blanco,o sábado
22 ás 20 h. na súa sede.♦

SITIO INTERNACIONAL DO DÉPOR
www.deportivo-la-coruna.com

Non é a páxina oficial do Deportivo da Co-
ruña e ademais está en inglés, pero é moi
útil para que os fuboleiros de fora das no-
sas fronteiras coñezan todo o necesario so-
bre o club. A páxina inclúe noticias, esta-
tísticas e cadros de todo tipo, información
sobre o club –tamén entradas–, datos sobre
o equipo e unha zona para afeccionados.♦
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■ Mércase zanfona . Chamar ao telé-
fono – contestador 986 227 039.

■ Vendemos números atrasados
de Página Abierta, Viento Sur, El
Viejo Topo e outras revistas de temas
sociais. Consulta Libroteca 21: es.ge-
ocities.com/libroteca21/index.html

■ Teño 28 anos e comparto contigo o
interese pola Galiza e o galego. Se es
muller que valora a amizade e as cou-
sas bonitas da vida, desexo que me es-
cribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 eu-
ros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.

■ Véndese Enciclopedia Británica .
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.

■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.

■ Vendo casa con finca en Belesar
(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.

■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), vá-
rias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ Editorial ofrece na Galiza traballo pa-
ra realizar no domicilio. Máis información,
gratuíta e detallada, reservando praza no
apdo. 371, C.P. 06800 de Mérida.

■ No Valadouro, a peña deportivis-
ta Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entra-
das. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.

■ Vendo camisetas negras de Nun-
ca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisetas
custan 15 euros, as insígnias 3. Soli-
citudes e información no 616 870 908
perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e li-
teratura galegas, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, revistas e discos. Cosúl-
tanos en http: //es.geocities.com/libro-
teca21/index.html

■ Urxe venda de mobiliario completo
dunha vivenda. Dous dormitorios, un
salón, unha sala de estar, un comedor e
unha cociña. Antigos e de boa calidade.
Telf. 986 411 178; preguntar por Ángel.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras So-
mos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.

■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (ás noites).

■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Intercambio, criatividade e potenzazón
da música en grupo. Telf. 986 415 666.

■ Para non ter que emigrar ás Cana-
rias, busco traballo na Galiza: re-

partidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.

■ Merco bicicleta estática de segun-
da man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar con-
migo en salvadorouteiro@virgilio.it.

■ En Asturias, a 5 minutos de Ribadeo,
en Tapia de Casariego, alúgase ca-
sa, nova, de campo con xardín, grella
para asados, pista de baloncesto. Fins
de semana, de venres a domingo, 100
euros. Vila moi tranquila, perto da praia
e da montaña. Telf. 667 293 752.

■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Per-
fectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.

■ Despois da guerra , sete relatos
curtos baseados en historias aconteci-
das na Terra de Ordes a partir do ano
de 1936. Represión, loita, cárcere, ra-
cionamento, desterro, medo... Prezo: 8
Euros máis gastos de envío. Solicita
un exemplar á Asociazón Cultural
“Obradoiro de Historia”. Apartado nº 42
(15680-Ordes).

■ Camiñar entre árbores, erbas e fen-
tos, na compaña do sol, o vento e a
chuvia, cuns bos amigos é a mellor
forma de pasar o domingo (Vigo e
arredores). ¿Gústache o sendeiris-
mo? pilylorenzo2003@yahoo.es.

■ Rapaz, 43 anos, 1,72 m, 69 kg, mo-
reno, olhos castaños, estudante de 2º
ano de Cultura e Língua Galega, gos-
taria corresponder-se com gais ga-
legos ou portugueses de 43 a 47
anos, para amizade, revistas, cartões
postais, selos... Escrevam para Jay-
me Burgés Siqueira, Riera San Miguel
47, Pral. 2ª-E - 08006, Barcelona.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A soprano
Mª José
Montiel
interpretará
cancións
brasileiras,
acompañada
ao piano
por Luís de
Moura
Castro, o
mércores 19
en VIGO,
dentro do
Festival
Are More.

O dúo folc
estadouni-
dense
Stacey Earle
(dereita) e
Mark Stuart
dan un
concerto
este venres
14 no
Iguana
Clube
de VIGO.



