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Pérez Varela xustifica con bolsas de vídeos e
discos os mil millóns do Galiza, Terra Única
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Arede de centros de ensino incrementa
as.desigualdades

O 15°/o do persoal
da Administración
galega é
'de libre designación'
No último cómputo de persoal da
Administración, dos 8.500 traballadores, U 50 eran cargos de libre designación, 131 altos cargos e un número case que imposíbel de precisar de comisións
de servizo, persoal de confianza
e asisténcias técnicas. (Páx. 5)

As axudas para

desmantelar o agro
igualan o custo
da multa da supertaxa
A Xunta concedeu axudas para o
cesamento de actividades agrárias por importe de 1.722 millóns
de pesetas. Ano tras ano, as axudas para desmantelar o agro galega son idénticas en cuantía ao
que os gandeiros deben de pagar pala supertaxa. (Páx. 4 e 13)

Construtoras foráneas
acaparan os beneficios da
construción das autovias
sen ter unha máquina
en Galiza

ANXO IGLESIAS

D E S C U B E" R T A
Unha nova colección de Editorial Galaxia para os novas escritores galegas.
Primeiros títulos:
1. Saturno tamén é Deus. ----:--:--;-;~
Uxía Casal.
2. Mar de fondo.
_ Manuel Núñez Singala.

3. Finísimo po nas ás.
Xerardo Quintiá.
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'O que naceu na corte,
ha morrer na corte'
"O qu·e naceu na corte, ha morrer na corte". Estas palabra pronun,
ciadas polo Conselleiro Xesus Pérez V arela na sesión parlamen tária
do 24 de Marzo contra do deputado nacionalista Emílio López Pé,
rez, non constituen un insulto (ainda que esa fose a sua intención)
contra os nacidos nunha aldea, o que é o mesmo que dicer contra
boa parte dos galegos. Son o reflexo dunha ideoloxia.
O esperpéntico aldraxe de Pérez Varela entronca directamente· coas
declaracións realizadas por outros dirixentes do PP cando se armou o
rebúmbio polo enchufismo na Depuración de Ourense; senlleiramen,
te coas de Fraga lribame. O presidente da Xunta afirmou daquela que
era lóxico que os fillos dos políticos do PP estivesen mellar preparados
que os das clases populares. Con estas manifestacións ambos políticos,
non só poñen de manifesto o autonoxo que senten a maioria dos diri,
xentes do PP galego, o desprezo que teñen pola maioria dos seus vo,
tantes, a falácia do seu ·nome de populares, a impostura da sua política
e a baixeza moral das suas persoas, senón a sua ideoloxia: o fascismo e
o aristocratismo que se sustenta na créncia da existéncia de castes
superiores, fund~mentadas nos xens ou no berce de procedéncia. •

A paciéncia de moitos empresários galegos da construción,
sobre todo de obra civil, está a
piques de chegar ao límite.
Protestan sobre todo pala prática habitual da Xunta e do governo central de conceder os
traballos ao pool de grandes
empresas estatais que á sua
vez subcontratan con eles, pero
xa en condicións por veces
nen sequer rentábeis. (Páx. 12)

A Consellaria pede

listados·de profesores e
alunos que se poideron
ter manifestado
contra a empacadora
de Pontevedrci
A delegación de Educación de
Pontevedra remitiu un escrito á
dirección aos centros de ensino
da cidade solicitando informaGión para saber en que ·grao tiñan parado as clases durante a ·
mañá do Martes 17 de Marzo- e
unha relación do profesorado
que non impartiu clase. (Páx. 4)
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. A nova rede de centros feita pública polo conselleiro de Educación Celso Currás o PP reduce nun 40% o investimento no
ensino público. Suprímense 86 ampliaciÓns previstas no 1996, deixan de construirse 16 centros e moitos rapaces terán
que matricularse en institutos que ·fican máis lonxe. O prof~sorado adscrito aos centros que agora desaparecen queda sen
praza e únese aos 877 traballadores aos que lles suprimiron a praza hai dous anos. Namentras o PP mantén subvencións
aos centros privados,, garantindo nestes a oferta de servfz9s que como comedor e transporte son deficitários na pública.
ezaoito rapaces do coléxio
Eduardo Pondal de Vigo terán
que cur$ar _a Educación Secwn, dária na Guia -=.cando existen
tres institutos qúe lles quedan
máis perto- porque ao delegado
de Educación "lle dá a gaña". Foi
a resposta que toparon as suas
nais nunha reunión co conselleiro de Educación na que este
abriu a conversa amenazándoas, segundo dá conta unha delas, "que con política por médio
non se arranxa nada". "Ainda
que non o dixo directamente,
quedou claro que o que lles interesa e o ensino privado", engade
a muller. Non é a única queixa.
O mal estado nas famílias ten
aumentado desde o coñecimento da nova rede de centros feita
pública pola Consellaria de Educación o pasado Mércores 18.
O próprio consellerio xa cifrou que
a reforma na rede vai supor un
aforro presupostário do 40%. "Esta nova rede de centros ademais
de ser resultado do recorte de orzamentos nos servizos públicos
aos que nos teñen afeitas o Governo central e o autonómico -explica Anxo Louzao, membro da
Executiva da CIG-Ensino- é consecuéncia das loitas internas do

tamén unha calidade de ensino
PP e das presións dos poderes
acorde coas dos outros centros".
caciquis. A ninguén se lle escapa
que o publicación da rede de cen"Mália sair publicada a rede -sitros do 1996 trouxo consigo a de·nala Tello- está
misión do anterior
conselleiro e que o
ainda por ver se
serán quen de
actual , Celso Currás é unha imporematar a cons nova rede
sición de Cachatrución dos cenrro".
tros no prazo de
de centros
dous anos comresultado
"A aparición de
prometido. En
centros na rede
todo caso está
do recorte
en cuestión a
que non estaban
previstos hai dous
planificación
de orzamentos
anos resposta a
completa do que
nos servizos
é o ensino non
razóns políticas
-sinala o députauniversitário,
do do BNG, Henri- r públicos e das
tanto obrigatório
que Tello-. Confircomo non obriloit~s internas
mase que se cogatório. Esta auséncia de planifirresponden con
do PP'
cación ven ratif iaquelas zonas
ANXO LOUZAO,
ca r que actuan
máis conflitivas
atendendo só ás
nas que os próEXECUTIVA
necesidades inprios alcaldes do
mediatas, qLJe
PP foron máis beDA CIG-ENSINO
neste caso sel!xerantes no seu
rian as de dar
momento. Estes
resposta á necealcaldes protestasidad e de imban pola presión
social que tiñan
plantar 3º da
ESO no curso que ven, e no_n
detrás, pero agora do que se trateñen un plano a longo prazo,
ta é de que esa sociedade non só
como seria de rigor''.
demande o centro físico senón
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Sobre a construcción dos novos
centros Henrique Tello explicou
que ainda non se convocaron no
Diário Oficial da Galiza. lsto vai
retrasar a sua construción, porque hai que ter en conta os periodos que se dan para licitación,
adxudicación e finalmente construcción. Neste sentido, sairon
para a adxudicación dos proxectos de obra uns 1O centros , pero
o concurso quedou deserto.

Escolarizan ao alunado
masificando
centros con todos os ciclos
Coa implantación da Leí Orgánica Xeral do Sistema Educativo, '
LOXSE, os rapaces ian a cursar
o Ensino Primá(io e o Secundário en diferentes centros. Pero
isto cámbia coa publicación da
nova rede de centros, na que o
Governo do PP introduce ex novo o termo administrativo: centros integrados. Son 66 centros
xa existentes, coléxios na sua
maior parte, que agora van a
acoller aos alunas do Ensino
Primário e Secundário ou incluso de Infantil, Primário '9 Secundário (de 3 a 18 anos). A efeitos
administrativos e de funcionaPasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

mento ter.án unha regulamentación específica cun único consello escolar, un único claustro
e unha única equipa directiva.

Infantil podian usar -pagandoas prazas libres nos. autobuses
que utilizaban os de Primária,
pero coa masificacfón poderian
quedar sen transporte.

Os centros integrados aparecen
Parte do profesorado
recollidos na LOXSE, pero como
queda sen pra:za
excepcións para aquelas locali"No 1996 o profesorado do cordades de difícil acceso e de alta
po de mestres adscrebiuse aos
montaña nas que existan problecentros de ESO baseándose
mas de desprazamento entre os
nunha rede de centros que a
rapaces. O PP situaos na nova
Conselleria prorede en vilas cometeu non modimo Betanzos. "En
ficar até o ano
vez de construir
2000 -explica
centros masifican
Louzao-. Agora
os que xa existen
o profesorado
-explica Anxo
inda está
que agardaba a
Louzao-. Alguns
por ver se serán construción dos
centros como o
institutos, queda
de Coristanco ou
quen de rematar sen
praza e vena Cañiza con 16
se a sumar aos
unidades da ESO
a construción
887 mestres cuterán que albergar
xo pasto está sudos poucos
incluso a máis de
primid o desde
unidades ".
36
centros
hai dous anos".
Louzao insiste na
"Só na cidade de
imposibilidade de
proxectados
Vigo desapareracionalizar nescerán 49 postas
tas condicións o
no prazo
de traballo para
uso por parte dos
o profesorado do
de dous anos"
rapaces dos escacorpo de messos espazos co HENRIQUE TELLO,
tres e máis de
muns cos que se
50 postas de tradota os edificios.
DEPUTADO DO BNG
ballo para o carA isto súmanse os
po de profesoraproblemas derivado de ensino
dos das diferentes
médio", explica
cargas lectivas
Fernando Canos distintos currrasco secretário comarcal da
sos . Os rapaces de Primária,
CIG -Ensino en Vigo .
que teñen 20 minutos menos de
clase que os de 1Q ciclo da ESO
A nova rede de centros tamén
e 40 minutos menos que os de
vai consolidar a figura do profe2º ciclo, terán que permanecer
sorado itinerante e desde a CIG
durante ese tempo no centro estamén alertan sobre a posibiliperando a que saia o autobus
dade de que a Administración
para recollelos a todos xuntos.
comece a utilizar profesores coAté agora os rapaces de ensino

modin que impartan clase en
Primária e Secundária. ·
Nun manifesfo secundado por
todos os sindicaos reclámase
que a Consellaria dea a coñecer
e negócie a rede de centros da
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post-obrigatória, o catálogó de
pastos de traballo correspondente e os critérios de adscripción do profesorado. Neste sentido protago-nizaron unha concentración de delegados o pasad o 18 de Marzo diaríte da

.Conselleria e teñen programada
unha concentración do profesoredo de Secundária o 1 de Abril
ás 8 da tarde en todas as cabeceiras de comarca. De non topar resposta por parte da Admi-nistración irán á folga odia 28.+
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Converter
en negócio unha
reforma educativa
Ao PP nunca lle gustou a reforma educativa, unha reforma
virtual , aprobada sen que se tivera feito un balanza real da
eficácia do anterior sistema educativo. A sua aposta era o
ensino privado, pero soubo sacarlle bo proveito á iniciativa
do PSOE .
No 1996 púxose a andar i Q da ESO e o curso empezou envolto
dunha forte polémica. Habia seis anos que se aprobara a
LOXSE, pero estaban por facer ainda as reformas pertinentes
en canto a material, infraestruturas e profesorado. A
normalidade viviase na privada. Alí as reformas estaban feitas
grácias as subvencións concedidas desde a Administración.
Non necesitaba dar reviravoltas o PP para garantizar a
rendabilidade dos centros privados e o subsídio da pública,
ademais de financiar ciclos non obrigatórios, como o de Infantil.
A própria lei permitialle subvencionar o ensino privado en todo
o tramo da ESO.
·
Cando se estudou a reforma calculouse nun billón trescentos
trinta mil millóns de pesetas os cartos precisos para implatala
en todo o Estado, pero esta cantidade nunca se veu reflectida
nos orzamentos. Un certificado de defunción para o ensino
público que ven consolidar a publicación da nova rede de
centros. Coincidindo co periodo de matriculación, co momento
no que as famílias teñen que decidir a que centro enviar aos
rapaces, anúnciase a redución de prazas na pública e o cámbio
de centro para moitos alunes, que nalgún9 casos non son
adscritos aos institutos máis achegados. E a mesma extratéxia
que seguiu o PP.galego desde o ano 1990: néganse
sistematicamente a facer un ha planificación real·do ensino
público, reducen a dotación orzamentária e sementan
incertidume e inseguridade na comunid,ade educativa para
desviar mozos cara o ensino privado. E a falla de vontade
política para garantir un ensino público que ademais de pechar
a porta á escolarización real e non diseriminatória, incrementa
de xeito p rogresivo o número de ensinantes que quedan sen
posta de trabal lo. + ·
·

A NOSA TERRA ·

Nos novos centros integrados terán que conviver os rapaces de 3 a 18 anos. A masificación vai impasibilitar o aproveitamento ~e
espácios comuns como pblideportivos ou aulas de música·.
A. IGLESIAS

Aprivada ofertará as prazas e
os servicios que se suprimen na pública··
En Ourense de todos os centros
prometidos no 1996, só se vai
facer o de Verin. Ribadávia, Xinzo, O Barco, Lobeira, Celanova, ·
Carballiño, Castro Caldelas e
Viana non haberá novas centros.
Aos 130 mestres que quedaron
sen praza no 96 en Ourense súmanse agora outros dezanove,
cifra que segundo Antón Gómez,
da CIG-Ensino vai ampliarse
nun prazo de dous ou tres anos
porque as ampliacións están infladas e as unidades que din que
van funcionar son irreais. "Namentras na privada seguen ampliando os concertos cos coléxios de élite -comenta- en Posio, por exemplo a pesar da demanda non existe vontade por
facer un centro novo e ofertanlle
máis aulas de concerto as Carmelitas para desviar os alunos.
Vigo é unha das cidades que:resulta especialmente prexudicada. Deixan de construirse cinco
centros e a oferta de prazas
mérmase en 46 unidades na
ESO. Segundo a CIG-Ensino
esta cifra ascende a 62 unidades se se analiza o mapa de
centros de toda a província.
Non se contruirá o IES de criazón programada de Bauzas, nen
o IES Valle lnclán en Lavadores.
Os rapaces da Doblada terán
que tiñan previsto cursar a ESO
neste instituto terán que desprazarse até O Calvár.io e os de
San Paio que ian ao Calvário terán que matricularse agora na
Guia. Namentras se suprime o
instituto de Lavadores, ali mesmo a Consellaria subvenciona o
centro privado Ata/alfa Cantábria
, que curso 98-99 se vai ofertar
ensino Primário e ESO.
O IES Ramón e Caja/, no .Picacho, tampouco se fará. Os seus

futuros alunos terán que despraEn Lug·o cidade, _desaparecen
tres centros e suprimense doce
zarse. agora até o instituto dos
unidades, é dicir ao redor de
Rosais en Teis, no que non se
360 alunes que se desvían cara
aumenta o número de prazas.
á privada. Do mesmo xeito que
Cando se implantou a LOXSE o
en Lugo, en Foz, onde tampouinstituto de Chans Bembrive emco se construirá un centro propezou a funcionar como centro
gramado, a diminución nas praexperimental e coa nova rede
zas ofertadas pala Consellaria
desmantélase. Ofertaba os servinos ensino público é parella a
z os de comedor e transporte.
posta en funcionamento da ESO
Agora os seus alunas terán que ir
no centro privado da vita.
até o Meixoeiro, un centro no que
a diferéncia da maioria dos cenTampouco se construe en Loutros privados de Vigo, o servizo
renzá o IES de crizión prograde comedor non se subvenciona.
mada e os alunas terán que ir
Non se ampliará tampouco o cena Mondoñedo.
tro integrado CelSó nesta vila
so Emílio Ferreiro
pérdense, sea pesar de que vai I
gundo denuna ter que albergar
entres
ciou a CIG, sete
os alunosdo IES
postos de trabaVirxe do Rocio
na privada
l lo. Tamén se
que tamén desaseguen .
construe en Porparece. Os tres
tom ari n e percentros previstos
ampliando os
dénse 12 prazas
para escolarizar
de profesorado.
aos rapaces da
concertos cos
Os alunas terán
ESO en Porriño, a
Guarda e Oia, tacoléxios de élite qué matricularse
no instituto A
mén desaparecen
a Consellaria
No·s a
Señora
do mapa. Na Gardos O/los Granda, o instituto da
non quer abrir
des en Lugo ciSangriña terá que
dade,
no que
dar acollida aos
centros públicos non se aumenta
alunas de estes
número de pradous últimos.
novas onde hai
zas. Este profedemanda"
A aposta do PP
sorado non vai
ter nengún cenpala privada tamén
ANTON GOMEZ,
se pon de manifest ro nesa zona
to nos centros
educativa no que
CIG-ENSINO
solicitar praza.
aprobados. No de
Valadares seguen
Só na cidade da
os problemas cos
terrees. NamenCoruña suprítras, na mesma zona, os alunes
mense 46 unidades. Ademais do
poderán matricularse no centro priinstituto de Vimianzo, tampouco
vado e subvencionado pala Xunta,
se construe na cidade o centro
Académia Barreiro. Cando o cenSan Xosé Comide. Segundo d~
tro público estexa.listo moitos alu-· núncia nesa zona hai várias acanos xa estarán matriculados no pridémias privadas subven cionavado.
das. que van ofertar a ESO.+
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Educación pede o nome dos profesores que non impartiron
clase durante unha protesta en P~ntevedra pola empacadora
A delegación de Educación de . Nos requerimentos feitos pala
delegación provincial de EducaPontevedra remitiu un escrito á
ción aos directores dos institudirección dos centros de ensino
tos, pédese información sobre a
·da cidade solicitando informaincidéncia que tivo a protesta na
ción para saber en que grao tiactividade do centro. O ponto
ñan-parado as clases durante a
que máis chamou a atención
mañán do Martes 17 de Marzo.
nos centros foi no que se pedia
unha relación dos profesores
Entre as dez e as doce da mañán do Martes celebrouse unque suspenderan as suas clases bu non acudiran a elas. no
ha protesta diante do concello
texto a delegación, cuxo responde Pontevedra contra a empasábel é Xosé A. Fraga Boullosa,
cadora que Sogama quer instalar nas parróquias de Terneza
quen asina a nota, sinala que
e Figueirido, en Vilaboa. Na
"tendo coñecimento da posíbel
mobilización que se desenvolpreséncia de alunos e profesores dese centro, en horas lectivia ao tempo do pleno no concello, participaron máis de cinvas, na manifestación que tivo
lugar diante do concello de Poncocentas persoas. Nos centros
tevedra o dia 17 do presente
de ensinb estaba convocado
un paro polos CAE, organizames de Marzo, prégolle comunique coa maior brevidade a incición estudantil.

Entrevistáronse en Madrid co Ministro do Interior, Mayor Oreja

O ministro, que se mostrou disposto a estudar o traslado dos
presos galegos a Galiza e non
A campaña para a volta dos presó a dos "independentistas, por
sos galegas á Terra segue a sua
formar parte da política penitenmarcha. Nesta semana, Luns 23,
ciaria do Governo", declarouse
tres membro.s da Mesa para a
sorprendido porque ninguén até
Volta dos Presos entrevistáronse
de agora se interesase pola sien Madrid co ministro do Interior,
tuación deste colectivo, por máis
Mayor Oreja. A entrevista, xesque o parlamentário do BNG _xa
tionada polo parlamentário do
presentara no Congreso duas
BNG, Francisco Rodríguez, foi
iniciativas neste senso. Agora a ·
considerada positiva por persoas
decisión última dependerá do
próximas ao colectivo de presos
Ministério de Xustiza. A posibiliindependentistas, que consideran que "constitucionalmente non - dade de volta a Galiza verase
ampliada proximamente coa inahai nada legal que impida o trasguración de duas novas cadeas,
lado dos presos a Galiza".

Os trovaáores áo ~ino
áe (jafiza.
'Un p~rcorrido po{a fírica medieva{
da man dos nosos trovadores:
-!Martín Códa~
Xoán de Cangas ~ !Mendiño.
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EDICIÓN S

ABDSADBllA

a da Lama e a de Curtis.
Os presos.independentistas galegas nas cadeas do Estado son
nove. Todos eles-están en segundo grado e, algúns poderian conseguir proximamente o terceiro, o
que lles permitiria saír da cadea.
O cumprimento da pena no lugar
máis próximo á sua residéncia
habitual é un dos dereitos dos reclusos que, na maioría dos casos non se está a cumprir por
máis que o Governo, unha é outra vez, recoñeza que "entra dentro da sua política penitenciária".

Se ben cando son os profesores
participan nunha convocatória
de taiga, solicítanse os informes
de maneira formal , o que chamou a atención aos profesores
consultados é que, desta vez , a
convocatória de paro viña por
parte dos alunas e que o requerimento da delegación provincial
fixérase de xeito informal.•

•

A Mesa parci a Volta .dos Presos considera factíbel o regreso
-0- A.E.

déncia en canta á falta de alunado, asi como remita, no seu
caso, unha relación do profesorado que non impartiu clase por
dito motivo". As notificacións
sairon de Educación o 20 de
Marzo. En Pontevedra hai sete
institutos: Valle lnclán, Sanchez
Cantón, Torrente Ballester ,
Monteporreiro, o Politécnico ,
Xunqueira e Xunqueira 11.

A situación na que viven os presos de ETA é distinta, pois desde
os tempos de dispersión, baixo o
governo do PSOE, os distintos
ministros do Interior xustifican
esta medida para tratar de acabar coa loita armada en Euskadi
e 'lograr o arrepentimento e o cesamento das acións armadas.

A Mesa para a Volta dos Presos
que está a realizar as xestións
constituiuse en Outubro pasado
e dela forman parte máis de cen
persoas , pertencentes a diversos ámbitos sociais, culturais e
políticos.•

A Xunta
contra o PP
O Instituto Galega de Estatís,
tica (dependente da Consella,
ria de Economia e Facenda)
advirte dos perigos que com,
porta para a economía galega
a po lítica de cesamento de ac,
tividades no agro. Pero é e ta
unha das directrices ba elare
dun PP que publicita o mes,
mo dia, con todo o rebúmbio
mediático, que, ao long de
199 7, a Xun ta concede u axu,
das para o ce amento de acti,
vidades agrária por importe
de l. 722 millóns de pe eta .
A no tras ano 1 as axuda para
desmantelar o agr galcgo son
idén ticas en cuantia ao que
gandeiros deben de pagar p la
supertaxa.
Co mo se pode c mp robar 1
non é unha cues tión orzam n,
taria, senón de deseño políti,
co. O PP está disposto a des,
mantelar o agro galega. O 24
de Marzo no Parlamento n e,
gouse sequer a falar dun trasa,
corda cos grupos da oposición
para consensuar unha mínima
postura comun ante o proble,
ma lácteo. O seu xeito de ac,
tuar contradi o acordo acada,
do na mesma semana polos
conselleíros de Agricultura da
comixa cantábrica, que deci,
diron non pagar a supertaxa
como xeito de presión para
que Bruxelas aumente a cuota.
No documento aprobado en
Compostela, os conselleiros
asumiron na prática as análi,
ses e reivindicacións dos sindi,
catos galegas covocantes das
prote-c:tas. Pouco importa, o PP
galega cada vez é máis depen,
dente de Madrid. Cado se de,
an conta Cacharro, Baltar e
Cuiña xa non terán en quen
caciquear: o interior de Galiza
ficará deserto.+
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AAdministración sérv~se do dedo para colocar aamigos ef~miliares

Máis de 1.100 empregados da Xunta
son cargos de libre.designación
-O- P.C.

No último cómputo de persoal
da Administración, dos 8.500
traballadores, 1.150 eran cargos de libre designación, 131
altos cargos e un número case
que imposíbel de precisar de
comisións de servizo, persoal
de confianza e asisténcias téc
nicas. Desde a CIG Administración véñense solicitando de
hai anos estas cifras, pero polo
de agora a única resposta oficial foi que eses dados teñen
que pedilo a cada Consellaria.
Como se ten denunciado nas
Deputacións de Lugo e Ourense, estes nomeamentos serven
para colocar a amigos, viciños,
afiliados do PP e familiares.
De política de "golpe de estado"
calificaba Alfredo Suárez Canal
os métodos empregados polo PP
para nomear através do procedimento de libre designación, das
comisións de servizo e das asisténcias técnicas ao persoal afín.
Para o deputado nacionalista o
partido do Governo prepara deste xeito a sua retagarda e "o dia
que perdan as eleicións van ter
un entramado de tal calibre montado na Administración que para
calquera que veña detrás vai ser
unha auténtica odisea governar.
Váise atopar cun boicote perpétuo porque nos postos relevantes
a nível político van estar colocados os seus designados".
Cos dados coñecidos, un 15%
da Administración estaría controlada só por persoal nomeado
por libre designación e por altos
cargos. A esta porcentaxe haberia que sumarl aos nomeados
para comisións de servizo e para asisténcias técnicas. Sindicatos e forzas políticas coinciden
en afirmar que é necesário que
un Governo teña capacidade
para dotarse de persoal afin que
lle permita e facilite pór en marcha a sua acción de Governo.
Sen embargo, matizan que é imprescindíbel que esa capacidade estexa limitada a determinados níveis da Administración e a
un número concreto de cargos .

Tocios os niveis da
Administración
Xesus Tarrio, membro da Xunta
de Persoal da CIG, explica que
desde o sindicato nacionalista so1icitóuse que as comisións de servizo e as libres designacións se limitaran ao nível 30, un dos máis
altos, da Relación de Postes de
Traballo (RPT) da Administración.
"O problema é que para poder
colocar a máis persoal sen pasar
polo control sindical estár:i concendendo tamén comisións de
servizo para níveis inferiores, até
chegar mesmo ao nível 12, e cada vez que se fai unha modificación dos RPT aumentan os postos de libre designación":
A estes nomeamentos a dedo
haberia que sumar o persoal que
supera as probas dos concursos-

Celébranse as 1Xo~nadas Galegas
de Ecoloxia e Meio Ambiente

5

Durante catro días, do 26 ao 29 de Marzo, reúnense en
Oleiros especialistas en política meioambiental e ecoloxia para debatir as diferentes alternativas de tratamento do lixo. Son as primeiras xornadas galegas de Ecoloxia e Meio Ambiente, organizadas por Adega e a Federación Ecoloxista, que tamén celebra a sua 14ª ·
asamblea o dia 29, coa colaboración dos concellos da
Coruña e Oleiros, a Universidad~a Coruña e a Consellaria de Meio Ambiente. O seu obxectivo é reunir a científicos, grupos ecoloxistas e responsábeis da Admtnistración.
Unha mesa··redonda na sala de conferéncias da Once sobre
a problemática ambiental da cidade da Coruña inaugura as
xornadas o Xoves 26 de Marzo seguida de obradoiros meioambientais na rua o dia 27. _O Sábado 28, xa ñas torres de
Santa Cruz de Oleiros, expóñense os proxectos alternativos
á Xunta para xestión de lixo coa presenza dos técnícos que
deseñaron os planos para a comarca do Morrazo, e para o
concello da Coruña. Tamén estará presente un representante da Xunta, Francisco Pan-Montojo, director xerál de Calidade e Avaliación Meioambiental, para explicar o ponto no
que se atopa o plano de xestión de resíduos da Administración. Os ponentes participan nun debate posteriormente. Na
tarde, tócalle o turno á flora e á fauna galegas. As Fragas do
Eume, a situación dos ríos e a política conservacionista da
Xunta tamén serán obxecto de debate. Clausuraranse as
xornadas ás oito da tarde cun recital poético de Xurxo Souto. O Domingo 29 celébrase, xa só para sócios de grupos
ecoloxistas, a 14ª asemblea da Federación Ecoloxista. +

Educación envia un.inqu~rito sobre
galeguización dos centros de ensino
A Consellaria de Educación enviou aos centros de ensino

A libre designación afecta a un 15% do persoal da Administración.

oposición por enchufe. Xan Carlos Rodríguez Ansia lembra as
numerosas denúncias que ten
feíto a CIG ao respeito. No ano
1997, a consellaria de Cultura e
Comunicación Social convocaba
unhas oposicións para persoal
laboral temporal. Criábanse 36
postes de vixiante e 21 de auxiliares de museus, arquivos e bibliotecas. Entre os aprobados figuraba Maria do Pilar Paz Carneiro, secretária particular do
próprio Pérez Varela, que _non fallou a nen unha soa pergunta do
test. Nestas mesmas oposicións
tamén obtiña unha praza Maria
Barciela Castro, irmá de Alberto
Barciela, ex-membro do gabinete
de conselleiro e Director Xeral de
Relacións Exteriores da TVG e
xunto a ela Elena García Pita, irmá da Xefa de Servizos de Arquivos e Museus e casualmente
membro do Tribunal encarregado
de avaliar as probas.

A. IGLESIAS

que a designación do conselleiro
de lndústria, Antón Couceiro.
Os asesores e xefes de servizos
tampouco aparecen contabilizados como altos cargos, sen embargo son unha mina para que os
políticos coloquen aos seus familiares directos. Blanca Fraga Lago, sobriña de Manuel Fraga lribarne leva máis de dous anos en
comisión de servizos na Dirección
Xeral de Ensino Médio. Dase a
casualidade de que este tipo de
nomeamentos só poden ter unha
duración máxima de dous anos
porque apartir dese momento teria que sair a praza a concurso. O
mesmo acontece con Rosario
Fraga lribarne, irmá do presidente, que entrou na Xunta como
contratada administrativa e nunca
chegou a sacar a praza, traballando sempre como asesora persoal
en vários departamentos.

Para o PP as Fundacións, alén
de permitir afondar na política de
· privatizacións encetada polo Go- .
verno Fraga serven para colocar
a familiares e amigos dos alcaldes e concelleiros populares. No
Centro de Transfusión de Galiza,
o alcalde de !3oqueixón, Adolfo
Gácio, asesor de Romai mentres
este era conselleiro de Sanidade,
foi denunciado· p9la CIG por ter
enchufado a vários viciños da zona e nomeadamente ás suas
curmás Maria Xesus Canabal
Vázquez, como azafata telefonista e Maria Belén Canabal Váquez como técnica especialista
de Laboratório. Daquela fixéranse nomemamentos a dedo desde
Outra das empresas que tamén
o INEM, sen realizar máis probas
contaba cunha asisténcia técniselectivas que o visto e prace do
ca e que se denunciara pelas
alcalde de Boqueixón. As irregu- ·
mesmas datas foi a Fundación
laridades por nepotismo sobarpara os lnvestimentos de Orixe
dan, xa que logo, ás denúncias
Galego (FIOGA), entidade difusa
que se veñen realizando nos últique tiña no 97 a só tres persoas
mos dias nas Deputacións.+
traballando, sen máis requisito

As asisténcias técnicas son fórmulas que o PP está empregando, segundo Suárez Canal, para
privatizar unha parte da xestión
e para "favorecer a un grupo de
amigos, empresas e demais". No
ano 1997 a CIG denunciara que
a empresa Foster Galicia S.A. tiña a sua sé central en San Gaetano, ocupando despachos oficiais. Cuestionábase daquela se
teria algunha retación coa empresa Foster Whee/er Enerxia
S.A. que casualmente competiu
con Vulcano pola adxudicación
da caldeira de Cerceda.

.1

un inquérito sobre o grao de uso do galego ,nas
actividades administrativas e académidas~ _E a primeira
·vez que a Consellaria interésase pola utiUzación da língua
nos centros de ensinó desde que se publicou o decreto de
Setembro de 1995 no que se regula o uso do galego no
ensino. A Plataforma polo Ensino en Galego, na que están
incluidos A Me-sa pola Normalización Lingüística, CCOO,
CIG, Sindicato dos Traballadores do Ensino, Asociación
sócio-Pedagóxica Galega e Nova Escota Galega, considera importante a iniciativa pero pede máis información sobre os obxectivos do inquérito. "Seria lamentábel que este
inquéirto fose unha iniciativa illada que non estexa incluída dentro dun plano máis amplo de medidas ou que non
se· elaborase en función duns obxectivos claros para acometer lago solucións que permitan avanzar na normalización do galego no ensino", sinalan. +

Concentración de protesta pola -_
adxudicación das obras do encoro do Umia .
t

Para o Domingo 29 de Marzo ás seis da tarde está convocada unha concentración en Caldas pola Plataforma
Anti-Encoro para
protestar pola adxud icación- das obras.
Os afectados poio
encoro peden á Xunta a paralización do
proxecto até que Tribu na I Superior de
Xustiza se pronúncie
sobre a necesidade
e legalidade do encero. · Asimesmo desde a Coordenadora
Anti-Encero desminten as declaracións
do conselleiro Xosé
Cuiña nas que aseguraba que os proprietários dos terrees
afectados xa· os tiñan vendido a Augas de Galíza, ente encarregado do
proxecto. Mália os intentos da Xunta,. os proprietários negáronse a vender os terreos, segundo sinalan na coordenadora. •

·os TRD só circularán entre Galiza e Portugal
-se o autorizan Lisboa e Madrid ·
Os trens rápidos diesel que se puxeron en _funcionamento
no corredor atlántico galego só poderán discorrer entre
Porto e Vigo durante a celebración da Exposición Internacional de Lisboa se as autoridades ferroviárias de Madrid
e Lisboa asi o autorizan, segundo asegurou o Governo
central t~as unha pergunta apresentada polo deputado nacionalista pola Coruña, Francisco Rodrígu~. Ademais, o
Executivo español asegurou que o servizo continuaría só
dependendo do comportamento da -demanda. Desde xeito, outra vez as relacións entre Galiza e o zona do MinhoDouro estarán determinadas polo poder central.+

.: GALIZA

6.

ANOSATERRA

Nº 823 - ANO XXI
(

26 DE MARZO DE 1998

I

OPtNIÓN
',.·.·

...

)

RADICALIDADE E MODERACIÓN
XoAN

Non sempre o nacionalismo galego acertou
. na sua diagnose, ben por razóns de seguidis,
rno, ben por unha radicalidade de xestos ao
que o noso povo lle deu as costas. O na,
cionalismo, tras a marte de Franco, come,
teu graves erras, que é escusado manifestar
por estaren na mente de todos.
Hoxe, tras 16 anos de cámbio de rumo, e
cando o vento zoa ao naso favor voltamos
a escoitar as voces dos que botan d·e menos
aqueles tempos nos que a radicalidade ·mal
entendida partiu o nacionalismo e deixou
en bandexa a cabeza da nosa nación ao
PSOE. e ao PP Seria bon que os máis vellos
do lugar pasasen a moviola e lle lembrasen
aos máis novas o que sucedeu_entre o 75 e
o 82, cando menos antes de encamiñalos ás
barricadas. Porque o noso pavo pode voltar
' ,.
a viramos as costas.
O BNG ten que ser, efectivamente, radi,
cal cos seus principi.os e esfretéxias apro,
badas nas Asembleias Nacionais e cos
seus programas eleitorais e dicer cos com,
promisos subscritos coa sociedade e cos
seus militantes, radical na sua defonsa.
Mais non se é máis radical porque se be,
rre máis, ou se fagan máis algaradas, _ese é
o campo proprio dos que defenden mode,
los caducos e trasnoitados. A correia de
- transmisión acabouse. Os distintos movi,
mentos sociais deben ser independentes e
soberanos. O BNG apoiaraos como sem,
pre fixo, nas reivindicacións xustas, máis
nunca fara o papel de manipulador ou
protagonista.
O BNG é unha frente, e polo tanto é un
conxunto de partidos políticos e indivi,
dualidades que procuran como fin últi,
mo a autodeterminación de Galiza. Mais
os proxectos para o país, dos partidos
que o integran, son diversos e plasma,
ranse no seu parlamento no devalar his,
tórico da nasa p;:ltria. O BNG, non ~
nen será un partido único para o país. E
unha frente .
O BNG hoxe ten o apoio de 400.000 ga,
. legos, qu~ noutras ocasións votaron moi, ·
tos deles, tanto ao PP como ao PSOE. Se
queremos seguir afondando nesa mina e
perforar ese eleitorado, algo irremidiábel,
é ben bon de ver que non será xogando
ao esquerdismo, senón facendo unha polí,
tka de esquerdas e progresista, séria mais
moderada nas formas aínda que completa,
mente- radical cas propostas, completa,
mente fóra de histrionismos, que encadee ·
aos sectores máis dinámicos da sociedade,
eses~ sectores hoxe emencentes aos que
quizais ainda non chegou debidamente o
naso .discurso.
O naso pavo xa ten demost:rado moitas ve,
ces estar moi lonxe de políticas marxinais e
de experimentos dos que xa se coñecen as
colleitas qué deron, a nosa xente quere un,
ha organización política que lle dea con, .
fianza, que teña sentidiño común, que sexa
honesta e realista, conforme ao país. Esta é
· a política que está a facer o BNG e que de,
be seguir facendo.
O BNG ten que esforzarse máis se cabe en
facer políticas destinadas ás clases pasivas,
en especial aos pensionistas, que ainda non
albiscan con claridade a alternativa real de
govemo que constituimos, ese eleitorado
maioritário do pp refuga de nós, ai é onde
ternos que facer unha pausada reflexión Pª'
ra atapar o camiño a seguir c;o fin de ache,
gármonos as suas inquedanzas e por tanto a
• que cada vez sexa maior o seu apoio á nosa
organización.

MANuEL RAMA TRILLO

O discutir a esta altura da película que a
masa eleitoral, máis importante, está no
· c~ntro político nos países donoso entorno
e no noso mesmo é facer escapismo políti,
co, estar fóra da reali,
dade do -país, inventa,
lo, non querer aceitar
os dados.
Os dados din que elei,
toralmente entre o
centro,esquerda e o
centro,dereita está a
maioria social. Casos
ben claros son os
acentos constantes
que as grandes coali,
cións de esquerda en
Fráncia ou Gran füe,
taña, por citar países
da nosa área, lle teñen
que facer, ainda ao
seu disgusto, ao elei,
tarado d centro de,
reita e aos seus pode,
res, para chegaren e
mantérense no gover,
no dos seus respeitivos
países.

conseguiu que o centro,esquerda governa,
se o Estado Español durante un longo pe,
ri9do no que diseñou un importante aba,
no de melloras sociais e estruturais que o
PP está a recortar .a
marchas forzadas.

'Non se e,

máis radical porque
se berre máis ou
se fagan máis algaradas,
ese é o campo próprio
dos que defenden
modelos caducos e
trasnoitados"

O PSOE tivo que fa,
cer o mesmo, e <leste xeito e non doutro,
puido governar democraticamente 13
anos e perder ante a dereita, só por
300.000 votos, logo d€ todo o que cho,
veu. Grácias a que soupo cautivar como
ninguén ao próprio eleitorado da dereita

Eis tres casos claros e
próximos que demos,
tran onde está a maio,
ria social e eleitoral.

O BNG hoxe é o re,
presentante hexemó,
nico do nacionalismo
galega, non necesita
de nengún cám bio ra,
dical, vai por un ca,
miño aberro, claro e
de grande horizonte-,
a sua radicalidade
maniféstase no sosego
que, dia a dia, mostra
. á hora de tracexar as
solucións para os gra,
ves problemas que pa,
decen os galegas e
necesita _<lesa tranqui,
lidade para seguir con
esforzo governando
esta nao, mais escusa
de salvadores da pátria. Galiza necesita
aqueles cámbio~ que o programa do BNG
enúncia. O futuro é noso. +
XoAN MANuEL RAMA TRILLO é Secretário de
Organización de Esquerda Nacionalista e membro do
·
Consello Nacional do BNG

O GALEGO "VOLUNTÁRIO"
JoAo GUISAM
Acabo de ler a recensom de um estudo,
mui "sociolinguístico", promovido polo
Consello Galega da Cultura em que os auto,
res se felicit~vam de que o Galego, a pesar
de que perdia falantes por "obrigac;om" ou
porque nom lhes ficava outro ·remédio, ca,
da dia tinha mais falantes ."voluntários" ou
falantes "por vocac;om". Os autores nom
aclaravam, porém, se no conto geral o gale,
go ganhava ou perdia falantes, que é o que
aos pouco patriotas nü"s interessa.
O caso é que, ao seu lado, deveria ter apa,
reciclo um flash de última hora, em letra
bem gorda, que anunciasse: "Perigosa si,

tuac;om do Castelhano (ou do Ingles ou do
Chines): o 99,999 ...% das pessoas que o fa,
lam, fam,no porque nom lhes fica outro re,
médio".
Alguns gostarao, com certeza, dos resulta,
dos desse informe, porque lhes saberao a
Basco e a Gaélico. Mas a mim nom me pa,
rece para nada invejável a situac;om lin,
guística (nem política) do País Basca ou Ir,
.landa. O Galega passa a formar parte, as,
-:.s1m, junto com o Esperanto, e outras Un,
guas artificiais, ao muito selecto (e pouco
recomendável) clube de Línguas que se fa,
lam voluntariamente.•

Xosé Lois

FILOSOFIA,
PARA QUE?
MAxlMINO FRIAS

A pergunta pola lexitimación da Filo,
sofia non é unha cuestión moderna.
Aristóteles, Kant e Hegel intentaron
dar razón teórica da sua existéncia. Pe,
ro tamén foi o mesmo Kant o que in,
tufo a importáncia da razón prática
ademais da razón teórica.
Entón, se dalgunha forma debemo ter
que lexitimar a Filosofia ten que ser
como actuación, na praxe. Per aqui
radica o problema se nos . comparamos
co demais sabere ou ciéncias.
Ocorre qu e a filosofia non é unha
ciéncia e logo non ten un en o práti,
co, non é útil , non ternos laboratório .
Hoxe as causas e o avances das cién,
cías mídense pola utilidade que teñen
por iso non se vén perguntas como: or,
denadores, para que?
Dadas as urxéncias vitais, a velocidade
existencial que se resume na senténcia
de "aproveita que son dous dias" ternos
que enchemos da maior cantidade po,
síbel de cousas útiles para viver rnellor
física e exteriormente. Asi a pergunta
do por que das cousas na sua interiori,
dade non ten senso e pasa a un segun,
do plano.
Pero algunhas persoas non nos damos
por vencidos, somos útiles e necesários
os filósofos (persoas amantes do saber),
pero levantamos dor de cabeza aos de,
mais, facémonos perguntas que os de,
mais humanos non se fan e facemos
igual que os meniños perguntando o
por que de todo. Esta pergunta redúce,
se a qúe hai algo que non e entende.
Non é que non se entenda canta
m~
bas bota ao mes un avión xapon é , e,
nón que descoñecem a e u a qu e
non se reducen a unha m ra operación
coa calculadora.
Oeixam.os a re solución d p roblema
n os obxe to de co n fianza, p r quen
debe resolver a nosa vida ncs tc mund :
nós me mos, a inda qu e cl a a cabez· .
Delegamos as nasas funci n , outr
pensan por nós. Nalgun tempo Deus
daba resposta a todo, pero h xe coa
chegada da luz xa non hai tanta oscuri,
dade nos povos e loxicamente (ou gra,
ciosamente) no hai respostas mediante
aparicións; despois as máquinas ian so,
lucionar todos os nosos problemas e
elevarnos o nível de vida pero o que
elevan é a dependéncia delas.
E agora, cando a Filosofía ten unha si,
tuación propícia para entrar de cheo
nas nasas vidas vai camiño de deixar
que a solución veña dos OVNIS (que
son as aparicións modernas, pero con
nova tecnoloxía, claro está!).
O ser humano non ten antenas coma un
g¡:-ilo, pero a antena vital debémola saber
extender, orientala cara o mundo; pero
debe estar cara o Sol, por iso hai tantos
que din estar "queimados" na vida, no
traballo. •
MAxlMINO FRIAS VISPO

é membro da Coordenadora

en defensa da Filosofía.
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Oevento custóulle áXunta case mill millóns de pesetas ·
.

'

Pérez Varela presenta duas bolsas con vídeos,
discos e libros como balance do Galicia, terra única
eC> PAULA CASTRO

"Queriamos demostrar que os galegos ternos cultura para dar e
tomar" dicia o conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo para xustificar a celebración do Galiza Terra Única, un evento para o que se destinaron, no vrao do 97, 780 millóns de pesetas, segundo Xesús Pérez Varela ou mil millóns se se consultan
outros documentos oficiais. Como resultado desta dotación económica obtivéronse uns dez libros nos que se recolle a hist9ria da
arte galega, vários vídeos coas exposicións e uns cantos discos
compactos. Este material, que o conselleiro arrastrou pola sala de
plenos e esparexeu polo estrado para a sua exposición, foi apresentado como proba do obtido tras da "campaña" cultural do verao preeleitoral. A documentación rien sequer pode ser adquirida porque
segundo o conselleiro "está esgotada e só queda nos arquivos".
O BNG solicitaba a compare de. Iberia". Pérez Varela chegou
céncia do conselleiro de Cultu- • a asegurar que "non pedin a
ra, Comunicación Social e Turiscomparecéncia porque me paremo, Xesús Pérez Varela no parci a un exceso de trunfalismo".
lamento para que explicara os
resultados qa "campaña" de GaFala de continuidade
liza Terra Unica. Perante a caréncia de dados concretos que
Á vista dos dados, Pilar García
permitiran demostrar os "exceNegro concluiu que tal e como
lentes" resultados do evento, o
semellaba carido se anunciou o
titular de Cultura apresentaba
evento, o Galiza Terra Única facomo proba do bo facer da sua
ra un acto máis da campaña de
consellaria duas grandes bolsas
propaganda pre-eleitoral. Ao enque arrastrou até o estrado. Do
tender da deputada nacionalista,
seu interior foi tirando libros , víesta "montaxe da consellaria
deos e discos compactos que
coa TVG" nen sequer deu unha
eran expostos aos deputados e
imaxe verídica da cultura galeXesus Pérez Varela, Conselleiro de Cultura.
X.S. LOBATO
ga. Baixo formato de representaesparexidos pala tarima.
ción teatral , Alberto Comesaña
ca, para o que se desti narnn
se ~evou a cabo a colaboración
Foi tal a revolta que provocou Péasociaba a Peste Negra que
centos de millóns de pesetas dos . con elas. Para a lembranza só firez Varela que ao remate da sua
asolou Europa coa revolta dos
can os d-iscos, libros e vídeos exorzamentos, foi unha celebración
lrmandiños, houbo unha aprointervención, o presidente do parefémera na que os máis benefipostos no parlamento que só popriación dos circuitos culturais ,
lamento, Xosé Maria Garcia Léira
ciados foron "artistas vencellados
den ser consultados nos arquitivo que chamar aos servizos da
tanto teatrais como musicais,
vos e a imaxe dun conselleiro
ao PP". Dos 780 millóns recoñepara incluilos na "campaña" cocámara "para que lle axuden a rearrastrando as pesadas bolsas
cidos polo conselleiro, que mestirar a sua exposición". A compamo se fosen criados ex-novo pocarregadas con este material dimo asegurou "que me apañei
recéncia do conselleiro foi mal
lo titular de Cultura e das actuadáctico que segundo explicou
con eles sen terlle que pedir nacións levadas a cabo son contaacollida polos grupos parlamentáda a Orza", perta de 400 foron
"traia para a señora García Nedas as que teñen continuidade.
rios . O portavoz do BNG, Xosé
para empresas privadas, ainda
gro que sei que ten sensibilidade
Manuel Beiras pediu a intervenque non se sabe en que termos
para estes temas".•
ción de Garcia Leira para que paEn definitiva, o Galiza Terra Únirase o "espectáculo" ao tempo
que aseguraba que "é a primeira
vez que se convirte esta cámara
nunha barraca de feira". O depuimprensa dun par de folleara de cifrar o fututado do grupo mixto, Xosé Matos informativos ·e pouco
ro da Galiza, nen
nuel Pazos indicaba que ''foi unmáis, a agricultura galega
Nostradamus, nen
ha bufonada" mentres que para a
vai carecer até de "artos
os Evanxeos, nen Rappel.
deputada nacionalista, Pilar Garpara a locomoción dos veO guia para coñecermos
cia Negro "é grave que unha interinários titulares, e o de
como
vai
ser
a
vida,
obra
e
tervención parlamentária poda ser
Sogama cheira a queimamilagres neste País está
tomada de rechifla para botar pardo antes de comezar a "innun par de fascículos do
earía sobre a cultura deste país".
Parlamento. A leí, ainda
cineración.
proxecto, dos orzamentos ,
Coa solicitude da comparecénÉ o máis bonito e agradáxerais da Comunidade Aucia, o BNG quer:ia saber en que
bel de ver. Os salários dos
tónoma estabelece o día a .
se gastaran os orzamentos que
prebostes da autonomia.
dia moi clariño. Todo apase destinaron ao evento, por
rece por esG.rito.
Un tipo mediocre mais
que o conselleiro non compareeón nivel consolidado, asi
cera antes para dar explicacións
e en que beneficiaba á cultura
Oiscrecionalidde no uso de -.
p~e
.
como un director xeral,
galega a celebración deste ''faspartidas de investim.entbs ---------'-- - ' - - - - - - - - - - - - - vai cobrar anualmente
to". Alén· dos libros, discos e vísen concretar, aumento do
6.084.872 pes~tas. Sen
deos, dos que non se chegou a
persoal de Gabinetes, do...
~ ·r..··•.~
~ ~ ~·
contar os pagamentos en
saber onde e como foron distritació~ económica.a manga ancha da gloriosa secreespécies ou.. poi: ·asisténcias -a tribunais. Cada vez
buidos e que xa están esgotaque fan un receso' para c::ultivaren a intimidade cústaria xeral ·de relacións coas comunidades galegas;
dos, o conselleiro de Cultura
cartos a esgalla para as Fund_acións de Desenvolví·talle áo ccintribuín.t e mil pesos á hora.
lembrou que se conseguira a
mento Comarcal convertidas en sólidas engranaxes
actuación do maior número de
Unha atenta leirura dá as chaves para adiviñar
de captación do voto rural, o Xacobeo para dar é
orquestras nunca xuntado para
quen vai de primeiro na carreira da sucesión. Ain- tomar,
máis
renovación
da
frota
de
coches
oficiais,
tocar o "Puenteareas", a difuda que nisto das profedas o factor humano pode
peaxe en Puxeiros-Val Miñor e en Coruña-Carbasión através da TVG, da Rádio
llo, e centos de millóris para propaganda e au- - desequilibrar un vaticínio certo. Non vaia ser o deTelevissao Portuguesa (RTP) e
mo e prenda o efecto Marin. Unha deputada proto bombo.
da TVE en América dos actos e
vincial, un alcalde e media -dúcia de concelleiros
concertos, a restauración de
contradin as medici6ns do Porto feítas polos de RaOs prognósticos tamén contan o que non vai vir. O
1.509 pezas e dalgunhas fachaxoi, e o metro volta a ter un cento de centímetros
plano de estradas seica está a cero no financiamendas de edifícios emblemáticos e
ou mandamos .as siglas á oposición. Asi se fala ou
to, os obxectivos en matéria de vivencia son inexisque o logotipo do Terra Única
. tentes, o plano de emprego cubre as despesas da
viaxara "rios morros dos avións
amén, como dina o chorado Romai. •

P

O libro

das

· • •-' -
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Polí~cas ambientais

sen ideoloxia
O PP ven de elaborar un
proxecto de Lei de Calidade
das Augas da Ria de Pontevedra. Segundo o deputado
socialista, Miguel Cortizo, hai
outras sete rias que teñen o
seu mesmo nível de contaminación, aind~ que só ela
consegue a declarapión de
"singular". Salomé Alvarez,
deputada do BNG, considera
que do que se trata é de
cumprir un compromiso pree.leitoral acadado por Xosé
Cuiña, pero o deputado do
PP,· xa·n Casares insiste en
que "falar de cuestións medioambientais do lado das
ideoloxias políticas é un
erro". Resulta paradóxico
que desde o PP se trate
.sempre de desprender de
"ideoloxias" as suas medidas
en "política medioambiental",
mentres que se asegura que
as outras forzas parlamentárias agachan "intereses políticos" tras das suas alternativas. A parlamentária nacionalista lembroulle os casos da empacadora de Vilaboa e do encoro do Umia. •

Carre.X:o de votos
Seguindo a dinámica das visitas ao parlamento, un grupo. da Asociación de Mulleres Rurais de Betanzos
achegábase á cámara para
ver como se desenvolvía unhá sesión plenária e coñecer máis de perto as instalaci óns onde desenvolve o
seu labor político o· PP. Para
respeitar o protocolo, Xaime
Pita foi buscar á sala de plenos á conselleira, Manuela
López Besteiro e ás oufras
deputadas para que taran
elas quen recebiran ás visitantes . Xa se sabe que no
PP están distribuidos os papeis por sexos e que son as.
mulleres deputadas ~s que
teñen que tratar coas mulle- res rurais. Se cadra, os deputados resérvanse para labores máis relevantes.•

En contra do leite,
a faVor do aceite
Os grupos parlamentários
socialista e do BNG pedian
ªº pp que se chegara a un
acordo para defender desde
o governo galega ao sector
lácteo, pedir ao governo
central a moratória do pago
- da supertaxa e exixir un incremento de cuota superior
ao anunciado pala UE . Como ·v en senda habitual, o
P P voto u en contra da
adopción de medidas e delegou toda responsabilidade
no PSOE por ser quen meteu ao estado español na
comunidade nestas condicións. Ao rematar a votación os deputados nacionalistas pediron que se votara
a defensa do aceite, "seguro que para eso si hai intención política", dician. •
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· certo sentido. N a G aliza é
moi difícil que algun gálego
non fale español. As línguas
non se rexen por normas po- ·
líticas, en absoluto. As
línguas nascen, medran e morren soas". +

Poucas ruas
republicanas
en Portugal

Cela e
o poder
do castelán
Pére:z: Barreiros, e o seu partido EU, apaiaran as mobili::i;acións viciñais que provocaron a demisión do anterior alcalde. ·x1. SUÁREZ

Oconcelleiro que denúnciou aQüintana
renega agora do seu apoio ás mobilizacións do 89

EU contra o BNG de Allariz ·
*

x.c.