Sursum corda
Habemus ad Vinum Galegum
Habemus. ¿Viño para to-

dos ou viño só para os Irman-
diños?

Viño bó para todos e cada
vez millor.

¿Eso é o que pretende a Ir-
mandade dos Vihnos Galegos?

Pretendemos difundir e axu-
dar na defensa dos viños galegos
da que tan necesitados estaban.
Dar a coñecer os bos viños e as
súas características.

Pois agora semella que se
emborracharon case todos de
éxito...

Tamén é certo. Existe unha
imensa autocomplacencia e or-
gullo que non é nada bó. Por eso
a Irmandade ten a obriga, tamén,
de pór as cousas no seu lugar e
darlle a cada viño a dimensión
axeitada. Nós tamén somos críti-
cos cando hai que selo. Porque a
crítica é necesaria para poder lo-
grar unha valoración do conxun-
to e facer que se ollen os erros e
deficiencias e se subsanen.

Semella un grato traballo
filantrópico. ¿E non será que
iso da Irmandade é unha des-
culpa para xuntarse e beber?

Como non. Esa é unha das
grandes verdades da nosa vene-
rábel institución. É un dos pre-
textos neste mundo de banalida-
des. ¿Existe algo mellor que to-
mar uns grolos de viño en boa
compaña e unha conversa inteli-
xente e amigábel?

Pero son bastante machis-

tas. Na Irmandade non admi-
ten mulleres. 

E que temos un convenio co
Vaticano e seguimos as súas en-
sinanzas. Cando eles admitan ás
mulleres como sacerdotisas, nós
tamén o faremos. Secadra imos
un século atrasados, pero eles
van moito máis. Ten en conta
que son as mulleres, precisamen-
te, as que sustentan en maior me-
dida a Igrexa Católica e transmi-
ten o seu credo.

Non será que pensan que “o
viño é cousa de homes” como o
Soberano?

Diso nada. O viño tamén é
cousa das mulleres Pero os sacer-
dotes nesta nosa relixión seguimos
a ser os homes. As mulleres estan-
se imbricando cada vez máis e mi-
llor no mundo do viño. Non só
existen adegueiras, senón que en-
tre os millores catadores aparecen
continuamente mulleres. Nós gos-
taríamos que elas constituisen ta-
mén unha Irmandade e, daquelas,
teríamos xuntanzas conxuntas.
Debateríamos amplamente sobre a
calidade dos viños, sobre as súas
percepcións e as nosas. Ese sí que
sería un bó paso adiante.

É unha mágoa o de Rosalia
de Castro, pois vostedes citan
como seus antergos na cofra-
día a canto poeta existiu na
Galiza de sona e, claro, ela, a
pobriña, non está...

O viño sempre se apoiou na
poesía. Ou a poesía no viño. O
viño, ben bebido, desata a lín-
gua, crea ideas no maxín, aviva

os sentidos, deixa correr a ener-
xía interior, transmite ilusión e
vida. O viño é literatura.

E vostede que o diga. Non
hai máis que escoitalo. Pero de
aí á mitoloxía...

O viño e a mitoloxía sempre
estiveron moi unidos. Até na bí-
blia. E cando citamos a nosa
Compaña de poetas e escritores,
todos eles non só reverenciaron
o viño, senón que escribiron
grandes páxinas sobre del, desde
Otero Pedraio a Blanco Amor,

non digamos Cunqueiro, Celso
Emilio... Pero non só eran litera-
tos, foron consumidores e cata-
dores. O viño e a literatura sem-
pre fixeron unha moi boa parella.

E nesa ringleira que citan,
chegaron a hoxe. Por iso Ma-
nuel María é o Roi Xordoda Ir-
mandade...