A querela criminal apresentad a días atrás por Esquerda
Unida contra o alcalde de Allariz, un concelleiro e unha funcionária do concello ven revivir o conflito vivido por esta vila ourensá no ano 1989. Despois de participar activamente
nas mobilizacións do 1989, Xesus Maria Pérez Barreiro, único concelleiro da formación en
toda a província, desmárcase
e nega o sel:' vencello con
aquela mobil ización popular.

_-

sua denúncia a fotocópia dun libro protocolário de ·actas "que foi
feito dous anos despois do periodo da senténcia cando eu xa
exercia de alcalde. Para colmo
de maldade, non cor¡tento con
denunciar a Anxo Quintana e Antón Blanco, mete tamén na querela a unha füncionária .que nada
ten que ver coa loita política".
Unha asamblea de traballadores
do concello condéou precisa:
mente que se involucrase na denúncia á funcionária, Mª Anxos
Rodríguez Fidalgo, "criticamps a
acción por parte do representante do devandito grupo político
por considerar e esta persoa e o
seu traballo administrativo nunca
deben ser obxectivo das actividades de oposicion dun partido
contra unha equipa de governo".

A denúncia de Pérez Barreiro
fundaméntase no suposto ·quebrantamento de condea polo alcalde nacionalista, Anxo Quintana, e outros viciños de Allariz,
que se cumpriu entre Agosto
de 1993 e Febreiro de 1994,
por un delito de desordes públiA data escollida para a apresencas derivado do conflito de
tación da querela motiva que ,
1989. A senténcia xudicial conde non ser arquivada e sobredeábaos a seis meses de priseida, poderia estar de nova acsión menor, con accesórias de
tualidad e en plena campaña
suspensión de exercício 9e careleitoral municipal, prevista para
go público, sen que houbese
a primavera de 1~99 .
condea expresa de inabilitación . A literalidade da senténcia
Un concelleiro
eslue un dos argumentos do
que se r etracta
agora denunciante, que asegu- ra que o alcalde incumpriu os
Na sua última roda de prensa Xerequisitos legais ao abandoar
sus Maria Pérez Barreiro fixo netemporalmente o cargo.
gación da sua participación activa
e salientábel na mobilización viciO cerne da denúncia de EU é a
ñal de 1989, qu_e deu orixe á sussuposta sinatura por Anxo Quintana de vários documentos oficiais, fcicendo un papel de alcalde que non poderia asumir por
estar suspendido en cumprimento da condea . Para o governo
' municipal alaricano a atitude do
concelleiro de EU "responde á
mala fé, porque durante o tempo
da suspensión toda a documentación oficial e orixinal do Concello foi realizada e asinada por Antón Blanco, alcalde en funcións.
Hai máis de mil documentos elaborados nesa época e en nengun
dos casos aparece o nome· nen a
sinatura de Anxo Quintana".
O próprio Anxo Quintana asegura
que Pérez Barreiros utiliza pqra a

pensión na que agora basa a sua
denúncia contra o BNG. Naquel
verán conflitivo participou activamente nas asambleas e manifestacións, autodeclarándose en artigas de prensa como "membro
da Asamblea Popular de Viciños
de Allariz".
Nun seu artigo de prensa, i ntitula~
do "Sobre Allariz e os seus bárbaros apocalípticos", Pérez Barreiros encetaba a sua disertación dicindo >"hai uns dias, estando eu
pechado cos meus viciños na toma do poder da Casa do Concello de Allariz'.', e continuaba a axiña arremetendo contra o daquela
máixmo rexedor, Leopoldo Pérez
Camba, en quen se apoiou na última camapaña para acadar os
votos dos descontentos do PP, logrando a acta de concelleiro.
Nas hemerotecas quedan t amén outros escritos seus como
unha carta dirixida aos viciños
encarcerados en Novembro de
i 989. Nela dicia que a loita do
pavo de Allari z ·debia "alcanzar
ese obxectivo irrenunciábel da
democrácia e a dignidade dun
pavo" e referiase á data da dimisión do anterior alcalde como
"dia da vitór ia". Remat aba o
concelleiro de Eu coa frase "non
esquenzades que seguiremos
na loita mentres non esteñades
fóra. Resistide. O pavo está
· convosco. Venceremos".•

Vitoria Prego entrevista a
Camilo Xosé Cela no primeiro número da edición
española do PARIS MATCH,
no que o Nobel expresa a sua
indiferéncia polas línguas das
nacionalidades históricas.
"Unha língua é un torrente
que flue e cae polo monte
abaixo. E a língua española
segue tendo o vigor de
sempre. Eu teño a teoria de
que dentro de equis anos no
mundo non haberá máis que
catro línguas: o chinés, o inglés, o árabe e o español. As
demais serán línguas para a
vida familiar, a poesia lírica".
Cando a xornalista aponta as
poucas posibilidades para as
línguas minoritárias, Cela sinala que é un fenómeno natural. "Pero fíxate que nas
Vascongadas chegaron á extrema e ridícula situación de
ter que aprender basco. E o
PNB, ten que dar os mitins
en español porque, se non,
non se enteran todos. E non
habia só unha língua basca,
había seis. Agora está o
batua, que non servirá para
nada porque é unha especie
de esperanto en basco. Algo
semellante pasa na Galiza,
onde sernpre se falou galego,
pero o galego que falo eu, que
deus me perdoe, o que se falaba en lria, o que falabamo o
nenos de por ali, cheo de palabras en español. E que? Ese
era tamén o galego de Rosalia, coidado. Rosalia era unha
extraordinária poetisa, o que
pasa é que o galego que usaba
era para andar por casa. Agora hai un galego normalizado
ou normativizado ou
(rise) ... ben, ti sabes o que
quera dicer, que non serve
para nada( .. . ) Os cataláns viven en catalán. Pero na Galiza non. Por exemplo, na Coruña, ali antes n on falaban
en galego máis que as pescan-tinas do mercado e os
mariñeir9s e pescadores. E iso
era un h a evidéncia. N on era
nen bon nen mao , é asi! ( ... )
Jordi Puj ol está partin do do
mesmo suposto erróneo que
Franco, que é querer impor
unh a lín gua por decreto. Isto
é un erro e os erras en política páganse c'aros. O predomínio do catalán en Cataluña
vai durar o tempo que dure
Pujol no poder. Despois Ca- .
taluña vo ltará a ser un país
bilingüe como o é"Galiza en

Carlos d 'Além láiase na sua
tribuna en 0 POVO DE GUI,
MARÁES das pou¿as ruas que
na sua cidade lembran o
carácter republicano de Portugal. "Registe-se, para que se
nao perca no e caninhos de
memórias frageis que, em 1O
de Dezembro de 1953, a
Cámara deliberou, com ba e
num parecer de Alfredo
Pimenta, republican virad
talassa, urna reforma na t ponímia da cidade de que de tacamo : a Avenida d Candido
Réis passou a Avenida D.
Afon o Henriques; a A venida
Miguel Bombarda a Avenida
D.Joao IV; a Ruada Liberdade a Rua da Madroa; a Rua da
República a Rua da Rainha D.
Maria lI ( ... ) A profunda alterac;ao urbana ofrida por Guimaráes nos último anos, e já
em regime democrático, parecia poder potenciar a
correcdío de algumas
injustic;as toponímicas ·
(. .. )Asinalese que as únicas
marcas democráticas com releváncia, se resumen en duas:
Largo 25 de Abril e 1).lameda
Mariano Felgueiras. E pouco
para a larga tradic;ao republicana e democrática de
Guimaraes, é inju to face a
auténtica barrela que limpou
duma assentada tudo quanto
cheirava a República e republicanos".+

Portugués, língua
mundial e galega
O ABC do 17 d Marzo publica un artigo de Duart de Braganc;a, xefe da casa real d P rtugal, quen fala da expan i 'n
do idioma rtugué . "Pert d
paso ao terceiro milénio, tampoucop e dcixar de
constituir un m tiv d l dfcia
para un portugués comprobar
que España, tras algunhas décadas de paréntese, semella ter
retomado plenamente a
consciéncia da importáncia da
lfngua galega, nai da língua
portuguesa. En efecto, o portugués é o idioma galego, que
evolocionou no contacto co
mundo. Pero se non fose debido a unha extraña ortografia
que foi adoptada modernamente na Galiza, non existiría nengunha dificultade para a comprensión mutua. Entre tantas
avantaxes que apresenta este
desenvolvimento, non podo
deixar de apontar unha que me
parece esencial e na que deposito unha sincera esperanza:
que, ao ser o portugués considerado polos españois como
unha das línguas faladas no seu
país, podan comprender cada
vez mellor a Portugal". +
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Pódese falar de sexismo na
arte en canto criación?
As artistas teñen unha história
que é noutro terreo tan difícil como a das labregas. As mulleres
até fins do século XIX e comezos do XX non podian matricularse en académias e Faculdades de Belas Artes. Tampouco
tiñan acceso ao debuxo do natural, é dicer, non podian pintar
modelos nuos que é a base da
arte occidental desde o XVI até
o XIX. Estiveron asi á marxe de
todo o noso sistema d~ representación. Cando se comezan a
incorporar ao terreo da arte encentran que os círculos funcionañpensando que o xénio criativo é unha cualidade masculina.
Como se valora a sua incorporación?

Nº 823 - ANO XXI

En que nos propoñen iso e pensamos que podemos chegar a
ese modelo. Non é só un ideal
de apariéncia esteticé! senón tamén de éxito social. E case maquiavélico, os cánones cámbian
máis rápido desde que se crian
novas indústrias, por exemplo as
cosméticas, e [equire unha maior
preocupación por parte das per-<>- CARME VIDAL
soas de achegarse a eses modelos. A representa~ión pública
deste proceso agora é máis inPASOU DOS ESTUDOS RURAIS ÁS INVESTIGAélÓNS SOBRE A ·ARTE E UAS LABRE-GAS ÁS ARTISTAS. LOURQES
fluinte que nunca, amparada taMÉNDEZ, PROFESORA DAE ANTROPOLOXIA DA ARTE NA UNIVERSIDADE DO PAÍS BASCO, NON SOFRÍU UNHA . mén na difusión de moitos dos
chamados programas rosa.

Lourdes :Méndez

'As artistas foron tan marxinadas como as Jabregas'

'

GRANDE RUPTURA NO CÁMBIO NA SUA LIÑA DE ESTUDOS IMPOSTA POLA URXÉNCJA ACADÉMICA. CONTINUA

A ministra Esperanza Aguirre
dicia que tiña un traballo suplementário fronte aos seus
compañeiros ao ter que arranxarse máis.

MANTENDO O SEU ENFOQUE FEMINISTA E NEOMATERIALISTA E FALA DUNHA HISTÓRIA DE DOMINACIÓN PAREUA ENTRE AS LABREGAS E AS ARTISTAS. DESDE AQUEL COúSAS DE MULLERES. CAMPESINAS, PODER Y VIDA
COTIDIANA (LUGO 1940-1980) ATÉ OS LABIRINTOS DO CORPO. MANIPULACIÓNS IDEOLÓXICAS, SABERES
CIENTÍFICOS E OBRAS DE ARTE QUE VEN DE EDITAR A NOSA TERRA, LOURDES MÉNDEZ SEGUE A TRABALLAR
PARA DESFACER AS TESES TAN ANCORADAS QUE MANTEÑEN O SOMETEMENTO DAS MULLERES. DESTA VOL-

Van ser xulgadas de tres maneiras, se fan un tipo de obra moi
parecida á dos seus compañeiros de época os críticos din que
elaboran imitacións. Se lles parece moi forte comentan que é
imposíbel que esté feíto por unha muller. Cando se arriscan a
unha vía experimental, o que fan
os seus compañeiros vai considerarse unha innovación e o quEJ
fan elas experimentos fallidos. E
un terreo terribelmente difícil e
selectivo. Ao botar unha ollada
na história da arte do XIX até hoxe non sae nen unha artista muller. O control ideolóxico funciona forte, ainda que os críticos di- .
gan que a arte non ten sexo.

TA, ESTUDA O CORPO E A SUA REPRESENTACIÓN; UNHA HISTÓRIA QUE PUXO ÁS MULLERES XÚNTO COS OBRElROS E OS SALVAXES NA CATEGORIA DOS "OUTROS", NUN DISCURSO ELAfiORADO POR HOMES OCCIDENTAIS.

c

Acontece o mesmo que cando
na representación artística se
manifestaba a represión sexuan

Represéntase entón unha situación ·de domínio?
Non hai mulleres recoñecidas como grandes artistas pero tampouco negros nen polinésios. O que
marca a história da arte universal
son homes e occidentais. O que
acontece a partir dos setenta é
que cada vez hai máis artistas
mulleres traballando e a situación
das occidentais mudou . Considérense ou non feministas, os cámbios están ai. Desde os noventa
ternos unha série de artistas que
traballan con imaxes do corpo feminino incrfbeis, porque o están
representando elas en base a outras problemáticas. Se ternos en
conta que a história da arte occidental está marcada polo espido
feminino, pensado e representado por varóns, que agora aparezan estas imaxes pon en entredito toda a construcción da arte.
Como os negros, comezan a representarse a si mesmas.

Asi é, unha das cuestións que se
lle apresentan ás mulleres nos
ámetos públicos é seguir a idea
de que aprimeira imaxe é de sexual idade mentras que nos homes é unha-imaxe pública. O que
. tentan facer é borrar todo o que
poda facer pensar en termos sexuais. Cando se dá un elemento
destes resulta tan chocante que
reacciona. Na apariéncia das mulleres fanse unhas leituras sociais
que van máis alá da sua cara, no
caso dos homes-- non hai leitura,
están no público porque é o seu
sítio. Configura a nosa identidade.
Do agro á· casa

En Cousas de mulleres botaba
abaixo cun estudo empírico a
tese do matriarcado galego.

É un dos tópicos que se mantén
con máis forza, unha tese que
rexurde a cada pouco e é moi
difícil de desenmascarar porque
ás mulleres cóstalles aceitar
que a sua situación é penosa e
desde algunhas liñas do próprio
movimento feminista se potenciou. Faltan traballos empíricos
que talen da situación real, en
especi_al estudos sobre o mundo
rural que son fundamentais.

Que son os outros?

É todo o que ten algunha diferéncia, a muller, o obreiro, o tolo ...
Ven configurado polos homes occidentais e participan as ciéncias
e as artes. Pasan por obxectivos
coñecementos nos que a ideoloxia actua directamente. Os dodo- .
tis non se deseñaron pensando
nos miles de nenas que nacen e
para facilitar a vida cotiá de quen
os coida, principalmente as mulleres senón ... para solucionar os
problemas dos astronautas.
Artistas e científicos tan entón ideoloxia?
Claramente, reforzan a orde social e propoñen os seus resultados como inamovíbeis. Din que
os resultados son obxectivos e.
desmontar ese presuposto é un
traballo moi lento. Preocúpame,
por.exemplo, a teima dos cientí. ficos de dicer que todo é xenético, a calvície, a obesidade, a
homosexualidade ... a xente de a
pé ternos menos posibilidades

Hai dous niveis, o que di a ministra é certo, pero o que non di é
que non se pode arranxar de calquera maneira. Cando Alborch
entrou con minisaia no congreso
-os gritos chegaron de todas partes, o comentário de Fraga polo
escote dunha deputada está na
mesma liña. Non só se teñen
qae arranxar as mulleres públicas, senón que o teñen que facer de tal xeito que nada do que
leven sexa sexual, non poden facer transgresión de códigos. Repítense absolutamente os arquetipos históricos da esposa e a
puta. O tipo de maquillaxe e preparación das ministras é o dunha
señora de clase media-alta ben
preparada .e discreta.

de discutir iso, non hai armas
para contestar. Os xens que se
descobren curiosamente están
relacionados con problemas sociais. Nunha sociedade na que
o canon de beleza sexa a gordura a ninguen se lle ocorreria
buscar as suas causas xenéticas ... Sempre se xustifica asi algo que apresenta problemas.
Estuda no libro a imaxe domi-

nante ·do corpo. Que papel xoga_o can'on de beleza?
O canon vai cambiando e atreveriame a dicer que cada vez a peor, nomeadamente para as mulleres. Desde o comezo o coñecemento do carpo é anatómicocientífico pero se ·foi modificando
xunto con descobrementos dietéticos nutricionais , fíxose unha espécie de batifúndio entre os dous

Aquel estudo refiexaba que as
mulleres quedaban fóra da
mecanización do agro, agora
estase dando no ámeto rural
unha formación fundamenA. IGLESIAS
talmente doméstica, é unha
e agora, como di a profesora Mª · opción óptima?
'
Xosé Agra, sofrimos unha· sorte
de somatofóbia. Véndennos que
É como os cursos que antes fa.o ideal de saude se reflexa cor~
cia a Sección feminina, o mesporalmente. Non ten nada que
mo tipo de propostas. Non terá
ver o que impera agora co de coresultados válidos a menos que
mezos de século, o canon estétise dea_unha formación no senti- co no que o carpo das mulleres
do de adaptala á produción agríse retire non é máis que o do un
cola. Agora por riba dáselle máis
por cento das persoas.
importáncia a todo o relacionado
co interi or da casa, métése ás
E como afecta ás mulleres?
mulleres no espácio privado . +
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O NEGÓCIO DO MEDICAMENTAZO
FRANc1sco

L. V ÁZQUEZ V1zos·o *
•

Entre os fármacos · retiradós do financia- ; paces de establecer medidas eficaces para
contelo e racio'nalizalo. '
mento público polo- medicamentazo figuran
alguns de eficácia terapéutica demostrada
(laxañtes, antiheniorroidais, antibióticos , ·As grandes. beneficiárias desta situación de
tópicos añ.tiacné, -etc.). Este paso, ademais
descontrol, son as grandes empresas farmadun recorte das prestacións dos usuários,
céuticas1 empresas caracterizadas polos seus
supón unha medida insolidár-ia que, sobre
altísimos benefícios. A súa capacidade .de
determinar a política farmacéutica do gótodo, vai repercutir negativamente nos sec.
vemo español ven de
tores sociais con menos
recursos, así como nos
lonxe, permaneceu
máis necesitados de
practicamente intacta
atención médico-fardurante os governosmacéutica como son as
do PSOE, e hoxe continua reforzada co ·gopersoas maiores e os
pensionistas. Quen pa~
vemo do PP.
deza algúns dos procesos que estos fármacos
Ó MEDICAMENTAZO,
contribúen eficazmente
UN NEGÓCIO PARA
a tratar, terá que pagar
AS EMPRESAS FAR~.
o 100% do seu custe.
MACÉUTICAS. o me...'
Ademais, o prezo deses
dicamentazo, asinado
medicamentos vai me~
entre o Ministério e a
/
drar, pois así o permite
patronal farmacéutiprescnc~on
explícitamente o ac?r:
ca, non trae consigo
do subscrito entre a···
nengunha mellara,
Ministério de Sanidade
.s enón que supón- un
e as grande~ indó~trías ·
estupendo negóciÓ
farmacéuticas (Farpara as grandes emmaindustria )'.
presas farmacéuticas,
un respiró rriorrientáneo para as cantas-do
A medida é especialmente lesiva para GaPP, e un paso atrás na
liza, pois na nosa naraéionalización do
- gasto farmacéutico -e
ción o nivel de renda
por habitante é .menor
nas prestacións do sisque no promédio estatema público.
tal e a porcentaxe de
Farmaindústria ·com- '
persoas d,a terceira idade é netamente supeprométese a facer unrior á do resto do estaha moi discreta apordo. Sen embargo, a actitude da Xunta de
tación económica para financiar o gasto
Galiza foi de suomisión e apoio incondifarmacéutico público: 32.500 millóns de
cional á medida do governo español, sen
peset;;i.s cada-ano. Esta cifra supón un 4%
atreverse sequera a realizár ás tímidas crído seu volume_de vendas anual, unha
ticas que fixeron algúns govemos autonócantidade ben inferior ao désconto que, ·
micas do PP.
en calquera mercado, teria que facedle a
un cliente que absorbe un. 80% das súas
Moitos dos fármacos incluídos no mediventas.
camentazo corresponden a ·combinacións
inadecuadas de fármacos, ou a .fármacos
Pola súa banda, o Govemo Estatal comprode utilidade t_e rapéutica nula ou_non demeteuse a aprobar unha lista de medimostrada. Que· se Ues retire- o financiacamentos que non van~ ser financiados p~
b licamente (os máis de 800 fármacos do
mento público é _p o_siti.yo. O lóxko seri.a
medicamentazo), e a autorizar un medre dos
que ademais fosen ret(rados .do mercado.
Pero, o governo do PP non só non retira
prezos deses fármacos excluídos do finando mercado eses fármacos que el mesmo
ciamento público, que poderian seguir sen-non considera útil.es, _s_e nón g1,1.e se com- - do receitados polos médicos do sistema pú- ·
prometeu con Farmair'i.au--StrÍa :qüe poiblico, pero que deberán s_er pagados polos._
dan seguir senda receit~dos polos médicos
pacientes. Ademais, .o govemo aceita que,
do sistema sanitátio ·puólico; éon cargo ao · a indÍJ.stria reduza a súa aportación econó- mica, antes sinalada, -nunha cifra igúal ao
pacente.
.,,;_
_<·
aforro que poida acadar mediante a aplica- Quen estamos comprometidos coa a defención de .medidas de racionalización do gas~ ·
sa da sanidade pública, e coa defensa e exto, como o emprego de xenéricos ou·' de
tensión do estado de .b enestar, debemos criprezos de referéncia.
ticar o medicamentaz_o, e exixir a súa retiraComo consecuéncia do acordo,- foille retida. Sen embargo, cómpre que Jeñamos especial coidado no xeito de facelo. Farmainrado o financiamento a medicamentos áe
dustria é a principal interesada en que se dieficácia demostrada. Os médicos poderán
funda a idea de que calquera redución dos
seguir receitando medicamentos ineficaces,
fármacos dispoñíbeis no mercado, ou de
o pacente seguirá obrig~do a tomalo (porque se lle retire o financiamentó público a
consello do seu médico), . e ademais terá
que pagalos e máis caros! Farmaindústriacalquera fármaco, é un atentado contra os
dereitos dos cidadáns. Esta idea foi espallafacturará, o Ministério de Sanidade maquida irresponsabelmente polo PP, con ocallará temporalmente as súas. con tas e o
sión do anterior medicamentazo que, cun
único que perde é o usuário.
-contido bastante similar ao actual, impuxo
o PSOE no ano 9].
UNHA ALTERNATIVA RACIONAL E
SOLIDÁRIA. Unha política farmacéutica
No mercado farmacéutico español existe
racional e solidária deberia ter en conta os
de feito un número de fármacos moito
seguintes aspectos:·
_ máis elevado que na maioria dos países
ocidentais. O gasto farmacéutico no Esta1) Cómpre unha atención primária de calido Español é,. proporcionalmente, un dos
dade, non masificada. Con chafalladas "remáis altos de Europa: 830.000 millóns de
formadoras" como a realizada pala Xunta
no ·ano 97, cando nun só trimestre en Oalipesetas en 1997, dos que 61.279 corresponderon a Galiza. Ese gasto v.en medranza pasou de haber 60 Centros de Saúde aos
188 Centros de Atención Primária que
do de xeito descontrolado dende hai: ben
tempo (sobre un 11 % anual), sen · que os
anunciaba a propaganda eleitoral do partigovemos do PSOE e o PP teñan sido cado do govemo, é difícil que os m~dicos des-

'A p.res1on
·/

da indústria sobre
os ·médicos é
ún dos maiores
obstáculos
para conseguir
unha axeitada

. .
. "
de ·me d1camentos
e

'a

~

6) O emprego de prezos de referéncia é

7) Todas os medicamento de eficácia demostrada deben ter financiamento público.
A clasificación entre procesos maiores e
menores debe ser rexeitada.