Perpétuo, e agardamos que
por moito tempo

E nós que o vexamos e po-
damos seguir compartindo con
el os grolos e a conversa.♦♦

Nº 1.104
Do 13 ao 19 de
novembro
de 2003 Manuel Soto, ex alcal-

de de Vigo, ex so-
cialista e agora inde-

pendente, volve encontrarse
cos seus, con certos constru-
tores ful, con parte dos fun-
cionarios do concello que en-

traron da súa man. Pérez Ma-
riño, coa incorporación de
Soto á Comisión de Goberno,
volve xuntalos. Sempre ale-
gra ver as familias unidas,
máxime agora que se achega
o nadal. O malo é para os que

non son parentes e para os so-
cialistas honrados aos que
aínda lle saen ronchas cando
oen o seu nome. Que Pérez
Mariño teña man da carteira.
Para que logo digan da Depu-
tación de Ourense.♦
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Vigo
MANUEL CIDRÁS

Asituación que se
vive no Concello
de Vigo pouco ou

nada ten que ver co re-
parto de áreas de gober-
no, nin sequera co urba-
nismo. Ten un calado
máis profundo.

A recente historia mu-
nicipal viguesa caracterí-
zase por un duplo equili-
brio inestábel. Dunha par-
te, o equilibrio entre o vo-
to progresista e o conser-
vador, que segundo como
se decante dá lugar a go-
bernos de maioría do PP
ou de coalición “de pro-
greso”; e doutra o equili-
brio, dentro da esquerda,
entre o compoñente na-
cionalista e o socialista,
que determina no seu caso
a cabeceira dos gobernos
“de progreso”. Este duplo
equilibrio, xunto cun no-
torio déficit de liderato,
vén conformando o esce-
nario municipal vigués.

Sobre esta escena, a
pretensión calculada do
independente Ventura Pé-
rez Mariño (e non sei até
que punto a do partido
que o colocou á fronte da
súa lista) é a de rachar ese
duplo equilibrio, non cap-
tando votos dos seus com-
petidores nacionalistas
(que poucos ha captar coa
súa militancia lingüística)
senón atraendo unha parte
do electorado conserva-
dor. Dúas son as bazas de-
se proxecto: a apelación
ao principio de autorida-
de, tan caro á xente de or-
de, e o antinacionalismo,
capaz tamén de dar im-
portantes réditos en seme-
llantes pesquerías. O mo-
delo explícito é o vazquis-
mo coruñés, que no terreo
municipal é quen de aunar
vontades que noutras li-
des se confesan co PP.

Esa estratexia está xa
a dar froitos, de modo que
a “baril” postura do señor
Mariño probabelmente
suscite máis simpatía en-
tre a base social do con-
servadorismo que na do
socialismo. Razón pola
que, contra o que ás veces
se di, no PP hai menos sa-
tisfacción pola actual cir-
cunstancia que polas de-
savinzas habidas no ante-
rior goberno de coalición.
Vailles o futuro.

Non sei como remata-
rá o pulso, pero teño cla-
ro que está en xogo o mo-
delo municipal do Vigo
que nos agarda. Ou un
modelo de pluralismo de
partidos como o vixente
na maioría das cidades ou
outro de caudillismo (non
atopo un substantivo me-
nos connotado que defina
a situación) como o exi-
tosamente intentado por
Francisco Vázquez na
Coruña. Agora ben: non
se trata de escoller entre
o pasado e o futuro cando
o pasado non é bo, senón
que tipo de futuro se
ofrece para Vigo.♦

Ano XXVI.
IV Xeira.

Alexandre Bóveda
Na historia
do nacionalismo galego.
X. Enrique Acuña

Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola
curta vida e intensa obra de Alexandre Bóveda.
Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento
en agosto de 1936, que non impediu que a súa obra e mensaxe
chegase íntegra ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas
A NOSA TERRA

José Posada
‘O viño é literatura’

B. LAXE
Co seu chapeu a xeito de esclavina, a súa capa de sacerdotee o seu bá-
culo, semella un pelengrín atilado e cuqueiro, pero é un Irmandiño.
Traduzo: “membro da Irmandade dos Vinhos Galegos”. Pero tampou-
co é un Irmandiño calquera, senón o secretario perpétuo, desde hai 14
anos, desta especie de asociación que realiza o imenso traballo de di-
fundir os nosos viños despois de catalos, probalos, bebelos e comenta-
los. El é José Posada e estas son as súas respostas as nosas preguntas.

A.N.T.