8) Deberían retirarse do mercado aqueles
produtos de eficácia nula ou non demostrada. A "lista negativa" correspondente debe
elaborarse baseándose en critérios científicos e de xeito consensuado coas sociedades
médicas e farmacéuticas. Debe evitarse a
prescripción de fármacos eficaces en procesos para os que non están indicados.

3) A administración sanitária debe difundir

9) O ticket moderador

'Ü medicamentazo

supón un estupendo
.
negocio
para as grandes
empresas
farmacéuticas,
un respiro para
as cantas do PP e
un paso atrás
na racionalización
do gasto farmacéutico
· e nas prestacións
do sistema público 21

4) A .rac'ionahzaeiÓn
do gasto p~a porque as
administradóns sanitá~
rias teñan ~nha pqsi ~
ción'tirme diante das
grandes empresas far~
macéuticas. Estas, e_s- tán obx'e ctivamente
interesadas en que sémanteña a situación
actual, ou en que se adópten medida5 que,
como os-medicamentazos ao 93 ou o actual,
non -~~poñan un cámbio real na situación.
0

5) O amplo uso de xenéricos é unha medida de racionalización do gasto de amplo
w¡o nos países industrializados, onde adoitan ter prezos inferiüres
40% dos produtos con marca. Nos EE. UU, os xenéricos
supoñen o.60% dos produtos farmacéuticos
en venta, despois de que hai máis 20 anos
un govemo conservador librara· unha im.portante batalla contra a indústria farmacéutica que se apuña a esta medida: hoxe
os médicos dos programas sanü:ários financiados con fondos públicos teñeri que receitar xenéricos_naquelas especialidades

ao

ou~

tra medida necesária, amplamente usada
nos países ocideritais, para racionalizar o
gasto. En Alemaña, establécense prezos de
referéncia en tres grupos de medicamentos:
a) aqueles con idénticos princípios activos
(fármacos orixinais e as súas cópias, o xenéricos, cuxos prezos son os de referéncia,
b) os que teñen princípios activos comparábeis, e c) os que producen efectos semellantes. No Estado Español exclúen e os
grupos <;1) e b), os máis abundante , e só se
aplica o primeiro e, como se veu antes, de
·xeito moi marxinal.

2) A presión .da indústria sobre os médicos
· é un dos maiwes obstáculos para conseguir
unha axeitada .prescrición de medicamentos. · lnflúe' moito na toma de decisións dos
médicos· e resulta moi difícil de combater,
xá que a ·indústria está presente en grande
part~ da vida profesional des tes (oferta de
libros, tinanciamento de congresos, de cursos, de estúdios dé investigación) . Por estas
vías a industria aproxímase 'amigabelmen' te' aos médicos e dirixe a ·súa formación e
información sobre o medicamento. Pero,
loxicamente, o interese prioritário da indústria é o comercial, e non a racionalidade da prescripción.
entre os seus profesionais os tres princípios
básicos dunha prescripción racional de fármacos: receitar os medicamentos só cando
estean indicados, usar os de eficácia probada, e usar os máis económicos a igualdade
de eficácia e de efectos
secundários. Ademais,
os responsábeis do sistema sanitário público
-deben tomar medidas
que faciliten a aplicación deses princípios:
apoiando a formación
e información dos médicos, liberándoos da
presión da indústria,
proporcionándolles información manexábel
e actualizada sobre os
cust~s dos preparados
comerciais dos distintos princípios activos,
elaborando guías de
_prescri.ción ·~ seguip.do
o-, ~eú curriprimentq; ·
prp~!Jr-ando o apoio
d0s J'a-rmacéuticos, ;,e
iñformando con rigor
:ios cidadáns. ,

t

nás que haxa xenérlcos ademais de comerciais; o que ocorre no 83% dos fármacos.
No Estado Español os xenéricos naceron
eivados por absurdas dificultades legais, son
tnoi poucos en númew (12 preparados), o
procedemento para o seu rexistro é lento e
semella estar pechado para aqueles que
propoñan un prezo máis baixo do 25% do
que ten o fármaco orixina_I.

te nivel asistendal fagan unha boa prescripc~ón farmacéutica. As 'recomendacións
dun subsecretário do Ministério de Sanidade, aconsellan:do facer vida san no canto de
tomar medicamentos, sendo en boa medida
certas en abstracto, soan grotescas nas condicións concretas da atención primária en
Gal.iza. A falta de tempo na consulta médica, ·o recorte de profesionais de enfermeria
e a falta dunha orientación comunitária
dos servíciós de atención primária fan in- .
· viábel, na práctica, unha educación sanitária eficaz que modifique a cultura actual de
sacralización do recurso aos fármacos como
- instrumento para a conservación da saúde.

/

(copago ou custe compartido) é unha falsa
solución. Os seus partidários propoñen aplicalo ás prescripcións
farmacéuticas dos pensionistas. Arguméntase
que mediante o seu uso
os usuários serán conscen tes dos custes dos
fármaco e reducirán o
con um inn ce ári .
Sen embargo o con urna de fármac que e
fai n
paíse que teñen intr d ucid fór,
mula de copago non é
men r qu
d Estad
Español.

diári
pr dus encarecen exce ivam nte
o prezo . As oficinas
de farmácias teñen, no
Estado Espafiol, un dos
marxes de benefícios
maiores do países ocidentais, case un 30%.
A administración sanitária deberia reducir
eses marxes e recuperar
a función da recollida da información procedente das receitas, que hoxe ten delegada
nos-coléxios 'd e farmacéuticos.
En conclusión, pensamos que a listá do me-

dicamentazo debe ser retirada e que debe
abrirse un proceso de negociación transpa,.
rente no que participen as Consellarias de
Sanidade e todos os sectores políticos e sociais implicados.•
FRANCISCO L. V AZQUEZ y1zoso é médico especialista en
medicina preventiva e saúde pública. Asinan tamén este
artigo RAMON VERAS CASTRO, médico especialista en
medicina familiar e comunitária e OLAIA F'ERNANDEZ
DAVILA, depµtada do BNG e que pertence á comisión de
sanidade do Parlamento galego. Os tres son membros da
comisión nacional de sanidade do BNG.
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Aceita entrar en Sogama eoenlace da estrada de Noia que destrue un parque público

Xerardo Estévez apOia agora
dou,s proxectos polémicos de Cuiña que antes rexeitara
directamente o enlace a distinto
nivel do periférico coa estrada de
Noia. Na iniciativa anótase que o
gasto de investimento previsto é
superior á proposta do BNG que
a consellaria riegou argumentando insuficiencia de recursos. A
pesares de que xa se marcaran
as árbores para o seu ·traslado e
ter xa a consellaria o proxecto en
marcha, a forte oposición promovida polo BNG e por alguns dos
viciños da zona provocou que
nos últimos días se esté a discutir
de novo o plano no departamento
rexido por Guiña. .

*C.V.

A Consellaria de Política Territo-.
rial vai executar un enlace provisório por un importe de 500 millóns de pesetas para conectar o
periférico de Compostela coa
transitada estrada de Noia. A
Xunta incumprirá várias normativas urbanísticas ca consentimento do alcalde de Compostela, Xerardo Estévez. O vial foi
desaconsellado polos técnicos
do concello de Santiago e as
suas deficiéncias foran xa recoñecidas por Guiña no Parlamento. O proxecto destrue un parque
público con castiñeiros e acibros
-espécies protexidas- e non solucionará os problemas de tráfego
na zona. Xerardo Estévez deu o
seu visto bo ao plano, que tora
rexeitado antes polo governo local que defendía unha solución
definitiva, asinando co conselleiro un protocolo de intencións no
que ademáis aceitaba a integración da cidade no plano de resíduos sólidos de Sogama.
Xerardo Estévez pactou asi con
Guiña a entrada no plano da Xunta a partir do 31 de Decembro de
1999 despois de se comprometer
para a integración plena a que o
concello outorgue a licéncia municipal para a construción dunha
planta de transferéncias cte ámbito comarcal. Aceitou así o alcalde
socialista a política de xestión do
lixo da Xunta e asumiu no mesmo
documento un proxecto urbanístico para o bairro de Brandia que
fara rexeitado en repetidas ocasións polos técnicos municipais.

Planta de transferéncia
Xosé Cuiña, Conselleiro de Política Territorial e Xerardo btévez, alcalde de Santiago.

O proxecto provisório supón un
amplo investimento, 500 millóns,
sen que solucionen os problemas
de conxestión da zona fronte á
proposta dun paso a distinto nível
para o que o conselleiro sempre
argumentou falta de recursos. A
consellaria marca dous anos até
a construción do enlace definitivo, prazo que a oposición considera imposíbel dado o forte presuposto destinado á solución
temporal. Destruese tamén un
parque natural con espécies protexidas sen modificar o Plan Xeral de Ordenación Urbana unha
vez que a medida de transplantar
as árbores centenárias proposta
pola consellaria se manifestase
inviábel. A obra definitiva non tocaría a zona verde na que tamén
está o edifício da primeira fábrica
galega con turbina.

Para a concelleira do BNG en
Compostela, Encarna Otero, o
proxecto "destroza unha zona pública de 5000 metros e dilapídanse cartas nunha obra provisória
cando existe unha solución definitiva, incúmprese ademáis en
distintos pontos a legalidade en
matéria urbanística". Considera
así a voceira nacionalista que o
alcalde "abandona a sua liña no
tema" e aproba ás iniciativas da
CPTOPV sen facer valer o seu
poder para esixir que se construa
o proxecto definitivo nunha obra
que cae dentro do ámeto municipal. O BNG ademáis de mostrar
a sua oposición no pleno compostelán apresentou unha pergunta parlamentar a meio do deputado Xesús Vega Buxán, na
que demanda unha explicación
da consellaria por non acometer

O alcalde compostelán comprometeuse tamén a integrar o concello rio plano de Sogama a fin ·
de século, despois de que_se teñan desenvolvido as eleccións
municipais e de que se constituan as novas corporacións locais .· O concelleiro do BNG,
Néstor Rego considera que "o
compromiso feíto por Estévez é
inapropriado porque con el com promete ao governo local que
sairá das próximas eleccións, a
maneir.a de aceitar o plano é tamén inadecuada xa que eludiu o
·debate plenário, sorprende ademáis que se asine o protocolo
co conselleiro de Política Territorial e non co presidente de Soga m a". Compostela ten ade máis, sinala Rego, un vertedoiro
controlado cunha vida prevista
até o 2003 que se podía ampliar
cunha recollida selectiva do lixo
e cun tratamento adecuado· da
matéria orgánica. +

Sismo en Celanova
Un sismo de 3,4 graos
producíuse na madrugada do
Venres 20 de Marzo para o
Sábado 21 na comarca de
Celanova, con epicentro no
concello de Cartelle. Non se
produciron danos materiais e
só foi apreciado palas
persoas que estaban
imóbeis. O Instituto
X:eográfico Estatal indicou
que o movimento sísmico
non ten relación cos
producidos arredor do encaro
de Belesar, onde, no que vai
de ano, xa se rexistaron
uñha dúcia de pequenos
terremotos que de momento
non excederon os tres graos
na escala Richter. +

A Delegación do Governo

·admite contra direito que
a lgrexa quede
co Asilo de Mondoñedo
O Delegado do Governo
ordenou, o cinco de
Novembro de 1997, desistir
dunha demanda contra a
criazón dunha Fundación
eclesial privada que
quedou co Asilo de
Anciáns de Mondoñedo
ignorando o testamento da
família que cedeu o terreo,
o edifício e unha fortuna
para mantelo. A demanda
tora promovida polo
Estado en 1995 despois de
que Gea Escolano, bispo
de Mondoñedo, criara a
Fundación e tras a alarma
social suscitada en
M_o ndoñedo polo proceder
da lgrexa. Ademais das
ordes do Delegado do
Govern9 para non
defender os intereses
xerais, a desaparecida
Consellaria de Servizos
Sociais tamén mantivera
contactos coa
Fundación.+

Manifestación
contra a empacadora
en Pontevedra

..

O Venres 27 de Marzo ás
oito e media da tarde
celébrase unha
manifestación en Pontevedra
convocada pola Plataforma
Anti-Empacadora de Vilaboa.
Diferentes colectivos e
organizacións políticas amasaron o seu apoio á
conv.ocatória, que contará
coa presenza, entre outros ,
de Xosé· Manuel Beiras,
portavoz do BNG. A protesta
celébrase dias· despois da
Plataforma entregar nove mil
sinaturas· contra o proxecto,
ubicado nun parque
empresarial cuxa
construcción tamén afecta a
duas parróquias de
Pontevedra, Terneza e
Salcedo. Xan Luis Pedrosa,
alcalde popular_ de
Pontevedra, manifestou o
seu desacorde nos últimos
dias con que o lixo doutra
cidade, Vigo, tivese como
destino Vilaboa, polo que o
BNG solicitou que apoiase a
mobilización. +
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Critican áXunta palas adxudicacións de obra civil aempresas de fara

A subcontratación de estradas ten aos
empresários galegos ao borde da ruinci

-

Flexibilidade laboral
MANUELCAO

Un episódio concreto relativo á planta de produción da empresa

Volkswagen en Landaben (Navarra) merece ser analisado. Resulta

-0- M.V.

que a multinacional IJ{ermana pensara en trasladar a produción
exclusiva do modelo Polo a Landaben para o que esixia unha
maior flexibilidade nos horários laborais, de xeito que a planta es,
tivese aberra máis dias ao ano e se estabelecesen tumos para tra,
ballar os Sábados. Os investimentos totais, cifrados inicialmente
en 37.000 millóns para este ano, parece que quedarán reducidos a
25.500 millóns decartándose xa, definitivamen te, a exclusividade
da produción <leste modelo que será compartida con Bratislava
(Eslováquia). A empresa e o sindicato alemán IG Metall lembra,
ron aos sindicatos españois que o comité de empresa europeu, no
que están representados, aprobou estas medidas de fle:xib ilidade.

A paciéncia de moitos empresários galegos da construción,
sobre todo de obra civil, está a
piques de chegar ao límite.
Protestan sobre toda pola prática habitual da Xunta e do governo central de conceder ós
traballos ao pool de grandes
empresas estatais que á sua
vez subcontratan con eles,
pero xa en C.Ondicións por
veces nen sequera rentábeis.
Unha e outra vez, autovias e estradas son concedidas a Cubiertas-MZV, Ferrovial ou Dragados. "Non é que a nós non nos
dean nada -comenta · un dos
empresários galegos- pero non
é igual que che dean unha traida de augas de 400 millóns que
un tramo de autovia de 5.000".

As empresas de foro descoñecen as características da sociedade galega e son causa de
m~itos

conflitos. Na imaxe, viciños de Teis (Vigo) afecatados polo túnel da Madroa.

vista. Os que pagan en última
tación. A situación de inestabiliinstáncia son os, á sua vez,
dade das suas empresas é hoCon todo, o problema maior sisubcontratados por eles: o hoxe total. Os nomes mudan cada
túase nas subcontratas. A práme' que ten a pá, o camioneiro,
poucos meses. Hai obreiros
tica habitual nos últimos anos
o hosteleiro ou a gasolineira que
qué non saben nen para quen
consiste en que a empresa que
traballan. As quebras deixan
tornee~- o gasoil.
opta ao contrato presen,ta unha
numerosos impagos. Un coñebaixa do 20%, ou mesmo do
O problema agrávase porque a , cedor do terreo explica a situa30%, sobre o orzamento presubcontratación non está recoción asi: "Hai empresários que
visto pola Administración. Esta
ñecida pala lei, de modo que
non saben vivir doutra causa.
baixa debe ser argumentada: A
os afectados tampouco teñen
Cando están hipotecados, ceempresa en cuestión pode dirran ' a empresa, buscan un nocer que posue unha canteira · nengun lugar onde reclamar.
As adxudicacións realízanse
vo padriño nalgunha adminisprópria próxima á obra, o que
en función dun baremo que
tración que lles promete catorlle permite abaratar os custos.
contempla os méios humanos
ce obras ao ano e volta a funPero o certo é que despois o
e técnicos da empresa que
cionar con outro nome". A inesque acostuma é a subcontratar
pretende facerse cargo da
tabilidade non -agrada a nina totalidade dos traballos cunobra, a sua experiéncia en traguén. Tampouco axuda a resolha empresa galega. ·As granbal los similares, o grado de
ver o alto número de obras pades firmas estatais da construcumprimento dos seus comproradas, porque administracións ,
ció n desfixéronse dunha boa
misos anteriores, etc_ A subacredores e xulgados encón- parte da sua maquinária e así
contratación convirte en papel
transe ante unha enguedellada
acaban convertíndose en simmellado este mecanismo de
madeixa de empresas subconples intermédiarios. Moitos cocontrol e devalúa o resultado
tratadas unha ou várias veces
ñ e ced ores do sector opinan
dos traballos finais. Neste liña
e doutras que cambiaron de
.que non lles compensarta deshai que interpretar as palabras
nome, de modo que resulta difíprazarse a Galiza se non poide Pérez Touriño, hai uns
·desen subcontratar: "Aquí non
cil saber a quen hai que acudir.
anos, cando decia que a obra t
.desprazan nen unha motoniveda autovia do Norte pasaria
ladora", comenta a mesma fonPor se fose pouco, o problema
por tres controis sucesivos. Lote. '!Hai tempo que Fomento de
agrávase coa chegada das emxicamente estaba tentanto asConstruciones y Contratas ou
presas de traballo temporal. Cos
paventar as dúbidas xeradas
Ferrovial non tran maquinária a
custos exprimidos_ao máximo,
sobre a calidade dos traballos.
Gal iza".
'
rómpense todos os pactos non
escritos na profisión. HabitualEliminar a subcontratación
A empresa, habitualmente gamente un obreiro sabe que no
lega, que se fai cargo da subverán hai que traballar catorce
Empresários do sector xulgan
contrata perde ese 20 ou 30%
horas, do mesmo xeito que o
necesária unha lei galega de
e .debe éumprir, cando me·nos
patrón sabe que cando chóvé
contratación pública para obra
dous ou tres dias seguidos non
teoricamente, tocios os requisicivil que axudaria a afortalar o
tos exixidos (calidade. dos mase traballa, pero non descanta
tecido produtivo e axudaria a
teriais, cantidade, car·a ctérísos cartos. Agora ese acorde imreducir ou eliminar a subcontra- . plícito está en perigo. +
ticas da obr.a, etc) . A situación
agravouse no caso das autovias porque a baixa presentada
polas empresas estatais adxudicatárias foi nada menos que
do 49%. As grandes do sector
teñen un recoñecido poder en
Madrid, nas áreas de governo,
e á sua capacidade chegou á
conseguir no seu dia ádimisión
do director xeral Emílio Pérez
A adxudicación de obra civil a
En Cataluña; os esforzos da GeTouriño. A Xunta vese presioempresas estatais está na orixe
neralitat conseguiron que no
nada palas construtor.as estade moitos problemas veciñais.
canto de terrapléns se construan
tais e polo seu próprio partido
Os proxectos non foron elabopedraplens que permiten fluir a
en Madrid. Esta dobre tensión
rados por coñecedores das caauga entre as pedras. A Xunta _
explica que abandonen á sua
racterísticas galegas. Non se · cuida máis que o Estado os cabase habitual, radicada en Galipreve a dispersión da povoamiños de servizo. En moitos caza, que é a que agora empeza
ci ón ,. nen a importáncia que
sos, dado que a maioria das esa manifestar cada vez con máis
aquí adq uire a terra. Constradas dependen de Madrid, non
forza o seu incomod0.
tru~nse terrapléns que cambian
se trata de discriminación ou de
as correntes de auga, de modo
aforro excesivo, senón de simAs subcontratas traballan con
que terreos que eran de s~ca
ples descoñecemento da impormarxes de benefícios moi axusno pasan a ser de rego e vice- táncia que os pasos para vecitados, que moitas veces deben
versa. Fanse desmontes que
ños e animais teñen nunha sosacar da calidade da obra preimpiden o traslado do gando.
ciedade como a galega.+

As empresas foráneas provocan
,máis problemas cos viciijos

Veleiqui un bon exemplo de como a globalización económica im,
pón unhas novas condicións ao quefacer das organ izacións sindi,
cais que se poden ver obrigadas a aceitar cámbios su tanciais no
seu funcionamento e reivindicacións clásicas ao ter q ue adaptarse
aos novos retos da competéncia global, a risco de contribuir ao es,
morecemento industrial e a consecuente perda de reciclo produti,
vo e da influéncia sind ical e social. Non hai moito, ocorreu algo
parecido na factoria de Lucas Diesel System en Sant Cugat del
Valles (Barcelona) na que as reticéncias do comité de empresa ca,
ra unha maior flexibilidade levaron á multinacional Lucas Variery
a tentar desviar os investimentos en tecnoloxia para bombas de
inxeción diesel de nova xeración ás plantas de Bois (Francia) ou
Guilligan (Inglaterra). Certamente, a capacidade de presión das
empresas multinacionais é maior ca nunca, senda menor a capad,
dade de manobra das organizacións sindicais que se ven envoltas
en con tradicións internas só solventábeis mediante a colabora,
ción e solidariedade mutua. Máis tamén queda bastante clara a
necesidade de que os sindicatos se comporten como axentes dina,
mizadores e defensores do tecido industrial próprio, senda esta a
sua misión fundamen tal e o obxecto principal da sua existéncia.
Para iso han contribuir responsabelmente á preservación ou cria,
ción dun favorábel clima social que non dificulte os investirnen,
tos, senón que poida contribuir a que se produzan. Son moitas as
oportunidades de localización industrial que se lle presentan ás
empresas, existindo poucas dificuldades para trasladarse sexa cal
sexa a orixe do capital industrial e tecnolóxico.

'Os sin·d.lcatos
han contribuir á criación
dun favorábel clima social"

Os axentes políticos, económicos e sociais dominantes en Galiza
contribuiron decisivamente a tomar calquer posibilidade de in,
vestimento, foráneo ou non, no terreo industrial ao tempo que fo,
ron capaces de se dotar dunha camuflaxe case perfecta: pasan por
ser representantes do neoliberalismo económico cando, na reali,
dade, compórtanse e son os seus principais e máis efectivos adver,
sários. Os axentes e institucións ligadas ao nacionalismo, sempre
máis interesadas no desenvolvimento da nosa terra, poderian
avanzar polos flancos deixados polos grupos dirixentes que como
bons axentes paralisantes proseguen laboriosamente a sua tarefa
de destrución sistemática das nosas posibilidades de futuro aqui. •
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OPP-négase aapoiar' ao sector lácteo en Madrid eenE~ropa
.

-

O Instituto Galega de EstatístiCa alerta

dos perigos da caida da ocuf?GciÓn na -~grJcultura
*

PAULA CASTRO

O Director do Instituto Galego
de Estatística ven de alertar
das negativas consecuénéias
que teria para o emprego e a
economía galega unha caida
da ocupación na agricultura.
O responsábel do centro considera que nen as medidas de
cese anticipado da actividade
nas explotacións nen as retencións de pagos aos gandeiros sobrepasados na producción axudarian a solventar
os problemas cos que se enfrontan os productores de leite. Esta preocupación manifestada desde Estatística contradi as propostas do PP e
mesmo a sua intención de levar
a cabo un plano de emprego.
Nas últimas mobilizacións protagonizadas por produtores de leite
e sindicatos o PP xustificaba a
sua negativa a atender ás peticións do sector -a moratória do
pagamento da supertaxa e un incremento de cuota de un millóns
de toneladas- asegurando que
era ilegal, que xa tiñan planes
para reestruturar o sector e que
na Axenda 2000 estaba contemplado ese. incremento de cuota.
Logo de facerse público que só
se contemplan para Galiza
80.000 toneladas máis, o conselleiro de Agricultura, Castor Gago
declaraba que era un dado "positivo", cando se precisarían un mínimo de 350.000 toneladas para
satisfacer as necesidades actuais do sector. Pola contra, o
conselleiro de Agricultura asturiano, tamén do PP, aseguraba de
inmediato, que se trata dun reparto inxusto porque con esta reestruturación, ·os paises do Norte
de Europa son os máis beneficiados. O PP galega, quedaba
así sen o argumento da Axenda
2000 como solución ao problema
dos produtores galegas.
A preocupación manifestada polo Director do Instituto Galega

sectores
vense apoiados polo governo central", indicaba o nacionalista
Emílio López. · O deputado do
BNG pedía
do
grupo
parlamentario popular o
seu apoio
para solicitar
do governo
galega- que
"presione a
Madrid para
que a minis. tra reclame
o millón de
toneladas de
cuota" e o
parlamentário socialista,
Francisco
Sineiro, indio cesamento de actividades agrárias xerou axudas por valor de 1.722 millóns de pesetas en 1997.- A. IGLESIAS caba que a
función de
de Estatística tampouco axuda
Axenda 2000 é a de "corrixir os
pagar a supertaxa, son ·agora os
ás argumentacións do PP, que
próprios conselleiros de ·Agricul- - · efectos perversos" derivados
das condicións impostas no mopropoñia o cese anticipado da
tura da Cornisa Cantábrica os
actividade co correspondente
mento no que se produciu o inque apostan polo impago para
abandono e liberación de cuota,
presionar a Bruxelas e que se ingr~so na UE.
a retención de págos desde as
cremente a cuota até un millón
indústrias aos gandeiros sobreÁ contra do manifestado polos
de toneladas. Frente a estas deconselleiros da Cornisa Cantápasados e unha reestruturación
claracións realizadas polos titulabrica, na que está integrado o tido sector promocionando outras
res de Agricultura tras da xuntanactividades agrárias que substitular galega de Agricultura, o
za que mantiveron o pasado 20
deputado do PP, Roberto Castuiran á produción leiteira. Desde Marzo en Compostela, os potro, limitábase a defender a nede Estatística considérase que
pulares seguen á espera do que
cesidade de negociar a Axenda
estas medidas non son positivas
se decida en Madrid e mesmo
2000, pero xustificaba a cuota
palas repercusións que teria pareiteraron a sua intención de coanunciada por Franz Fishler para a economia galega encetar
brar a multa aos productores gara o estado español asegurando
unha política de abandono da
legas, no pleno celebrado o paque "se deben conxugar os inteactividade no agro. A perda de
sado Martes 24 de Marzo.
reses de todos os estados". Ao
postes de traballo neste sector
tempo, Castro responsabilizaba
contradise ademais co plano de
Negativa a actuar
da crise que atravesa o agro gaemprego proposto desde o PP.
conxuntamente
lega aos socialistas pola má negociación da entrada do estado
Canto á ilegalidade na que incuTras dos últimos acontecimenespañol no Mercado Comun,
rriria o estado español de negartos, PSdG-PSOE e BNG propoagora UE e insistía en abrigar
se a pagar a multa, apresentada
ñian ao PP un acorde que "saaos gandeiros a pagar a multa
como desculpa tanto desde o goque do impass ao sector lácteo
porque "existe unha normativa
verno galega como desde o estagalego que vive marxinado polo
tal para abrigar aos gandeiros a
que debemos cumprír". +
desgoverno mentres que . outros

Guillerme Vázquez puxo oexemplo de ltália, que lle reembolsou aos gandeiros asupertaxa

Amini~tra de Agricultura dá como única alternativa
á cuota láctea as axudas ao abandOno da.produción
*M.S.

A ministra de Agricultura, Loyola
del Palácio, propón como saída
para o sector lácteo galega criar
un Fondo Nacional de Cuotas
para repartir aquelas que queden dispoñíbeis despois do
abandono de produción de outros gandeiros. Este abandono
será subvencionado polo Esta. do. Esta foi a contestación que
lle deo na tarde do 25 de Marzo
a unha interpelación urxente
apresentada p.olo deputado do
BNG Guillerme Vázquez.
A ministra de Agricultura, ante as
acusación do deputado galega

cuotas e a defender o dereito dos
de Estado, non aplicar a superprodutores a viver do seu traballo, · taxa, defender o dereito dos proinstando á ministra a tomar exemductores a vivir do seu traballo e
plo de ltália: "ltália está dentro da
non só das subve·ncións e recoUE e acabad~ reembolsarlle aos . · rrer a medidas como as ~doptagandeiros a supertaxa. Por que
dás polo Governo italiano.
nós non facméos d próprio?. Por
que un Governo defendeos seus
Guillerme Vázquez afirmou que
intereses materiais e outro só
"defender ó actual sistema de
cuotas é todo un ataque ás ecoapela áo cumprimento duñha legalidade inxusta", perguntolle á
nomias periférias como a galeministra Guillerme Vázquez.
ga. Galiza está a facer un eriorme esforzo para acadar o proAsunto de Estado greso económico neste sector e,
lamentábelmente, tense que enPara o BNG o Governo central
frontar aos atrancos ROStos no
o parlamentário nacionalista em- debería basear a sua política en seu camiño como consecuéncia
das decisións políticas adoptaprazou ao Governo do Estado a
catre pontos: converter as reivindas fóra do noso país".+
combater o actual sistema de . dicacións do ·sector nun asunto
de priorizar o sector do aceite sobre o sector lácteo, tontestou
que ela non era "responsábel de
que os meios de comunicación
lle dediquen máis atención ao
sector do aceite que ao lácteo".
Vázquez afirmara que "o peso do
sector lácteo na produción final
do Estado é superior ao que ten
o sector do aceite. Pero o Governo español recomenda pará o
aceite a movilización e a presión
política e ·para o leite resignación
e aceptación dun sistema de
cuotas inxusto".
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Proíben
unha manifestación
dcí Onza de Oro
Baixo ameaza da seis meses a
un ano de prisión aos
convocantes, o subdelegado do
Governo na Coruña, Fernando
Rodríguez Corcoba, proibiu unha manifestación dos traballadoresdá Onza de Oro fronte áo
Parlamento Galega o vinc;teiro
30 ·de Marzo ás 1O horas. O
permiso para a devandita manifestación foi tramitado o 24 de ,
Marzo e decentado se produciu
unha resolución negativa.
A argumentación principal do
subdelegado é que nesa dia
celébrase un Pleno do
Parlamento Galega, ademais
de defectos formais. A CIG emitiu un comunicado no rexeita a
proibición "por ser unha nova
agresión contra o direito de manifestación" e califícaa de "atitude fascista". Os traballadores
quérian expresarse diante do
Parlamento porque a situacion
· actual é crítica estando a
piques de perderse 11 o postas
de traballo da conserveira, e
pretendíase so~icitar do Parlamento medidas de viabilidade
ao proxecto empresarial. +

Os sindiécitos labregos
europeús ·eren inaceitábel
a reforma da PAC
A Coordenadora Labrega Europea (CPE}, entidade que
agrupa a 17 sindicatos europeos do campo, reuniuse o
pasado dia 21 en Londres, e
emitiu un comunicado de dura condea da reforma prevista da PAC (Política Agrária
Comun). Critica a coordenadora que esta reforma se basee en darlle prioridade ao
mercado mundial frente ao
· mercado interior e a agricultura campesiña; que se reforcen os mecanismos de dumping e a concentración da
produción como proceso que
precipitará a desaparición de
centos de milleiros de explo- .
tacións agrárias. Respeito ao
leite, a baixada de prezo, sumada ao aumento da cota
ropea, e as propostas sobre a ·
carne, entenden que levan a
unha PAC sen control da produción,. propulsada non pola
_procura dunha alimentación
san, de calidade e nun territó,. rio europeu equilibrado,
sen_
on pola produción ~e ex- _
cedentes exp~rtábeis. A reu-nión asistiu Lídia Senra,
·secretária xeral do Sindicato
L~brego Galego, que forma
parte da dirección da CPE. •

eu-

Aprazan o veto
ás volantas
· Apesar do escándalo anual -.
que se produce polo emprego·
· masivo de pesca con volantas,
a sua vixéncia ainda durará
cando menos unha nova campaña boniteira. Para o portavoz
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
. o feíto de que o o governo es-pañol non aplique o veto que
esta posposición da proibi~ión
· é un signQ inadmisíbel de debilidade. Pola sua banda, Xosé
Manuel Muñiz (AETINAPE)
acusou á UE de defender aos
estados poderosos.•

SOCIEDADE

14

26 DE MARZO

ANOSATERRA

N 2 823 - ANO XXI

Todo en ~lirDentación, seguros de decesos, tabacos, cadaleitos eseles de corr~_os

A ANOC, o Moc galego e a
Asembleia de Obxección Fis.cal convocan unha concentración antimilitarista para o Xo- ' ·
ves 26 de Marzo ás once da
mañá con motivo da preséncia
de barcos do E.xército na estación marítima de Vigo. Os antimilitaristas protestan polo
que chaman "gran circo do ,.exército español" e polo ga~
que supón a construcción de
novas barcos con fins
"
militares como o buque de Armada Patiño ao que lle entregan a bandeira o dia 26.
Tamén atracaron no porto vigués para o acto o
portaavións Príncipe de Asturias, cos escoltas Canarias e
Cataluña. Por outra parte, na
Coruña o MOC apresentou a
dous novos insubmisos nunha
rolda de prensa celebrada o
Mércores 25 . •

9* H. VIXANDE

Celso Cortés, para servir a vosté, especialistas en alimentación, seguros, tabacos e cada. leitos. Cortegada (Ourense}.
Non esqueza, se precisa produtos de ultramariños, un seguro
de decesos ou un caixón de
. morto; estaremos encantados
en atenderlle. Servizo a domicílio. Facilidades todas. Pague a
prazos agás os cadaleitos, que
logo non hai a quen reclamar.
Se ten un parente agonizando no
hospital ou vosté está moribundo,
chame sen compromiso, elixa o
ataude, gardámosllo _até que morra. Vostede mesmo, se está san
e quer mercar un cadaleito e telo
na casa, fágao, ainda que non llo
recomendamos. Un de San Benito probou e gardouno no fallado
tan ben agachadiño que cando
morreu a família mercou un novo
porque.non deu co vello.

Todo en alimentación
Celso Cortés todo en alimentación. Produtos de limpeza, drogueria, bebidas, lácteos, verduras, froitas ultramariños, enlatados e fiambres. Tamén selos de
correos e tabaco, pero olla, que
fumar mata.
Servizo completo de funerária.
Vestido de falecidos, coche fúnebre, autobuses, coroas, esquelas
en xornais ou radiadas e pronto,
tanatório. Choronas non ternos e
tampouco embalsamam.os. Non
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Concentración
an6militarista
pola preséncia de barcos
da Armada en Vigo

Ultramariños e funerária Cortés,
publirreportaxe a pé de ·tenda

Ataudes do país, orixinais de Ribadávia, pero tamén de · importación. Estamos en contacto cos representantes da indústria valenciana do cadaleito. Non dubide en
perguntar se sabe dalgo mellor.
Contamos con stock dabondo:
caixas de piñeiro, castiñeiro, coaba, noqueira ... de metro oitenta
ou as modernas de metro noventa. Pode pasar pola tenda e botarlles un ollo, senón, indíquenos se
nalgun enterro viu algun cadaleito
do seu gasto, estaremos encantados de compracelo.

D~

Protestan
polo despedimento
de tres traballadores
de El Mundo
No pa5C1do

esqueza, faga os seus encargos
agora que hai pouca carga de
traballo, se non se apresura pode
vir unha racha de decesos e non
poderemos atendelo como é debido. Contado, non teña coidado,
sen enterrar non queda ninguén.

foron
habitvais
as tendas
con todo
tipo de
produtos,
desde a
alimentación
ás funerárias.
Celso Cortés

Seguros de decesos

hercio u

o negócio
familiar
en Cortegada
efoi

Tamén ternos seguros de decesos. Díganos a sua idade, que
servizos de funerária desexa, e
se quer enterro ria terra ou traslado ao estranxeiro, nós indicarémoslle a póliza máis axeitada para vosté. Escolla forma de pago e
cando faleza, Límite S.A. de Seguros encargarase de todo, sua
família só terá que chorar. Contamos coa confianza de segt,Jrados
de todo o país e mesmo ternos
clientela nos Estados Unidos ."

moder-

nizándoo.

a

Non ~squeza, Celso Cortés para servir a mortqs e vivos, agora mentres hai ·vivos que han
de xantar e despois cando
vai.an morrer. •

Tras das vacac"ións de Nadal,
C:arme Bar, responsábel .da bi~
blioteca municipal de N?-i:"ón,
enterouse pola prensa de que ·
desde o concello abrírase na
sua contra un expediente disci~
plinário por non ter acudido ao
seu posto de traballo o Sábado
3 de Xaneiro, data na que se
atopaba de vac"acións. Ao seu
entender tras deste expediente
agáchase a. tentativa de cam~ biar a liña de actuación que
ten mantido a biblioteca baixo
a sua xestión.
O pasado JO de Decembro, dous
gardas municipais achegábanlle
á responsábel da biblioteca de
Narón, Carme Bar, a notifica~
ción de que tiña que abrir o
centro o Sábado 3 de Xaneiro.
Segundo ela mesma _explica, as

suas vácacións comezaban o dia
31 e remataban o dia 7 de Xa,
neiro, polo que decidiu non
acudir ab posto de traballo.
Cando se reincorporou meteu
no rexisto un escrito para explicar as razóns polas que non se
apresentara na biblioteca na da,
ta indicada no que remataba dicindo que se responsabilizaba
do exposto. Para acusala de indisciplina e xustificar a abertura
do expediente disciplinário ase~
gura que tratan de demostrar
que "nese escrito eu digo que
me fago responsábel por non ter
aberto, cando dó que me fago
responsábel é do texto 11 •
Tras deste problema laboral, a
bibliotecária de Narón conside~
ra que hai a intención de impo-

ñe_r un novo organigrama, que
foi aprobado polo pleno do
concello e que "provocaría a
perda da autonomia da biblia,
teca". Con este novo organigra~
ma todas as actividades dependentes da concellaria de Cultura pasarían a depender dun téc~
nico de sociopedagoxia e funcionário do concello.
As diferéncias de xestión entre
a liña que ela defende ,e a que
se pretende impar están nas ac~
tividades que faria en diante e
o público cara ao que se dirixi~
ria. Segundo Carme, quen sina~
la a validez do traballo que leva
f&i.to até agora, "a biblioteca
ten que estar ao servizo de toda
a povoación e non só ao servizo
dunha franxa de idade determinada".+

A non renovación dos contratos laborais de tres
xornalistas da edición galega do xornal El Mundo provocou a protesta dos traballadores do periódico. Teresa Varela, Begoña P. Ramírez e Ignacio de la Fuente levaban tres anos traballando
con contratos temporais de
seis meses. O seu despido
obedece, segundo os afectados "á intención de poñer
a edición de Galiza ao servizo dun único partido político, desprezando os critérios
informativos máis
elementais". O sindicato
CCOO expresou a solidariedade cos tres xornalistas e
sinalou que os despidos
"poñen de manifesto unha
política de emprego indigna,
precária e lesiva para o
exercício da profesión
periodística".•

(ondean
á Seguridade Social
a pagar un aborto feito
nunha clínica privada
O xulgado do Social número
33 de Madrid emitiu unha senténcia na que asegura que "a
interrupción do embarazo dentro dos supostos legais é unha
prestación sanitária que debe
ser facilitada polo sistema público de saude". O fallo retírese ao caso dunha muller, á
que lle detectaron anomalías
no feto e á que, na 22ª semana de embarazo, se lle
recomendou desde o Hospital
Doce de Octubre de Madrid
que ::icudira a unha clínica privada a realizar o aborto por
existiren "problemas burocráticos" no centro público. O xuiz
condea ao lnsalud a reembolsar as 500.000 pesetas que lle
custou a intervención á
paciente.•
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Desartellados
os c~~andos Araba e
Andalucía da·ETA
o Xoves 19 de-Marzo a Garda
. ~Civil detiíla en distintas loéali; dades bascas a once persoas
relacionadas coa organizaéión
independentista basca ETA e
asi quedaba qesartellado o comando Araba. Dous dias despois, o Sábado 21 de Marzo,
tamén era desartellado ·outro
·comando da ETA, trátase do
comando Andalucia, compósto
por cinco persoas e armado
cun polvorin compc:foto por 750
quilos de explosivos. Segundo
a Garda Civil, os_integrantes
deste comando pretendian rea. lizar un grande atentado na
Comunidade autónoma. Duas
das armas incautadas foron
empregadas para asasinar
concelleiro Alberto Jimenez
Becerril (PP} e á sua esposa.•

ªº

lnstalodóns do Televisión Galega en San Marcos, Santiago.

A. IGLESIAS

OBNG denúncia que non fica garantido ogalega como língua exclusiva da TVG

OGoverno ofereceu
liberar a 30 GRAPO a
cámbio da sua disolución

Nas conversas mantidas entre dous representantes do
Governo e os Grupos Revolucionários Armados Primeiro de Outubro, ,GRAPO, o
_Ex~cutivo ofereceu á org~- nización comunista a liberación progresiva de 30 dos
52 activistas que se atopan
- encarcerados a cámbio da
teu país ·ou se non o tes. Desde
"No fundo tíátase de facer negóprivado da comunicación . Na
disolución desa forza armaGaliza, meios próximos ao PP
logo para o BNG toda lexisla- .
da. As-conversas avanzaban
cios con cartas públicos.pero
acar iñan-desde hai tempo este
sen perder a capacidade .dé- in- .ción que abra a posibilidade da
mália que os GRAPO facian
cidir propagandisticámente na
privatización dos meios públicos .
unhas contas distintas ás
mode1o dual , en virtude do cal
é· regresiva", retruca Francisco
do Estado, xa que 15opinión pública", avalia Francisa TVG-2 seria xestionada por
co Rodríguez, autor da enmenRodríguez.
unha sociedade anónima. Un
integrantes da organización
grupo de comunicación moi soda á totalidade que o BNG
·están pendentes de cumprir
·Programación bilingüe_.
condena en dous anos. Pébranceiro do noso país xa ten
ap~entou a este proxecto de lei.
manifestado, por boca dalguns
A iniciativa guvernamental consie o avance das conversas,
o Estado cortounas o 23 de
dos seus cadros dirixentes
No que atinxe á língua e á detou co apoio dos seus sócios
fensa do carácter plurinacional - Febreiro ao -introducir
máis senlleiros, a sua intención
parlamentares e o rexeitamento
exixéncias que antes non
do Estado, o proxecto de lei
de se facer co control da sede PSOE e IU, que tamén aprenon pode ser máis decepcioforan formuladas.•
sentaron enmendas á totalidagunda canle galega.
nante aos ollos do nacionalismo
de. CiU e PNV, en princípio, segalego. O governo aposta por
mellan decididos a manteren o
Sexa cal fara a forma xestión
unha ambiguidade calculada
carácter público das suas reseleita -privada ou pública-, o
que eventualmente permitiria a
peitivas segundas canles. "O
Governo do Estado manterá un
calquera operador privado inproxecto de lei outorga ás coaprezábel degrao de influéncia
munidades autónomas a facultroducir, por exemplo, unha pronas emisoras informativas. Até
dade de ·determinaren a forma
gramación bilíngüe na Galiza.
o ponto de o artigo VI do proNo artigo IV afírrnase simplesxecto outorgar ao Executivo a ..,. da xestión e iso non nos parece
mente que "a promocion da línnada mal", argumentan os naatribución de inserir na progracionalistas bascos e cataláns.
gua e da cultura próprias da comación "cantas declaracións ou
"As e.ousas vense forzosamente
munidade autónoma" ha ser un
comunicacións oficiais de interese pública ache necesária".
diferentes se tes o Governo no
dos prin9ípios inspiradores das
canles. E dicer, non fica garanti do que as línguas diferentes do
B. LAXE
castelán sexan as veiculares
Josep Borrell.
das progfamacións nos seus ·
respeitivos territórios: "Estamos
perante unha lexislación que o
pode tolerar todo, mesmo que a
nosa língua acabe tendo na
Fraga lribame pediu na fundación Cánovas del Castillo, da que é fun,
· TVG unha presenza puramente
dador e presidente de honra, a reforma constitucional como "unha
residual ou folclorizante", afirma
operación normal" para evitar o "esfarelamento da conciéncia da
Francisco Rodríguez.
unidade nacional", pois, afirmou, "a única garantia contra os cámbios
o ex·ministro e dirixente do
bruscos son os cámbios lentos". Fraga, un dos ponentes da Constitu'.
PSC Josep Borrell suniou a
A discrecionalidade lingüística
ción, non só se.opoñia ao título VIII (recoñecirnento das naciona,
obedeceria, segundo fontes do
sua candidatura á do secretário
lidades) senón que sempre se mostrou contrário a calquer cámbio
próprio PP, a unha estratéxia
xeral do PSOE Joaquín Almuque pudese beneficiar aos nacionalistas periféricos. Agora, ainda
encamiñada a atrair á iniciativa
nia a concorrer ás vindeiras
que non explicitou moito cales poderían ser os cámbibs constitucio,
privada. "O mau é que aqui se
eleicións x:erais como cabeza
nais, aboga porque estes se realicen lentamente como un xeito de im,
está a promover un auténtico
do cartel socialista. Ambos polípedir que as nacionalidades históricas se separen do tronco do Estado.
ticos someteranse a unhas eleifraude. O Governo ampara unha
operación que vai ter como concións primárias no seo do seu
partido para decidir quen será o
secuéncia a obtención de beneNon é só Fraga quen enxerga que esta vai ser a satda irremediábel
fí cios privados con cartas públicandidato. Mentres Almunia esse non se atopa un consenso amplo para reformular o Estado . Des,
cos. E aínda por riba, sen ter en
tá á espera da chegada de side o centralismo seguen tratando de pór chapacuñas ao rio do na,
consideración o feito de que panatu ras d~ militantes que o
cionalismo para tratar de coutalo na sua marcha. Se antes foron
ra países como Galiza a normaavalen, Borrell preferiu solicítalo
as autonomias, agora pretenden ensaiar outras fórmulas transitó,
lización lingüística é unha necedirectamente. O secretário xerias. Fraga ensaia teorías, que é o seu, que sempre fallan, e o
ral 'anunciou a sua demisión se
sidade imperiosa tarito para rePSOE palabras. Agora inventou a de federalismo que, na vez de ter
, cuperar a dignidade como para
perde
nas primárias, e Borrell
como base maior índependéncía das nacionalidades, quer dicer,
defender os nasos intereses
invitouno a non facelo porque,
"café para todos". Estamos de novo, na subversión das palabras.•
materiais", considera o deputadixo, de momento só aspira a
do do BNG.+
ser candidato.•

OGoverno abre o camiño á privatizat.ión das televisións.

autonómicas pero mantendo o contróJ4nformativ().
-0- MANUEL SEOANE I MADRID

O governo abriu xa o camiño á
privatización das televisións
autonómicas, através dun proxecto de lei que, con independéncia de que a xestión das
emisoras sexa pública ou privada, garántelle un control informativo sen ccmtrapesos.
Dacordo co artigo VI do proxecto de lei reguladora do servizo público das televisións
autonómicas " o Governo poderá facer que se difundan
cantas declaracións ou comunicados oficiais de interese
público ache necesárias. O
proxecto tampouco garante
que o galego teña que ser a
Hngua velcular e exclusiva da
TVG, e o Governo Aznar limítase a dicer que un princípio inspirador das televisións autonómicas será "a promoción da
língua e da cultura próprias de
cada comunidade autónoma"
O proxecto establece que cada
comunidade autónoma poderá
xestionar até un máximo de
duas canles de tecnoloxía analóxica. A Administración galega
poderia, daquela, dotarse dunha
segunda televisión própria. Respeito das canles dixitais, será o
futuro Plano Técnico Nacional
de Televisión Terrenal Dixital
quen determine o número de licéncias que podarán ser explotadas nas diferentes comunidades autónomas.
A xestión dir~cta das televisións autonómicas vai deixar
de ser un imperativo. legal. A
partir de agora as comunidades autónomas terán a potestade de decidiren se administran directamente as canles ou
se optan por ·deixalas en mans
·privadas. Cabe asemade a opción mixta, a de que unha das
canles fique baixo o control directo da administración e a outra sexa transferida ao sector

A reforma constitucional

Borrell disputa
a Almunia nQs primárias
a candidatura socialista
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Os cónsules
en Barcelona
embaixadores d~ español
Vários cónsules na cidade de
Barcelona, entre os que se'
atopan o dos Países Baixos,
México, Paraguai e Maláisia
solicitaron da Generalitat de
Catalunya que a
documentación remitida pola
Administración autonómica
estexa redactada en
castellano . Curiosamente, a
meirande parte dos cónsules
que solicitaron o uso do
castellano non proceden do
país aoque representan,
senón que son súbditos do
Estado español.
O presidente Jordi Pujol
explicou ao carpo consular
acreditado en Barcelona cal
é a legalidade e a realidade
lingüística de Catalunya.
O conflito ven a demonstrar
que máis que cónsules
estranxeiros son
embaixadores de Madrid .+

Máo-de-obra feminina paga a hora e sem contrato no recinto da exposi~áo. Chamam-lhes-"as alentejanas da Expo" mas, na verdade, estas nove mulheres vem de Benfico do Ri·
batejo, onde urna carrinha as vai buscar e levar, para nove horas de joma e 90 contos por mes.
·
ADRIANO MIRAÑDA

Obras, fastos eespeculacom imobiliária na Expo-98
.

~

Li.sboa é um grande estaleiro
-0- EDUARDO
SÁNCHEZ MARAGOTO

Lisboa está em obras, de dia
e inclusive de noite. As 37-5
- hectáreas de recinto da Expo '98 e a maioria das praºas
tradicionalmente consideradas como turísticas nesta cidade, estám cheias de africanos a trabalhar e a aguentar
uns níveis de contaminaºom
acústica espectaculares.
De pouco serve a Expo, com todo, a todos aqueles cidadaos e
cidadás que todos os -dias demoram tras hóras a deslocar-se
para o trabalho e para casa,
além das oito horas de jornada
laboral; de nada serve a melhora
da qualidade de vida em Lisboa,
e muito menos naqueles bairros.
mafs desfavorecidos da cidade,
que se vam ainda mais isolados
da mesma. Tam pouco servirá
pa·ra que Lisboa deb<e de perder
populac;om (já perdeu um 16%
nos últimos 10 anes) porque a
Expo nom vai contribuir para fazer umha cidade mais habitáv,el.
Contra esta opiniom, parecem
estar todas as instituigons e par~
tidos políticos institucionalistas
portugueses, inclusive aqueles
que se dizem de esquerdas, como o P.C.P. Se bem é certo que
as instalagons da Expo'92 tive:
ram no futuro muita menos utilidade que a que supostamente
vam ter as instalagons da Expo'98 em Lisboa, isto nom quer
dizer que estas últimas vaiam a
ser muito úteis. Polo contrário,
basta com ter em canta as despesas (qs investimentos ·públicos na Area Metropolitana de
Lisboa totalizam agora mais dé
1500 milhons de cantos (1 canto
= 1 .000 escudos), cerca do
10% do rendimento nacional)

para apercebermo-nos 9e que
con todo esse dinheiro se poderiam fazer muitas mais cousa,s
rentabilizáveis, que restaurar
quatro pragas, umha área residencial para as classes altas e
grandes edificios para grandes
empresas e museus.

rentabilidade imobiliária exclusivista, provocando efeitoS- negativos na Zona interior (neste caso
Chelas), que passa a ficar mais
distante e isolada do ria e da cidade.

africanos que vinharorñ a Lisboa
a tFabalhar para a Expo após o
termo das obras? E do resto
dos trabalhadores quando termine a exposigom?

Lavar-lhe a cara

Lisboa converteu-se num grande estaleiro onde tuda se fai a
toda pressa, e, cómo provárom
Especula~o!'1 inmobiliária
as grandes chuvadas do mas de
A Expo'98 converteu-se numha
Novembro, tudo se fai mal. O
gig'antesca ·aperagom imobiliámetro, o Colombo (agora, o
ria, construindo um "ghetto" de . maior centro comercial de toda
costas viradas. a Chelas, um
Europa), alguns museus e os túbairro de pobres, que desde
neis das principais estradas de
agora vai ficar mais isolado ainLisboa metarom água e lama,
da da cidade e dorio Tejo, afaschegando um curtocircuito a
tado polos grandes muros e ediprovocar a marte de duas pesfícios da Expo'98 que a partir do
soas, precisamente na estagom
ano 1999 comegarám a ser ocu- · de metro de que partia a linha
pados por grandes . empresas,
para a Expo'98.
bancos e gente adinheirada que
sim vai desfrutar das maravilhoMiles e miles de afric;anos (pra-'
sas vistas para o ria Tejo (só isticamente só africanos) trabalto prava o valor que vam atingir
ham dentro do estaleiro, a maioestes edifícios). A isto deu-seria deles sem contrato e mais
lhe em chamar "efeito de Honghoras das normais. Destes, só
Kong", isto é, a construgom de
no recinto da Éxpo, já morreram
8 segundo cifras oficiais. Que
prédios altos beneficiando-se da
frente e da saída ao ria, e moserá destes 15.000 (também senopolizando a vista em nome da
gundo cifras oficiais) operários

a megalomania

As Expo's apresentam-se-nos
como mais um indício da megalomanía e da competencia entre
grándes cidades ocidentais ¡::orno
Barcelona (com as Olimpíadas),
Sevilha e Lisboa (com as Expo's)
ou Bilbao (com a Guggenheim).
Nom oustante, o poder portugues tentou que este grande
fasto, fose politicamente correcto. Assim, evitou fazer qualquer
referancia a colonizagom e as
menos possíveis aos descobri mentos como se fizera na Expo'92, e que provocaram umha
grande contestac;om popular
que as autoridades portuguesas
queriam evitar."Os Oceanos , um
património para o futuro". Com
este lema conseguiram ser subtis e mesmo anular a oposigom
da esquerda portuguesa.•

Oexerilplo do Metro sem passageiros
O caso que melhor exemplifica
.o custo desta grande operagom
imobiliária foi a prioridade atribuída a construgom dumha linha de metro entre o centro da
cidade e a Expo .que, após a
conclusom da éxposigom, .ficará a funcionar para escasos
passageiros.
Com os 85 milhons de cantos
em que se calcula ó seu orgamento na actualidade (a obra
ainda está sem concluir) poderia ser possível construir a pro-

jactada linha de eléctricos ·rápidos para servir as zonas periféricas de Lisboa (Ghelas, Olivais
e Moscavide), cuja populagom
há anos que está a exigir meios
de transporte efectivos, pois dernora horas e horas para acudir
aos seus trabalhos em Lisboa.
Também seria possível comeste dinheiro construir outra linha
de metro para outras duas zor:ias periféricas de Lisboa: Odivelas e Amadora, assim como
expandir a rede de eléctricos

para Carnaxide e ainda com o
que sobrasse comprar novas
"catamaráns" para melhorar a
travessia fluvial do Tejo e pór
umha boa rede de informagom
do novo sistema de transportes
colectivos posta a sua disposigom. Em vez de se servirem
m_ais d~ 600 mil habitantes que
· vivem nestas zonas da área
metropolitana de Lisboa, preferi u-se gastar o dinheiro todo num servigo que só vai interessar durante os r:neses em que
está aberta a Exposigom. •

Peden limitar
o mandado dos xuíces
na Audiéncia Nacional
O Consello Xeral do Poder
Xudicial pedíu a
modificación para o
nomeamento e o mandado
dos xuíces centrais de
lnstrución da Audiéncia
Nacional para que sexan
seleccionados
discrecionalmente e non
podan ocupar o posto máis
de ci neo anos.
Con esta opción,
limitariase o poder dos
xuíces estrela, algo que
solicitaron vários partidos
políticos. O Governo, por
boca da ministra da
Xustiza, negouse a
redactar un proxecto de lei
nese sentido por
considerar que a proposta
é unha "barbaridade
técnica" e
"inconstitucional".•

Andalucia non cumprirá
o medicamentazo
A Junta de Andalucia pagará
todos os medicamentos
excluidos polo Governo
central do financiamento
público, segundo decidiu o
Consello do Governo
autónomo celebrado o
Martes 24 de Marzo.
Para o conselleiro de Saúde
andaluz, é "unha trampa"
negociar co Ministério o
contido da lista de fármacos
e recalcou a necesidade de
aplicar unha política de
xenéricos e de produtos de
referéncia de forma que se
financien as mediciñas máis
baratas.
Para Andalucía ten que.
producirse unha negociación.
eritre o Estado , as
Comunidades autónomas e
todos os sectores afectados
polo polémico decreto de
exclusión de fármacos
financiados con cargo aos
orzamentos públicos.•
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Por que se abre un proceso
como o se segue na Audiencia Nacional, que permite que
as fnvestigacións sobre a di. tadura arxentina sigan en pé?
No 1986 e 1987 dítanse as chamadas Leis de lmpunidade (Ponto Finql e Obediéncia Debida),
polo que fican desprocesados
máis de 1.000 militares e policías,
e só se manteñen enxuiciados os
altos cargos denunciados antes
destas leis, apenas duas dúcias
de persoas. O consolo de que
houbese algunhas condenas
vense abaixo cando se producen
os indultos presidenciais e separalisan os demais procesos. Estes antecedentes son importantes
porque se ve claro que se persegue unha absoluta impunidade.
Daquela increméntanse unha série de actuacións dos organismos
de dereitos humanos e familiares
ante instáncias internacionais
(ONU e OEA), que se viñan seguindo desde tempo atrás, e comezan a impugnarse esas leis
por incompatíbeis cos acordes internacionais sobre Dereitos Humanos asinados pala Arxentina.
Así o recoñece nunha resolución
do 1992 a Comisión lnteramericana de Dereitos Humanos da
OEA. No 1995 o Comité de Dereitos Humanos da ONU declara
que as Leis de Ponto Final e
Obediéncia Debida impiden o acceso das vítimas á Xustiza e comézase a reclamar fóra aquelo
que se bloquea no país.

Carl~s Slepoy
'Sen ainsisténcia das Avoas eas Nais de Praza de Maio noh
existirian os xuízos aos militares arxentinos'
9* XAN CARBALLA

O 24 de Marzo de 197& os militares arxentinos dan un golpe militar que se co.bra a vida de máis de
30.000 persoas. Vintedous anos despois segue aberta con vigor a persecución daquel xenocídio,
moi especialmente pola repercusión xudicial e mediática qo proceso aberto na Audiéncia Nacional
de Madrid. Recentemente estivo en Galiza, na reunión das organizacións da Rede contra a lmpunidade, o avog~do Carlos Slepoy é unha ~a~ fi_guras principais desa acusación, e recoñE~ce que é u~
trunfo e unha homenaxe-á insisténcia no reclamo de xustiza das Nais e as Avoas da Praza de Maio.
dos informes Garzón declárase
competente, E3 no' prazo de tres
dias que se sucede para que a
Fiscalia recorra es'e auto do
..xuíz, non se fai nada e queda
firme a cqmpeténcia. Por iso todas as teimas de Fungairiño ou
Cardenal ,de parar as actu.acións
chocan con que xa tiveron oportunidade de reclamar neses tres
dias regulamentares e non o fixeron. Nós queremos que a instrucción permaneza aberta o
meirande tempo posíbel, porque
iso vai permitir coñecer máis feitos e ter unha meirande cobertur? social.

Denúncia por xenocídio
Vostedes traballan coa idea-de
que o xenocídio non quede impune, e sexa denunciábel universalmente en calquer:país.

Faino dicindo que os feítos responden a violacións tenas por outros governos anteriores. Escúdase en que Arxentina non asinara
estes pactos que ONU e OEA
consideran violados (sobre direitos humanos, civís e políticos)
até meados do 1986. O problema
desta argumentación é que as
leis se promulgan despois de Arxentina asinar o pacto. Por isa as
sutilidades xurídicas son importantes para argumentar, e as
conde as da OEA e a ONU.

Todas esas condeas prodúcense porque insisten os organismos de dereítos humanos?

Como logran que a Audiéncia
abra a instrucción?
Viñamos discutindo desde habia
moito tempo que o artigo 23.4 da
Lei Orgánica do Poder Xudicial,
que tala de delitos de terrorismo
e xenocídio, podía ser un camiño
a utilizar. Nese debate de anos
decateime que hai moito timoratismo nalgunha xente que traballa no ámbito do dereito humanitário. A vida mostra que os camiños xudiciais están moi tripadas, e son altamente ineficaces
para a protección real, son os camiños máis seguros e con máis
posibilidades. A tipificación do
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OC~ngreso arxentino deroga, pero non anular as leis de ponto final

O governo arxentino reacciona a estas condeas?

É o primeiro a destacar: todos estas procesos, tanto o de España
como anteriormente os de ltália e
Fráncia, non terian existido sen a
constáncia dunha parte da sociedade arxentina para que se castigue aos xenocidas. Xamais ocorreu na história que sobre unha
violación masiva de dereitos humanos houbese procesos abertos en tantos países. Pode resultar demagóxico, pero non teño
dúbida que sen as Avoas e as
Nais da Praza de Maio non terian
existido estes xuízos. Hose síntese crecentemente que este proceso é tamén unha homenaxe e
un recoñecemento a ese sector
da sociedade arxentina.

MUNDO
ANOSATERRA

xenocídio está en debate, porque finalmente retírese ao extermínio masivo de calquer grupo
humano, por que non pelexar
desde posicións progresistas
porque isa sexa recoñecido asi?
Un bon dia Carlos Castresana,
naquela altura presidente da
Unión Progresista de Fiscais,
presenta unha denúncia por xenocídio na Audiéncia Nacional,
en base ao debatido artigo 23.4.
· Eu ia no coche e nun semáforo
miro de esguello o xornal que levaba no asento, e parouseme o
corazón ao ver que esa denúncia, pala que tanto tempo pelexara, xa era unha realidade. Porque Castresana fixo esa denúncia, sen ter nunca contacto nengun con arxentinos. El quedara
impactado coa história das Nais
e as Avoas, e cando se producen as grandes mobilizacións
polo XX Aniversário do golpe na
Arxentina, nós tamén fixemos
unha série de actos, denunciando entre outras causas que España non fixera nada polos seus
cidadáns desaparecidos. El recebe estas dúas mensaxes e
plantéase a- denúncia q~e cae
en mans de Garzón, o que foi

Traballamos quizais nunha utopia, pero hai un debate importante sobre ·os tribunais internacionais. Os que hai agora son
criados e tutelados no seu funcionamento polas grandes poténcias e o Consello de Seguridade da ONU. A solución vai
por outro sítio. Pensamos que
as lexislacións de todos os estados deben recoller que determi:
nados violacións dos direitos
humanos poden ser denunci.adas en calquer tribunal de calquer país, e que a lexislación
que fixo posíbel este proceso de
aqui se pode extender a outros
países. Poderá haber problemas de concorréncia de procesos, pero nós pensamos que se
en vez de decretarse arde de
outra sorte. Velaí comenzan as ' busca é captura internacional
contra Galtieri, como a de Gardiscus.ións sobre a competéncia.
zón o ano pasado, se tivese dictado no 76 unha contra Videla,
Un debate con moitas impJicaoutra teria sido a história de Arcións políticas.
xentir:ia.
O Fiscal Granados pede un informe ao fiscal da causa, Pedro
A diferéncia entre este proceso
e os de ltália e Fráncia é que
Rubira, que non se restrinxe ao
eses foron abertos -porque habia
aspecto técnico . O informe chevítimas nacionais italianas e
ga á Fiscalía Xeral, que elabora
o seu próprio estudo, o mellor
francesas , ás que non se fixo
realizado até agora, no que nexustiza. No caso de España é
ga que existise xenocídio. Hai - diferente, porque a lei española
non permite· esa persecución.
que ter en canta que a persecución universal do xenocídio é alAqui a base xurídica é a persego que xa esta previsto na lexiscución universal dos delitos conlación española desde 1971. En
tra a humanidade. Hoxe un kurdo preséntase nun tribu.na! e
todo momento a prensa ten unha grande importáncia. Cando
coa actual ·1exislación pode
Sacha (a Avoa de Praza de
abrirse- un proceso por xenocíMaio, Matilde Artés) e máis eu
dio contra o povo do Kurdistán.
irnos ver a Granados, vemos
Os lexisladores progresistas de
que ten un artigo de La Vanguardia aberto na mesa, no que
todo o mundo deben conseguir
que este tipo de lexislación se
di "quedará na história e se conincorpore aos seus países. Adverterá nun boomerang que .o
mitindo a xurisdición territorial
Fiscal Granados tivo a oportuni(que ali onde se cometa un delidade histórica de investigar a
to alí debe ser perseguido) , hai
sorte de 300 cidadáns españois
que defender que hai delitos
atrozmente asesinados". Granaque exceden o território dun pados estaba blanco con ese artiís, porque se cometen contra o
go, porque pensaba que-se viña
mundo, contra a humanidade. •
abaixo o seu prestíxio. Apesar

A direita francesa
nos brazos de Le Pen
De nada serviron os
chamamentos do primeiro ministro Jacques Chirac para que
non se producisen pactos da
direita democrática francesa
coa ultradireita. Na segunda
volta das eleicións cantonais
celebradas o Domingo 22 de
Marzo os neogaullistas e liberais chegaran a acordes coa
Frente Nacional para que esta
forza retirase as ·suas candidaturas e permitir o voto ás
forzas conservadoras . Grazas
a este pacto Le Pen poderia facerse coa presidéncia da Pro- .
venza-Alpes- Costa Azul. Oeste xeito a direita teriase entregado aos ·brazos de Le Pen
sen resultado, xa que a
esquerda plural impúxose na
segunda volta das cantonais e
governará en 30 dos 105 cantóns. Mália que a direita sumou
- máis cantóns, a esquerda conqueriu unha por~entaxe de votos moi superior. + ·

Estados Unidos anúncia
a moderación
do embargo contra Cuba
/

Os norte-americanos anunciaron que procederán á
moderación do embargo
contra Cuba a meio de permitir os voos humanitários
direitos, envios de até 1.200
dólares ao mes e facilidades para mandar alimentos e
mediciñas. O Governo cubano anunciou que aceitará a
axuda dos Estados Unidos
se esta non agacha ~ tentativa de impor presións
sobre o Governo e a sociedade cubana. Desde meios
políticos da illa tamén se indicou que o anúncio é máis
propagandístico que real.+

Kofi Annon, Secretário xeral da ONU.

AONU pede
a Israel paz a cámbio
de territórios .
O secretário xeral da ON , Kofi
Annan, na sua primeira vi ita a
Israel, renovou a vella re· indicación palestina de paz cámbio de territórios. Annan mantivo unha reunión ·co pre 1dente
de Israel e prometeu facer todo
a pral da paz. O que non mencionou o secretário xeral da
ONU foron as resolucións das
Nacións Unidas para que Israel
abandone os territórios ocupados nen a determinación que o
principal valedor de Annan, Es-·
tados Unidos, ten para facer
cumprir a outros países as resolúcións da ONU, como o caso do Iraq. O primeiro ministro
Netanyahu, pola sua banda,
pediu "comprensión" á ONU e
asegurou que esta
organización pode desenvolver
un papel de achegamento entre as partes.•
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Decialle hai pouco o
escritor italiano
Antonio Tabucci a
Manuel Rivas, nunha
entrevista, que a
globalización era
folclórica. Ou sena,
que o internacional
(desde o catering ou
servizo de comjdas
dos avións, até a
1 canción que se
escoita igual nos
hoteis de cinco
continentes) tamén
pode ser
charr~mangu(3iro,

tanto alomenos como
a feira do cocido de
Lalí n·, con Álvarez
Cascos disertando
sobre as virtudes
culinárias dos
garabanzos.

A festa·
cinematográfica dos.
Oscars é o mellar
lugar para recoñecer
a verdade de Tab!Jcci.
Algunhas das
chocalladas dos
presentadores sobre
o sexo ben poderian
ter saído do peteiro
de Guiña. As
monadas de
. Nicholson aqui non lle
1 farian chiste nen ao
que asou a manteiga
nun guizo.

O internacional é o
lugar ·comun, o
necesário para
entenderse e viaxar.
A cultura é a
profundidade de
cada lugar, a ·
diferéncia.

Hai quen gasta
setenta mil pesetas
en operar un gato. O
·1 animal convalece
1 perplexo cunha

Leite e olivas
Na noite do 16 deste mes, nunha
desas tertúlias de Radio Nacional,
a Ministra. de Agricultura españo- ·
la, nun arrebato de defensa do olivar, chegou a dicer que non habia · .
direito a que
na UE, se subve n ci o n á_se
máis aos sectores cárnicos En ltália
lácteos que a multa por
aos produtos
qa agricultura sobreprodución
mediterránea. págaa o Estado

e

o

miolo do italian
conto que me -por decretochama a·refle- . lei- nun SO%.
xionar é que
se a ministra
pensa que os
sectores cárnicos e lácteos están $endo favorecidos en detrimento dos
produtos da agricultura mediterránea: quen raios está a defender os intereses do sector
lácteo galega en Bruselas?
Tamén dixo esta señora que os
países do Sul da Europa tiñan
que unir as_suas forzas para
contrarrestar a inxustiza arriba
mencionada.
Nengun dos periodistas dixo nada. Está claro que na Meseta ainda non se percataron ae·que países como Portugal e ltália posuen
e defenden por igual os seus sectores agrícolas. No caso de Portugal as cuotas de produclón do leite e o olivar superan as suas producións reais, no de ltália a multa
por sobreprodución págaa o Esta- .
do italiano -por decreto-lei- nun
80%. No sector do aceite non· lle
fai falta, 1/3 parte da produción
española esta na suas mans, son
os inconvenientes de permitir ou
fomentar a venda ou a perda de
indústrias e sectores produtivos
cara a outros países, (o que nos
espera a-ngs ... ).
· A ministra coas suas declaracións
esquece a produción láctea galega e os seus problemas. Seráque o sector que dá de comer á
Galiza interior non importa? Que
hai que ir morrendo? Será que é
certo que somos unha colónia? O
problema da cuota do olivar é,
agora, exactamente· igual que o
lácteo. Para estabelecer a cuota
foron utilizados uns anos de ma
colleita, agora debemos pensar. A
lei hai que cumprira? Ou pola contra, debemos opoñernos a leis
que contemplen só o interese
económico _de certos países e
non a xustiza para os povos?
Seguramente o problema do olivar vaise solucionar, pero o lácteo máis antigo e, repito , cos
mesmos condicionantes, quedará sen resolver, diran que non
se pode pedir o café con leite
para todos e que Galiza está
moi atrasada e se non aproveitou os tondos estruturais durante anos que ·se fastídie, que a
culpa téñena os mesmos galegas por elexir a representantes
políticos que non souberon ou
non lles interesou defender os
intereses de Galiza.
Hai un dito que di: "A raposa
máis maligna soe predicar ás
galiñas", que ninguén se ofenda, -pero non está de máis pensar un pouco. •

C.A.M.C. (ARzuA)

Telefónica e

ogalego

tei, como estaba a referir, a axilización do servizo, dado que, ao
tratarse dun teléfono o meu instalado nunha vivencia unifamiliar
de vários andares, e só permitir
o servizo contestador que o aparello soe 7 veces, en moitos casos non ternos tempo de descolgar antes de que se active o servizo contestador de Telefónica. ·

Na tarde do 1 de Marzo de
1998, ás 15,35 h. púxenme en
contacto coa liña de atención
persoal de Telefónica para solicitar pQr enésima vez que fose
atendida unha demanda de
atención técnica, realizada o 20
de Decembro de 1997, relativa
á substitución dun equipo Teide
A operadora, da cal non podo
e a correspondente caravilla anlembrar o nome, solicitoume netiga (modelo circular) por outra . se momento o meu nome , núestándar actual e un equipo Formero de abonado e DNI, como é
ma Multiservícío. Tal demanda,
prática habitual na Compañia
que ainda no dia de hoxe non . nestes casos. Tras oferecer os
foi atendida, a pesar de que readous primeiros dados referidos
licei nos tres meses transcorrisen problemas, no último deles,
d os desde a solicitude nove
o DNI, ao chegar á quinta cifra
chamadas ao Servizo de Aten-oitcr indicoume que non entención Persoal 004, tora suxerida
dia esa palabra. Reiterando eu a
amabelmente por outra operacifra oito e oferecendo mesmo a
dora o referido 20 de Decembro
tradución inglesa da mesma
para poder dispoñer do Servizo
(eight), indícame novamente que
Contestador de Telefónica.
non entende, e que "está usted
hablando con Madrid". Nese moNesa tarde do 1 de Marzo solicimento, indico que estou chaSuso Sanmartin
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mando desde Galiza, e que o
meu idioma habitual é o galego,
polo que, como cidadán español
e como consumidor dun servizo ,
debo ser tratado coa ·debida
consideración.
A operadora Insto 80 Grupo
indica novamente que ela Telefónica aque
non entende o poña os meios
idioma galega,
e que "haga el para que O
favor de ha- accesoaos
blar en castellano", porque servizos que
"el idioma ofi- aterecen poidan
cial de Espautfüzados
ña es el castellano".
polo 68,6% dos
Nese momen- cidadáns da
to eu indico
Galizaque
que, ademais
do castelán, talamos en
en Galiza é
galega acotio.
cooficial
o
idioma galega, que é xustamente o que
eu estaba a talar. E insisto en
que asi mesmo, como consumidor, teño direitos que non deben
ser vulnerados, o cal implica
respeitar a miña opción lingüística, da mesma forma que eu respecto a da operadora de Telefónica, S.A. A partir de ai os seus
argumentos pasan a adquirir un
ton ameazante, polo que solicito
talar coa supervisora, petición
que, tamén descortesmente, se
me desatende. E, de xeito ameazante, continúaseme dicindo
que, "o me habla usted en castellano o no sigo atendiendo su
llamada".
Como última concesión á cortesia
do interlocutor, e en aras do necesário consenso e a convivéncia
pacífica e tranquila entre as persoas que talamos os distintos
idiomas de España, paso ao castelán para facer ver á operadora a
descortesia da sua actitude. Nese
momento indico, asi mesmo, que
o meu status non é o de subordinado a sua Compañia senón o de
consumidor, en virtude do cal teño uns direitos que me outorga a
lexislación española e, en última
instáncia o sentido cornun, e que

19
26 DE MARZO DE 1998

ANOSATERRA

.-

Nº 823 - ANO XXI

O Governo trata por iguáláo olivar e ao leite?

1 sonda ·nunha gaiola.
1 A mesma persoa
: págalle trinta mil
1 pesetas á empregadá
1 de fogar.

1
1
1 ¿Que facer cando
1 un está a falar de

Oiga

Maria do Pilar

Xosé Aurélio

Loli

Carlos

Ama de casa

Administrativa

Estudante

Radióloga

Comercial

Non, tira polo aceite. O
que fai o Governo está
mal, debla defender o
d us sect res porque son
no os o dous. Non creo
que. defenda máis aos an,
daluces que aos galegas, o
que pasa é que Andalucia
é unha zona máis pobre .
Creo que o PP galega de,
beria presionar en Madrid
para defender o sector
lácteo, pero como nunca
confiei no PP non confío
en que defenda o leite. •

Supoño que será por inte,
reses, pola zona na que es,
tá ubicado o olivar. .. Na
Galiza sempre estivemos
deixados por todos e se,
guimos igual. Creo que o
PP galego debería forzar
ao Governo de Madrid
para defender o leite, pero
aí haberá moitos intereses
polo meio e en política
non me quera meter. Polo
que se ve mandan en Ma,
drid e os demais ternos
que bailar ao seu son. •

tampouco ela está autorizada para conculcar. Asi mesmo, indico
que, dada a situación actual do
mercado das telecomunicacións e
dos estados de opinión en Galiza
e en España, cada vez está sendo máis importante o respeito e a
preocupación polos direitos e necesidades dos usuários, en especial dado que en Galiza -segundo
as estatísticas oficiais- máis de
dous tercios da povoación ten como idioma de instalación o galega
e máis do 80 por cento demanda
que a publicidade e as relacións
comerciais cos cidadáns galegos
se establezan nesta lfngua por
parte da empresa ou institución
correspondente. Indico, asi mesmo, que a recente aparición de
novos operadores de telefonía fixa no mercado galego e español
pode facer que alguns consumidores, molestos pola descortesía
e mal trato de Telefónica, S.A.,
optemos polo cambio de compañia. A isto contéstaseme "pues
cámbiese usted de compañía si
quiere", ante o cal, e dada a imposibilidade de ser tratado con educacción e manter un mínimo diálogo coa operadora do 004, decido cortar a míña xa longa e infrutuosa busca da necesária comprensión, indicando que farei chegar a miña máis profunda queíxa
a quen corresponda.
Ante tan grave e reiterada mostra
de descortesia manifestada por
esa operadora do 004 Liña de
atención persoal de Telefónica,
que xa tiven que padecer neutras
ocasións ainda que sen tanta
agresividade e mala educación, e
en virtude dos direitos que me
asisten como cidadán e consumidor galega e español, quero manifestar e solicita-lo seguinte:
1. Exixo de Telefónica, S.A. unha petición formai e ,expresa de
desculpas por tan lamentábel incidente, impróprio dunha empresa moderna que presta os seus
servizo~ nu.nha sociedade de-

Creo que o Governo trata Non estou moi enteirada,
só sei que ambos loitan
bastante mal aos dous
sectores, o leite e o olivar.
na UE. Na tele sae moito
o olivar andaluz e o leite
A entrada do Estado na
UE o único que favorece . galega non existe, supoño
son aos servizos. Pero a
que será por etapas. Os
todo o sector primário
galegas debíamos puxar
un pouquiño máis, somos
trátao fatal. No caso do
olivar pode ser que fagan
un pouco abandonados.
A Xunta é representación
máis presión os andaluces
que os galegos. Na Galiza ·nasa e nós debíamos pular
sempre estivemos un pou,
máis. Andalucia parace
máis piña, que se interesa
co apartados per.o en An,
máis polo olivar que nós
dalucia non están moito
polo leite.t
mellar ca nós. t

mocrática e nun Estado de direito coma o noso.
2. Solicito que se clarifiquen as
responsabilidades individuais
deste incidente, non tanto para
castigar culpábeis, .porque non é
esa a cuestión, como para saber quen e por que adoptou esa
actitude tan descortés e antidemocrática cun cliente.
3. Demando, como consumidor
galego, que o Grupo Telefónica
e mais as suas sociedades entre
as que se encentra Telefónica,
S.A. se preocupen, tal como a situación merece, por evitar estes
problemas dos teleoperadores,
relativamente habituais cos consumidores galegos, poñendo a

disposición dos mesmos persoas
que polo menos entendan a língua própria de Galiza e que por
tanto non coarten a nosa liberdade de expresión, para que calquer cidadán da nosa Comunidade poida exercer os seus direitos
individuais tamén no seo das
empresas do Grupo Telefónica.
4. Rogo ao Grupo Telefónica
que, de acordo co marco xurídico vixente, respeite a toponímia
oficialmente aprobada polo Parlamento de Galiza e mais polas
Cortes Españolas referente a
Galiza, tanto a local coma a provincial, con frecuéncia vulnerada
por ese Grupo, e que asemade
reconsidere a sua decisión de
que -contra todas as recomen-

Gonzalo
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Governo non trata
igual aos dous sectores
porque o olivar estano de, ,
fendendo máis que o leite.
O povo galego sempre es,
tivo discriminado en rela,
ción ao centro. Os andalu,
ces sempre que estiveron
no poder tiraron máis pola
sua terra. Houbo galegas
no poder e non tiraron por
nos. A Xunta teria que
presionar máis pero non o
fai por respeitar a política
do PP en Madrid.•

dacións realizadas desde as
máis diversas instáncías- a escolla lingüística por defecto realizada pola Compañia para os diversos servizos telefónicos en
Galiza sexa o idioma castelán :
5. Insto ao Grupo Telefónica a
que poña os meios técnicos e humanos necesários para que o acceso a todos os servizos que oferecen as suas Compañias, ben a
través de operadora ben automáticos por recoñecimento de voz,
poidan ser utilizados tamén polo
68,6% dos cidadáns de Galiza
que talamos en galego a cotio.
6. En definitiva, insto ao Grupo
Telefónica a cumprir a legalidade vixente en matéria lingüística
(Carta dos Direitos Humanos da
ONU, Constitución Española,
Estatuto de Autonomia de Galicia, Leí de Normalización Lingüística de Galicía e demais disposicións emanadas dos poderes públicos competentes) , asi
como as recomendacións que
deles se derivan nesta matéria. •
GABRIEL REI DOVAL

(MUGARDOS)

:Mullere SIDA
Na Galiza a SIDA. é a primeira
cau.sa de mortalidade entre persoas de 24 a 44 anos, e a segunda en anos potenciais de vidas perdidas. Neste baremo as
mulleres ocupamos un lugar
protagonista debido ao aumento
progresivo de infecións que vimos experimentando desde haí
uns anos até a actualidade.
A categoria de transmisión máis
frecuente nas mulleres é a transmisión heterosexual, seguida de
usuárias de drogas por via parenteral; ao tempo que a idade
média de contáxio segue descendendo e sitúase en 33-34
anos. Pero non esquezamos que

1 amor por teléfono e
do outro lado do fio
lle din: "Agaraa que
teño unha chamada
en espera". Pasan
tres, cinc~, dez
minutos, corre o
contador, medran os
aforras de Villalonga,
o director de
Telefónica, e a un
enfríanselle os
ardores, ·mórrelle a
1 paixón. L9go éntralle
a angúria, se cadra a
outra chamada que
se prolonga é a dun
competidor?·O sinal
de comunicando é un
ocupado, un busque
neutro lugar ou
neutro momento. A
~hamada en espera,
en cámbio, é

egoista,
1 menosprezadora, un
artilúxio que abriga a
ser fiel e submiso, á
empresa de telefonía
e a aquela persoa
que está chamando.

Durante o
franquismo a CIA era
un mito e a
embaixada
americana un totem.
Agora ven de
publicarse en Siglo
XXI Soberanos e
intervenidos un libro
de Joan Garcés que
relata, en base a
documentos
desclasificados -ou
sexa que deixaron de
ser secretos-, todas
·.1 as operacións dos
Estados Unidos .no
Estado español ao
longo das últimas
décadas. A .
oportunidade para
saber se o mito se
quedaba corto ou
exaxeraba.

El Progreso

publica
un i~quérito realizado
.....~ J
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1 a cinco persoas.
1 Respeita o idioma no
que se expresan de
1 modo natural os
r- I interrogados.
1 Bilingüismo armónico.
1 Dous talan galega e
1
tres castelán.
, Bilingüismo _case
equilibrado. Debaixo
de cada un aparece .
escrita a iq~de e
profisión. ó~ tres que
falan castelán son
novos ou de mediana
idade. Os dous que
falan galega están
xubilados.+
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o número de infecións en mulleres menores a estas idades está
a medrar moi rápidamente e comeza a ser preocupante.
A muller como colectivo non é tida en conta nas campañas e
programas de . saúde pública,
nen no discurso xeral que se ten
feito sobre a SIDA. A muller só
está presente como pertencente
a dous grupos de atención: prostitutas e embarazadas, en ambos os casos nunca por elas
mesmas se non polo dano que
poderian causar a terceiros. No
caso das prostitutas, considéranse as únicas responsábeis da
transmisión aos homes, sen ter
en canta o papel que xoga o
cliente neste intercámbio. No
que atinxe ás mulleres embarazadas, préstaselle máis atención

ao feto, para · previr ou aminorar
sanitário e . a administración supón un~ aforro e unha pescarga
os danos da enférmidade, que á
própria muller, e isto a pesar de ·de responsab.ilidades. E precisamente polo desempeño destes
que só un de
papeis, que a administración non
cada catro neas considera como colectivo desn os sufrirá a
. tinatário de información específiinfeción, e o Amullercomo
ca nen formación axeitada.
embarazo su.
,
pón . un ha si- colectivo non e
Non queremos esquecer hoxe,
t~ación de alto · tida en conta
ademais, ás compañeiras pararisco para a
muller seropo- nas cam~nas e
das, desempregadas ou en .situación de discriminación laboral por
sitiva embara- programas de
causa da sua seropositividade.
zada.
saúde pública.
'
O Comité Cidadán Galego AntiAs mulleres, a
S ID A de Compostela quer
causa do seu
constatar a situación de clara
papel como
discriminación e desventaxa
esposas, 11ais,
que as mulleres están a sofrer
coidadoras, enfermeiras, traballano plano sexual, social, sanitário
doras sociais, avoas, etc ... , teñen
e laboral; e quer exixir da admiconvivido co VIH desde o comenistración e do sistema sanitário
zo, situación que para o sistema
N

unha adecuada atención, formación e capacitación das mulleres
para facer fronte ao virus da SIDA e a todas as situacións psico-sociai s engadidas a este.•

/

ALBARINO ILLO
M
Denominación de Orixe Rías Baixas
36968 BRQULlÓN Nº 8, XIL- MEAÑO (Pontevedra)
Telf. (986)_74 74 47 - 52 04 78

A Semana Santa está chegando.
Aproveitando ese tempo de lecer,
a nosa adega CONVIDA AOS SUSCRITORES E
;

'

LEITORES DE A NOSA TERRA A VISITAR
AS INSTALACIONS E DEGUSTAR O NOSO VIÑO.
Un viña ao que lle adicapios toda a nosa
atenc~ón

e que elaboramos co método

tradicional que desde sempre vimos
-

.

'

~tilizando . no Val do Sa~n:~s. Neste proceso

destaca a maceración da~ extraordinaria uva
albariña que nos permite extraer os seus
aromas únicos, as delicadas fragancias e o
seu inconfundíbel sabór varietal.

e

NOÉLIA FERNANDEZ MARQUÉS
(TRABALLADORA SOCIAL)

Os argallos
da Facenda
Por fin, vale máis tarde ca nunca,
recibimos da Facenda, con vários meses de r:etraso, o diñeiro a
devolver do IRPF do ano 96. O
retraso non foi debido á dificuldade en xuntar eses cartas, xa que
o importe da devolución é ben
cativo: catre mil vinteoito pesetas. Teño ido á Delegación a interesarme polo motivo de tanto
retraso, e ali sabían tranquilizarme con moi boas notícias:
-Aún se está comprobando la
declaración, pero no se preocupe, porque si se demora demasiado se le pagarán los intereses.

""""

ANO

Asi aconteceu que nos mandaron
hoxe dous cheques cunha carta
explicativa. Un cheque advírtenos
que esta devolución "no impide
una posible comprobación administrativa posterior". Asemade informannos de que lles é imposible
facer o abono por trasferéncia "por
concurrir circunstáncias técnicas".
¿Cales poderán ser, digo eu?
Esa foi a miña primeira estrañeza,
xa que nas dedaracións da renda
obrigannos a domiciliar a devolución nunha entidade bancária,
que neste caso é a Caixa Postal.
Outra causa a me sorprender é
que non se integrasen as duas
cantidades nun único cheque. Pero a meirande sorpresa xurdíu
cando fun· ingresar os dous cheques. Resulta que ali nos cobran
trescentas pesetas de comisión
por cada un deles. Semella un
mal chiste, pero é talmente asi: se
quera cobrar eses nove pesos, teño que pagar trescentas pesetas.
Decateime a tempo de que se
me estaba a poñer cara de tonto, así que ingresei semente o
cheque "grande", reducido pala
comisión a 3.728 pesetas , e ficou no meu poder o cheque pequeno, como peza-testemuño
da estultícia burocrática.
Velai que desta maneira se
consigue non pagar eses nove
pesos que disque correspondían por intereses de demora.
E vindo para a casa facfame eu
esta reflexión : hai que ver que
pillos son os nenas da nasa
Administración.+
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)

FEDEERHS
No artigo "Política e empreg o público" do n 2 822 de
ANT falta unha liña. Onde se
di "... coas correspondentes
oposicións ou libres designacións spbre a razón pola que
. agora se fal?t tanto de causas xa sabidas" deberia dicer "... coas correspondentes
oposicións ou libres designacións sen que ninguén diga
nada. E é aqui cando convén
reflexionar sobre a razón pala que agora se fala tanto de
causas xa sabidas".+
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Cinco exposicións de fotógrafos intemacfonais
no camiño da Coruña a·Vigó

~ VíTOR VAQUEIRO
~n

recoñecido filósofo espalla
nun artigo titulado 'Necionalist'as',·
unha renque de arreboladas contra
os que se sitúan (nos- situamos) :nesa
determinada opción política. Sen
moita precisión, como acostuma,
distribúe pancadas indistintas
contra Pilar Rahola, Xabier Arzallus
e, en xeral, contra todos aqueles aos
que nomea como necionálistas. No
seu discurso aparecen frases tan
brillantes -nomeadamente se
atendemos a qu'e se trata dim
filósofo- como a da proclamación
da sua animadversión hacia el
nacionalismo, de que los nacionalistas

Tres membros da Magnum, retratos ·de Newman ~
imaxes do franquismo móstranse nunha primavera fotográfica
* C . VIDAL

dos traxes de primeira cC?munión.

Tres membros da Magnum, a máis prestixiosa axéncia fotográfica
fundada en 1947 por Cartier-Bresson e Robert Capa entre outros,
teñen expostas as suas fotografías en sás galegas. A americana Inge
Morath ten á vista o seu caderno de viaxes pola España dos cincuenta na lgrexa da Universidade de Santiago, o francés Patrick Zachmann mostra a diáspora dos chinos na Casa das Artes de Vigo e o
canadiano Larry T owell ofrece na sá de Caixa Galicia tamén en Vigo as imaxes máis íntimas do seu album familiar xunto coas instantáneas que captaron alguns dos conflictos mundiais dos últimos tempos. Xunta eles, os retratos de Newman na Fundación Pedro Barrié
de la Maza na Coruña as imaxes do franquismo no Kiosco Afonso
completan unha primavera fotográfica nas sás de exposición galegas.

Os chinos na diáspora

"Os fotógrafos de Magnum son
principalmente un fato de xente
dura, rnáis afeitas a ver viúvas a
chorar, un neno ferido ou morrendo, e, en xeral, a rnorte, desesperación e desfeita ó longo das rex ió n do mundo que están en
guerra" di Cándida Crewe no catálogo da mo tra de Towell. A tee de dureza desmontada na obra
do próprio fotógrafo do Canadá
combátese tamén nas miradas de
Morath e Zachmann que aproximan o seus obxectivos á
denúncia, O compromiso e Ann e
proximidade co obxecto
que retratan. T owell apresenta ao público en Vigo despois de expor na Coruña- á ua própria família
fotografada na ua granxa
de Ontario cunha cercania
que debuxa tamén nas uas
in tantánea tirada en
Centroamérica ou Palestina. R · tra, gund a ua
ana li t , "a rev lución a
travé do U d civí "
da rte d qu
fr n
a nte m nr hist ric
achegand tarnén

axéncia ás instantáneas
das vacas canadienses no
seu rumiar diario.
O cotiá pasa tamén a primeiro plano na mostra de
Inge Morath, unha colección de fotografias tiradas
na sua viaxe ao Estado español nos anos cincuenta. O mesmo CartierBresson inspirou a viaxe
da fotógrafa austriaca nacional izada americana
que recolle a tradición e a
negritude deses anos a
meio dos seus protagonistas sempre anónimos.
Apenas duas fotos do
porto de Vigo e unha
dunha Compostela rural
reflexan o paso da autora
por terras ga_legas. Morath

fuxe do esperpento e elabora un
discurso que reflexa un tempo de
siléncios no que o obxectivo da
fotógrafa entra sen modificar o
momento. Fotografias tiradas no
instante, sen posar, retrato dunha época na que as estampas se
configuran á marxe de calquer
movimento alleo á orde que impera sen lugar á transgresión,
desde os crucifixos pendurados e
as comemoracións na máis pura
tradición até o branca impecábel
Noomi no coma. 1989, de Larry Towell.

"Dunha concepción clásica do
fotoxomalismo fun pasando grad u alm ente a un achegamento
persoal e absolutamente subxecti vo" anota o fotógrafo Patrick
Zachmann comentando o seu
traballo sobre a diáspora china.
A fotografiqs que se expoñen na
Casa das Artes de Vigo mostran
o resultado de oito anos de traba11.o no que Zachmann seguiu a
pegada dos chinos polo mundo,
desde a sua chegada.a Taiwan até
o fin retratando a diáspora en.Paris. No meio o fotógrafo pasa por
Chinatown, Bangkok, Vietnam,
Camboia ou a mesma praza de
Tiannamen nas manifestacións
de 1989, sempre cun único obxectivo, reflexar a diáspora, e
mostrar que tamén en Londres se
festexa o Ano Novo chino.
Zachmann convida no percorrido a un compañeiro imaxinário

ao que chama W que apresenta a
modo de guia. "Está a vista de todos que non ·d ixin plasmar un
fiel retrato da Diáspora chinesa.
O meu traballo fotográfico representa unha visión artística e particular desta na que probablemente a maioria dos chineses
non se recoñecerian" comenta o
fotógrafo da Má.gnúm, celebrado
sobretodo polos seus traballos documentais de longa duración no
que profundiza na identidade
cultural e a exiSfencia de distintas comunidades. A fábrica de
soxa nun soto no Chinatow neoiorquino ou as prostitutas tailandesas nun salón de masaxe
mestúranse coas imaxes de graduación ou eleccións de mises,
fotos maiormente de grupo nas
que, estén onde estén .tomadas,
todas as personaxes teñen os
ollos riscados. Ao pé das imaxes
en branco e negro do desterro
chinés aparece un discurso a cor
no que se dá un contraponto con
apariéncia de trunfo.

están hechos para enfrentarse unos con
atrás ( !) ou de que es característico
del necionalista oponerse con mayor
fervor aún al extranjero "interior" que
al enemigo de la aduana de enfrente.

Fóra das tres mostras da
Magnum, os retratos de
notábeis de Amold Newman ocupan a sala da
Fundación Pedro Barrié
de la Maza na Coruña,
unha -mostra itinerante
que está a pasar por boa
parte do mundo. Pablo
Picasso, Francis Bacon,
John Sloan, Oldenburg,
Beaton, Golda Meir, Helena Rubinstein ou Tru.man Capote son alguns
dos personaxes famosos
que posan diante do recoñ e cid o obxectivo de
Newman. O fotógrafo
aporta o seu retrato de
personalidade, a mirada ·
subxectiva na que quere
recoller as peculiaridades
dos que se apostan a tiro
de foto. A fotografía en
branco e negro, coidado
até o máis mínimo detalle
tanto no ambiente como
no xesto e na pose da persoa recriada, levou a
Newman a ocupar un dos
- máis recoñecidos postas
de prestíxio no retrato
moderno. T amén na Coruña móstrase no Kiosco
Afonso a exposición Foto-

grafip, e sociedade na España de Franco, unha entre. ga máis da série de Públio
López Mondejar Las fuentes de la memória, mais recollendo desta volta unha
apresentación que desmerece con respecto á sua
montaxe orixinal. T rátase
dunha recompilación dos
máis importantes fotógrafos actuantes na etapa
franquista_, entre eles Catalá Roca, Cualladó, Josep
Gol ou os galegos Manuel
Ferrol e Alberto Marti. •

él~

( Ásí,
súpeto, o primeiro
que me vén á mente, collendo unha
das afirmacións anteriores, é que os
ministros españois son un notábel
caso de necionalistas porque
observo que, sen distinción, se
opoñen con maior afervoamento ao
estranxeiro "interior" que ao
inimigo da alfándega de enfrente.
Analisemos o papel belixerante do
Estado perante as reivindicacións
das nacións "interiores" e a sua
frouxidade <liante das esixéncias da
"alfándega" de Bruxelas, ou a súa
cacarexaaa necesidade-de-cedersoberania ás instáncias europeas
comparada coa agresividade que
. arboran cara as nacións do Estado) .

g

era,.porén, a miña
intención tentar rebater ao ético do
que falo, senón constatar unha
cuestión: os nacionalistas (eu non
vou chamar-Hes neéionalístas: non
son parvos, senón que teñen unha
opción ideolóxica; non os·move a
necidade, mais a dominación)
españois están dando a batalla
ideolóxica e os nacionalistas doutro
signo tamén deben da-la. Cómpre
pór enriba da mesa a cuestión de
que ex,isten millóns de cidadáns e
cidadás do Estado que non nos
sentimos españois, que é un
atentado á intelixéncia que a Galiza
posua os mesmos direitos nacionais
que Ceuta, ou Euskadi que Melilla
(todos os meus respeitos para
melilleses e ceutís). Nós non
tivemos que inventar hinos -como
a C.A. de Madrid, e outras- nen
bandeiras. CÓmpre, xa dende agora,
que se debata o feito de que, en
todo aquilo que atinxa á Galiza, a
soberanía debe recaer unicamente
na ci~adania galega, no povo
galega, que moramos nun estado
plurinacional, que, como
consecuéncia, debe rachar o
carácter uilitário do Estado e que o
direito á autodeterminación ten
unha estrita lexitimidade democrática. O utra cousa é que, cómpre
recoñece.-lo, España sai-se
prexudicada na nova situación. Na
actual -que, ademais, é inxusta- os
pr:exudicados somos todos aqueles
que non ternos Estado. Jiménez
Losantos, Gregório Salvador ou
Femando Savater teñe-no moi
claro e espallan a sua mensaxe
in interrompidamen te. •
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• Pérez Varela
aposta por
Femández Cid á
frente do CGAC
O crítico de arte Miguel Femán;
dez Cid foi o seleccionado polo
patronato do Centro Galego de
Arte Contemporánea (CGAC)
para ocupar o cargo de director
artístico, vacante despois da po;
lémica destitución de Glória
Moure. A unánime decisión dos
patronos queda sen embargo a
espera do visto bon do presiden;
te da Xunta, Manuel Fraga, de
quen se agarda un apoio para o
candidato. Femández Cid á a
aposta do Director Xeral de Pa;
trimónio, Anxo Skart, avalada
polo conselleiro Pérez Varela, de ·
quen partira a orde de cámbio
no centro de arte.

'

.
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Ainda que nado en Pontevedra,
Femández Cid desenvolveu toda
a sua traxectória como crítico
en Madrid senda un dos comen;
taristas de arte fixos do diário
conservador ABC. É membro do
Patronato do lnstitut Valenciá
de Art Modeme (IVAM) dirixi;
do por ]uan Manuel Bonet e es;
tá ao frente da revista Arte y
Parte, publicación moi ligada
aos circuitos galeristas onde se
ofereceu unha posición equidis;
tante referente á traxectória do
CGAC de Glória Moure. Foi
profesor asociado nas Faculdades
de Belas Artes de Pontevedra e
Salamanca.
Sicart anunci?ra continuidade
na lifia do centro, feito que pre;
tende garantir co nomeamento
de Femández Cid, unha perso;
nalidade ben situada nos cená;
culos artísticós madrilefios. O
despido de Glória Moure da di;
rección artística provocara un
valeiro de actividades no centro
qµe desde os responsábeis da
· Xunta se quixo romper a semana
pasada expoñendo os fondos ar;
macenados no edifício. •

• Fallouse o
prémio de p9esia
de O Facha
A asociación cultural O Pacho
da Coruña fallou o resultado da
19ª edición do seu prémio de
poesía, do que resultou gafiador
Xavier Rodrigues Fidalgo, de Vi;
mianzo, coa obra cuxo lema é

............................................•..........................................•...............
'
.

• Entrega dos prémios Maria Casares de Teatro

.

O Teatro Rosalia de Castro
da Coruña.acolle a entrega
dos prémios de Teatro Maria
Casares o Luns 30 de Marzo
nunha cerimónia que comeza
ás nove da noite e está orga;
nizada pola Asociación de Ac;

no. Femández e é o realizador
Antonio Simón quen dirixe
a gala de entrega. No aparta;
do de prétnios ao meUor
espectáculo están nominados
Fábula, de Áncora
Produccións , Anxeliños, de

tores, Directores e Técnicos de ·
Escena. O xuri está formado

Teatro do Aquí e Negro sobre
Negro de Matarile Teatro.

por Camilo Franco, Gonzalo
Uriarte, Anton Lama Perei;
ra, Francisco Taxes e Lucia; .

Outras montaxes nominadas
en vários apartados son O

barbeiro de Sevilla, Unha rosa

de Aire, Xilnea. •

• Educadores
galego~portugueses

pala paz
A finais de Abril, os dias 24, 25
-e 26, celébrase o XII Encontro
Gal ego e V Gal ego; Portugués,
~e Educadores pala Paz, organi;
zado por Nova Escala Galega,

Movimento dos Educadores para a

é unha rosa, Nano e As Troianas.
Por outra parte, será o recente
Prémio Nacional de Literatura
Mai:mel Lourenzo, quen reciba
o galardón Marisa Soto pala.sua
traxectória profesional. A apre;
sentación do acto corre a cargo
de Manuel Manquiña e actuan
Mofa e Befa, Morris, Ernesto
Chao, Uxia e o coro A Rá. •

..
.
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• Festival Intercéltico de Ferrol
con Budiño, Solas e Brigada Víctor Jara
Repertório tradicional ainda
que executado cunha técnica
moderna é o que caracteriza
aos grupos participantes no II
Festival Intercéltico de Ferrol,
que se celebra os días 3, 4 e 5
de Abril no Recinto da Feira
lntemacionál de Monstras des;
ta cidade, en Punta Amela.
Abrirá o festival o gaiteiro Xo; ·
sé Manuel Budiño. Nos días se;
guintes actuarán Solas, o ,grupo
irlandés, que se atopa netse
momento de xirn por Estados
Unidos, Deaf Shepherd de Esco;
cía, Garmana de Suécia e Brigada Víctor Jara de Portugal. O
Intercéltico está organizaao pola

Ao redor deste dia e dentro do
Maio Solidario de Fene criarase
unha imaxe de marca e un
folleto proporcionando unha vi;
sión global de tres temas: o Dia
das Letras, a situación da cultura
e a situación do Sahara.
Ademais recollerase
información sobre o Sahara pa;
ra enviar aos centros de ensino
acompañado 'de textos sobre a
poesía medieval e gravacións
con cantigas musicadas. Haberá
tamén exposicións e conferen;
das para coñecer o povo do Sa;
hara "paradigma dun povo que
percorre a última etapa do
camiño cara á sua liberdade".
Xa en visperas do Diadas Letras,
o 14 e o 15 de Maio, proxecta;
ranse os filmes Dame algo e A

•Nuria
Guardiola pinta
a conserve1ra

Massó

Asociación Deportiva, Cultural e
Turística Ferrol 97;99 en cola;
boración coa produtora portu;
guesa Mundo da ,CanfaO. Durante os mesmos días celébrase no Porto un evento semellante no que participan os mesmos grupos musicais· agás Xosé Manuel Budiño que deixa o -lugar a Os Cempés, do Ferrol. •

Paz de Portugal e o
Departamento de Pedagoxia e
Didáctica da Universidade da
Coruña. O lugar escollido é o
Hotel Universal do parque do
Garés. Este ano o debate xirará
ao redor da Educación para o
desenvolvimento ademais das
apresentación de experiéncias,
os xogos cooperativos e obradoiros simultáneos. O custe de
quince mil pesetas inclue matrí;
cula, aloxamento e manunten;ción no hotel. Hai que dirixirse
a Educadores pala Paz, apartado
de correos 577 de Vigo ou.cha; ma ao Departamento de
Pedagoxia e Didáctica no teléfo;
no (981) 167153. •

,

naxeados. Na parte musical ha;
berá tempo para o rock, o folk e
para coñecer os ritmos do
Sahara .

noiva da medianoite. •

• Maio Solidário
enFene
Contribuir a recuperar a memó;
ria histórica e a literatura-galega e, ao mesmo tempo, afondar
na intérculturalidade atraves do
povo saharaui, é a idea do con;
cella de Fene para o vindeiro
mes de Maio. Xa para abrir bo;
ca o Venres 27 de Marzo a par;
tir das oito da tarde terá lugar
na praza do concello o 6º Festi;
val "A mocidade coa Língua",
organizado polo Instituto de
Bacharelato O Pazo e que con;
ta coa participa~ión dos grupos

• Garras dos sentidos,
o novo disco de Mísia

Glossário versilustmdo da
tenta~om. O prémio está dotado
de corenta mil p~setas. T amén
houbo unha mención honorífica
para Olalla Cocifia, de Viveiro,
coa obra cuxo lema é Preséncias

.

"No estrangeiro tenho um prestígio artísticó ao nível de Madredeus.
ou Rodrigo Leao. Mas núnca ningguém apostou em mim neste país,
nema nível de casa de discos nem de managers", sinala Mísia, a can;
tante portuguesa, cando ven de
publicar o seu cuarto disco Ga;
rras dos Sentidos, que se estrea
oficialmente o 28 de Marzo en
Lisboa. Esta renovadora do fado,
que introduce violín e acordeón
nas suas cancións, cónta neste
disco con textos expresamente
feítos para ela por escritores co;
mo Saramago, Lobo Antunes,
Lídia] orge e' Agustina Bessa,
entre outros. Confrontada pola
crítica con Dulce Pontes, Mísia
defende a feminidade do fado.
"As letras que os homens
cantam no fado sao menos pro;
fundas, falam mais dos costumes
e das touradas\ di.•

Roquementroque , Acibreira, Tocala ti que eu non sei, Os Piñeire;
ses, Discovered Entraspias , Rei;
ses, E.N.D , Filhos de Rivera e
Orujo Galega. A programación,
chamada "Maio Solidario", pre;
tende darlle unha nova dimen;
sión ao Diadas Letras engadín;
dalle a acción social, neste caso
cos saharauis, para o que se for;
mou un ha Plataforma Cfvica e
trátase de implicar aos centros
de ensino, AP AS, entidades
culturais, asociacións de
viciños etc. O 17 de Maio celé;
brase un festival poético;musi;
cal coa idea ge que paricipen
escritores con versos próprios e
tamén dos tres troveiros home;

A história da con erveira Massó
deu pé a Nuria Guardiola para
pintar; os eus cadros apresentan
a vida das fábricas da comarca
do Morrazo, reflectindo o xeito
de traballar na conserva e
homenaxeando, tamén, ás mulleres que durante anos habita;
ron Massó. Para Nuria Guardiola, quen utiliza materiais como
caixas e envases de conservas, as
razóns desta monstra, que
permanece aberra na Casa das
Artes de Vigo até o 5 de abril,
están claras. "Porque hai toda
unha carga histórica e humana
atrapada nesa estructura que es;
tá a piques de desaparecer. Re;
presentándose hoxe como unha
especie de totem da sordidez e
da incertidume, Massó convér;
tese en protagonista das forzas
implacábeis da morte, pero
tamén, e i t é moito mái
importante , da esperanza e do
anhelo polo devir no ~eus efec;
tos de trasmutación". Amostra
está acompañada dun vide c n
textos de Salvador Espriu, Lui a
Villata, Manuel Álvarez Tomei;
ro e Thomas Dylan.+
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conta de libros
Despois das equivalen~ias idiomáticas da-se unha definición
•do termo e; se preciso, remete-se
o leitor a outros rexistros relacionados. Cada unha destas definiciól}s vai encabezada por unha abreviatura que indica a área
do saber a que corresponde, dado que a obra contén un abundante número de termos relacionados coa ecoloxia, embrioloxia, etc.

Un dicionário
singular
Título: Dicionário terminológico guachi.
Lfngua de Zoologia dos Invertebrados.
Autor: Carlos Garrido.
Edita: AGAL.

Acaba de aparecer un novo dicionário no naso panorama editorial no país dos dicionários
(debe ser o noso país o lugar onde máis dicionários por número
de lectores existen, embora non
se poda dicer o próprio das suas
cualidades). Pero non é esta unha nova variación, é un dicionário singular. Direi máis, trata-se
de un dicionário ingular en todo o ámbito lingüístico galegoportugué , e probabelmente tamén no hispanoamericano. T rata- e do Dicionário terminológico quadrilíngue de Zo logia dos
Invertebrados, da autoría de
Carlos Garrido e publicado pola
AGAL. A obra pretende satisfacer, en palabras do autor (profesor de tradución técnica da Universidade de Vigo), "as necessidades terminológicas e conceptuai de um amplo público, nem
só de fala galega-portuguesa, que
se interes a pola Zoología, ora
em qualidade de estudantes ou
docentes de disciplinas biológicas, ora como tradutores ou intérpretes", causa que sen dúbida
conseguirá; tais son as suas cualidades.
Nun recente discurso ~ue a pesar do seu pequeno tamaño levantou moitas bollas na pel dos
académicos da Española (podese consultar na sección Debates
de El pais digital)- pedía García
Márquez para aquela língua "asimilemos pronto y bien lo neo-

Fóra da sua insustituíbel utilidade como a"uxiliar na leitura e
tradución de obras estranxeiras,
unha das suas maiores cualidades e a de representar unha
agradecida obra de consulta para
todo estudante de Bioloxia, dada a extraordinária cualidade
das definicións. Nelas
brilla a precisión e a cla- Representa
reza e destaca unha
a xenerosidade de detalles agradecida
nas descri- obra de
cións e o am- consulta ..
plo sistema
de referencias para todo
estudante
cruzadas.

de Bioloxia

logismos técnicos y científicos
antes de que se nos infiltren sin
digerir. Isto é o que pretende facer a obra comentada, ainda que
sexa na pequena parcela a que
se dedica. Os neoloxismos son
abundantísimos en calquer sorte
de saber moderno e actualmente
proceden case exclusivamente
do inglés, língua da que son frecuentemente mal adaptados.
O dicionário contén, incluídas
as variedades, 4.212 rexistros,
desde 1" antena até zooxantela,

pasando por espícula, lúmen ou
quilário. Cada un dos cuais incluí, ademais da entrada en galega, as correspondencias en
alemán, inglés e español. Unha
característica indicativa do rigor con que foi elaborada a
obra é os encabezamentos de
cada rexistro conteren conceitos e non obxectos~ dado que
ambos non sernpre coinciden.
Así, por exemplo, encontraremos 137 antena (Artropoda:
Crustacea) e 138 antena (Myria-

O dicionário
complementa-se con un
índice remisi- vo para cada unha das línguas .
(alemán, inglés e español) que
incluí, o cual permite iniciar a
información sobre un termo a
partir de calquer delas.
Trata-se lago dunha ferramenta
de gran valor e é de. esperar que
a laboriosidade e competencia
d.o autor nos regalen pronto con
análogos frutos neutros aspectos
da bioloxia. •

poda+ Insecta).

XAIME M. GLEZ. ORTEGA

O destino é un desatino: negativo da nosa historia récente
Á de mosca está ambientada a cabalo entre a Qalicia actual e o Madrid
dos sucesos do 23-F de 1981. O antigo membro do

CESID,

Carlos Ovelar

é requerido polo avogado compostelán Alberto Bastida para que investigue
o actual paradoiro da súa filla. As súas investig~~ións levarano -a descubrir
a trama de narcotraficantes arousáns que manexan o mercado da á de mosca,
cocaína en estado moi puro, segunda en calidade tras a pasta de coca.

Á de mosca
Aníbal Malvar

XERAIS

NEGRA

Personaxes
para unha crónica
Carlos G. Reigosa apresenta un libro
no que funde literatura con traballo
, xomalístico na percura de
descobrimentos. En O Doutor Livingstone, supoño, de Xerais, Reigosa recolle pezas xa publicadas das que, na sua
versión orixinal ou
retocadas, fai un
conxunto de personaxes e lugares: Valle lnclán, Noriega
Varela, Torrente
Ballester, Hemingway, Colmeiro, Laxeiro ou os fuxidos. da raia galaico-portuguesa son obxecto da crónica. Ao
xeito que o xomalista Henry Mortón
Stanley tardou meses en dar co explorador Livingstone, Reigosa dá forma ás
paxinas que son "unha suma azarosa de
encontros e de casualidades -tamén de
inquedanzas-, que atoparon o vieiro do
relato periodístico". t

Delicia
de Yolanda Castaño
Aparece en Espiral Maior o segundo poemário de Iolanda Castaño, Delicias,
despois de Elevar as
pálpebras, co que
gañou o prémio
Bauza Brei e surprendeu aos leitores por ter sido escrito con apenas
dezaoito anos. A
vivéncia•do amor e
do mundo através
dos sentidos segue presente neste libro,
e a sua voz "descóbrenos un cosmos de
sabores onde paladear sen treguas confituras, marmelos, ambrosía, rnan, zumes,
malvasias", sinala Teresa Seara no
limiar.t
·

As editoriais até 1936
O florecimento da actividade cultural,
o nascimento das Irmandades da Fala e
da revista Nós están recollidos no libro
A actividade editorial en Galicia
(1850-1936), de Xosé Vicenzo
Freire Lestón. O
traballo, publicado en Edicións
do Cumio, recoLle as figuras e os
cámbios producidos entre os dous
sé<;;ulos que contiibuiron á história
"do libro galega.
Freire Lestón, quen
traballa en Lisboa,
xa estudiou este periodo de tempo ainda que referido á prensa de mulleres
nun estudo publicado o pasado ano. t

Contos
do caboverdiano
Manuel Lopes
A editorial Caminho apresenta a
segunda edición de Galo Cantou na
Baía e outros contos, de Manuel Lepes, publicados por vez primeira na década dos sesenta. O primeiro relato, o
cal dá nome a este volume, saiu á luz
en 1936, marcando unha nova etapa
para a narrativa de Cabo Verde. O autor foi un dos fundadores de Claridade,
revista do movimento Literário cabov.erdiano nos
anos 30. Os seus
cantos son fillos
do progresivo
desvencellamento de Portt.igal, do
criollismo lingüístico e dos problemas
sócio-culturais e
xeopolíticos das
illas. t
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zador, e a vida convértese nese
"lene soño" do neno que xa non
~' nunha despedida do último
tren que sempre se ten a sensación de perder.

Literatura
e .vida

A terceira e derradeira parte
céntrase no papel do home entre os homes e o mundo que quizais resuma cabalmente o breve .
poema "Ardencia" que dá paso a
esta parte:

Títul~: A sombra do inim ig~.
Autor: Manuel Vida! Víllaverde.
-edita: Espiral Maior.

Manuel Vidal Villaverde (Vigo,
1946) é coñecido fundamentalmente pola súa faceta xomalística, pola que recent~mente
conseguiu o premio Julio Camba
de xof!}alismo por un artigo sobre Anxel
Fole, publicado
no

Atlántico Diaria, xomal no
que mantén
dúas columnas semanais,
de marcado
caracter cultural...

Na segunda
part~ toman
protagonis.moos
lugares da
memoria,
a natureza,
o _xogo
·do amor,
vividos en
plenitrn;le.

Esta actividade como
articu lista ,
que desenvolve c.on
indubitábel
singularidad e, combínaa coa creación poética iniciad:;¡ en revistas como Coordenadas ou Nordés . Xa en 1994 deu
ao prelo o seu pri~eiro poemario Luceiros fuxidíos, que agora
ten continuidade con A sombra
do inimigo, ambos os libros publicados nas dúas coleccións
poéticas de Espiral Maior, A
illa verde e Espiral maior poesía. Non está de máis salientar
.o decisivo papel que está a xogar esta editorial no panorama
poético galega desa década.
· O novo poemario de Vidal Villaverde aparece dividido en tres
partes e nel a aparente diversidade dos poemas acaba adquirindo
certa entidade unitaria. A primeira parte, presidida por un
pauso de fonda saudade, ten como poema nuclear· o intitulado
"A sombra do inimigo" no que
ecoan todos os regresos que na literatura foron, principiando polo
Odiseas homérico, agora o poeta
regresa "do corisco e dos "peiraos
que teño enxergado" ollando a
sombra do inimigo. O paso do
tempo, a morte, aterra aparecen

Do lume gustaría eu de ser ardencia,
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no procurar absolurnmente nada,
e
Manuel Vidal
Villaverde é
coñee ido
fundamentalmente
polo súa faceta
xomalística,
pola que
recentemente
conseguiu
o premio Julio
Camba por un
artigo
sobre Ánxel Fole.

en persoal recreación coas voces
de Méndez Ferrín ou Derek Walcott como sombras protectoras,
mentres a vida transcorre "eterna
fugacidade que en apaixonado

son" leva o poeta; paixón medida
-enguedeflada en señardade. Literatura e vida.
Na segunda parte toman prota-

gonismo os lugares da memoria,
a rra.tureza, o xogo do amor, vividos en plenitude ultrapasada;
como nostalxia vivenciada a
memoria funciona como catali-

só andar e vivir honestamente,
nada lle preguntar a ninguén,
nin onde vén

r
11

q

l

ni cara onde desesperadamente
sen casa e outro fomecido vai.
Ese er de esperado e en ca a,
que non procura e só vive, ese é
o poeta esencial, o home, permanentemente enfrontado coa
súa existencia e co mundo.•
CARLOS L. BERNARDEZ

•
(

corita de discos

Paco Campos,
unha voz que ·gosta
da bossanova
Título: Laura, olios de auga.
. Autor: Paco Campos e Chaira.
Edita: Producións T rebón.

Paco campos, cantautor do Barco de
Valdeerras ainda que vive na Coruña,
apresenta un novo compacto despois
de que pasaran sete anos rras Ó
rompe-lo dia, un primeiro. traballo en

soli.tário no que xa puña de manifesto
a sua persoal voz. En Laura, olios de
auga, Campos acompáñase do grupo
Chaira e remexe de novo nos versos
para atapar as letras das suas
cancións. Gravados nos estudos da
Rádio Galega e nos de Sons Galiza, os
qez temas que compoñen o disco fan
unha chamada de atención ás suas
letras, tanto as feitas por Campos (a
música é sua nas dez pezas) como as
que toma de Novoneira, Celso
Emílio, Nicolás Guillen e Pessoa. O
seu gasto pala música portuguesa e
brasileira sae á luz en: cancións como
Ti e máis eu (di Celso Emilio que
"non falernos dos parvos, con cara de
domingo, falernos de ti e min xa que
vivimos), con arume a bossanova e
Coplas da infidelidad.e, unha letra
aadicional cuxo acompañ'amento do
acordeón arrecende a Portugal como
tamén o fan As cartas de amor que
descrebeu como "ridículas" Alvaro
Campos, heterónimo de Pessóa. O
cantautor do Barco navega nos seus
texfos entre o desengado e a
languidez pero tamén fai un canto ao
amor e á nenez, mesturando a crítica
aos tempos do virtual ("pouco
mercado hai para o amor artesán")

r

coa posibilidade da inocéncia como
na Nana do Baínto. Acompañan a
Campos neste Laura, oUos de auga os
Chaira: Xosé T aboada, na frauta,
saxo e gaita, e Manuela Guillén, no
acordeón.+

N ovos horizontes
do flamenco

Miguel ou Gerardo Nuñez. Antes de
embarcarse neste seu primeiro disco,
flamenco pero producido en Los
Angeles, colaborou ademais con Lole
e Manuel ou Enrique Morente. Gasta
do jazz e tenta achegalo ao flamenco,
como amasa na peza)azzmenco, e
tamén da rumba con mesrura como
Blue Rumba, co saxo de Hugh Levick.
Del Monte complementa a sua arte
co baile da sua muller, quen dá nome
ao tema Laila, e aporta os taconeos
en A mi aire. +

Título: Viaje a un nuevo mundo.
Autor: Adam del Monte.
Edita: Sonifolk.

Adam del Monteé un guitarrista e
compositor que leva actuando e
movéndose no mundo do flamenco
desde que era un nena; estudou
música non só en Andalucía, camén
en Inglaterra e Israel. Viaje a un
nuevo mundo é o seu primeiro disco
no que inclue seis temas próprios e
unha interpretación de Sevilla de
Albéniz. Fillo dun artista musical,
Dino del Monte, aprendeu á beira de
guitarristas como Pepe "Habichuela",
a quen lle adica un tema, Niño

.APEGADA GALEGA EN CATALUÑA
Unha amola visión do que fan ede como viven os emigrantes
galegas en Cataluña

• ARCO: AARTE ENTRE OMERCADO EACULTURA
•· DROGAS: POSIBILIDADE DE LEGALIZACIÓN

.·• Entrevistas:
J. M. DIZ GUEDES

.ALBERT BOADELLA
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Ü COQdeL
Frente a división admi ..
nistrativa que rexe no Es ..
tado, Álvaro Xosé López
de Mira, lembra a super ..
vivéncia da estrutura pa ..
rroquial na Galiza e a
conservación da nosa lín ..
gua e cultura en territó ..
rios nos que nen sequer
rexe a coofidialidade do
galego. É o autor de A
Galiza Irredenta, un tra ..
hallo publicado pola edi ..
torial Xerais no que des ..
crebe o que foi territo ..
rialmente o noso país
noutrora en contraste co
que estabelecen os actuais
lindes administrativos.

Ar!
Revista Galega Antimilitarista.
Nº 11 Marzo 1998. 400 pta.

'A nosa é unha,,, história de contínuas amputacións territoriais'

Alvaro X. López Mira

·

A "censura imposta po1a falta de recursos" é a razón dada na editorial da revista
para explicar o retraso dun ano desde a
publicación do último número. O avanzo
das ideas antimilitaristas, á vista ao seu .
ver en que o
número de obxectores supere
xa ao de quintos por vez
primeira, dá
novos pulos á
revista que,
desta volta,
apresenta un
artigo de
Carlos
Amoedo
sobre a represión policial e outro de Xaime Subiela arredor da arde-pública e o militarismo. O
dosier central, habitual na publicación,
·adícase neste caso á profisionalización do
exército español, cun informe de Anoc e
unha proposta de Xavier Agirre. A poesía de Lino Braxe e as habituais novas
producidas completan o número.+

/

E autor de A Galiza Irredenta
*PAULA BERGANTIÑOS

Que descobremos coñecendo a
história do território galego?
Nun paí asombroso pasan causas asombro as. A voz de pronto
re ulta facilmente observábel
que é un milagre que se conserven a fala e o co turnes galegas
en zonas que están integradas en
E paña desde hai mái de 150
ano . Que e con ervase o galega
na própria Galiza, sen ter nunca
der político e formando parte
dun Estado que, como t do o
estad
aspiraba á unidade plena, tamén chama
ero amente a atención. Na Franza c neguiu
a unidad . A lf ngua
min ritári s
ti am nr d
p rta d

No Limiar do libro apre éntase
unha história de sistemáticas
amputacións
n dúbida tráta dunha hi tória d i temáticas amputación ,
qu ademai on pr gresivas. Sen
r montarn dema iado, durante
o Reino Suevo, cando tiñamos
unha entidade política própria,
Galiza abranguia até o Mondeo.
Os galegos suevos chegaron até
máis abaixo,. mesmo até ás portas
de Sevilla. A reducción foi progresiva ·durante a Baixa Idade
Média, a Idade Média e xa non
digamos co nacimento do Estado
constitucional español a partir
do século XIX. Nunca houbo expansión sempre houbo regresión.

Que episódios históricos destaca?
As fontes penniten comezar a situará Gallaecia cando se convirte
nunha entidade política dependente de Roma. Unha província é
un território conquistado. Comeza unha definición corno povo pe-

ro non existe a entidade política,
que i_callará co Reino Suevo. A
primeira unidade nacional esgazada do Império Romano adquire
unha ~ntidade própria moi marcada. A altura dos século V e VI,
podemos falar dunha superestrutura estatal. Emitian moeda própria, desmarcándose da moeda xeral do Império, tiñan relacións intemacionais e mesmo tiñan unha
Igrexa própria. As fonte non
axudan demasiado a coñecer o território que abranguian, pero polo
Sul a fronteira chegaba practicamenre até o Douro, polo Leste
ocupaba parte de Cantábria e
me mo hai algunha fontes que
falan de que chegaban até Burgos.
H i que p nsar que tant
uevi igodo eran pavo
minoritário obre a mai ria do
c nxun t da p v ación r mana
as ntada na p nfn ula previamente
1 tant d míni político
caract rizado e taba no que
o Norte d P rtugal.
D poi da derrota ueva, fago unha vi i 'n de criptiva da história
moi apre urada até o que seria o
esgazamento do Condado de Portugal e a de aparición do Reino
de Galiza, do Reino de Don Garcia tamén como entidade própria.
Logo cómpre repa ar o periodo
dos reis Católicos. As fontes mulsulmanas, as máis fiabeis da época, denominan aos cristiáns de
maneira xenérica galegas. Toda a
mitoloxia do Reino· de León ou
de que Asturias foi o comezo da
Reconquista e que don Paio xa tiña pensado desde o primeiro mamen to que España tiña que ser
unha unidade nacional de seu ao
longo dunha Reconquista que durou oito séculas é mentira e os galegas resultamos especialmente
prexudicados por esa visión.

Fai referéncia ao nacimento e á
conservación da estrutura pa ..
rroquial
O dado máis fiábel que ternos é a
relación de parróquias durante o

périodo suevo que no número é
case que idéntica á que ternos na
actualidade. Tiñan unha superestrutura de arciprestados que tarnén coincide a groso modo coas
comarcas naturais de Galiza. Risco sernpre destacaba como a igrexa católica foi sempre moito máis
intelixente que o Estado español
porque absorveu as peculiaridades
de Galiza. Cristianizou os castros.

Como explica a pervivéncia na
actualidade de rasgos comuns
en territórios que quedan fóra
dos límites administrativos?
Non foron quen de construir unha unidade real. O Estado español, endo un dos rnáis vellos de
Europa, non acadou a unidade
lingüística plena que e acadou no
Reino Unido ou na Franza, onde
as línguas minoritária por exemplo son absolutamente residuais.
O Pai Sarmiento decia que Galiza
é para os casteláns e demais españois terra de colonización, pero
esa colonización non resultou en
absoluto fácil. Estabamos moi illados e sen dúbida durante os séculas escuras este illamento tivo
moita importáncia na conservación da nasa língua. Especulativamente podemos eludir á psicoloxia do home galega, resistencialista, que non gosta que lle impoñan
as cousas. Tal vez haxa algo cliso

Que significou a división provincial?
·
Foi o primeiro intento de dividir,
de forma medianamente intelixente, .a unidade dos antigos reinos. Un deputado en Cortes decía que a división provincial teria
como obxectivo que non se volvesen a escojtar xamais a~ denominacións de casteláns, aragoneses, galegas, cataláns. Fixérona os
políticos progresistas da época,
sen embargo esta división provincial foi conservada e asentada
até a actualidade por calquer govemo que pasou polo Estado españ6.l, desde os máis liberais,

La flama en el espejo
vaiamos a un Manuel Azaña na
II República até o próprio xeneral Franco, sen excepción. Agora
utilizan o argumento de que é
unha estructura que leva 150
anos funcimrnndo e que polo
tanto que non se debería cambiar. Non é un argumento válido
e menos cando falamos dun povo
tan vello corno o naso, que pode
apelar á existéncia histórica de
parró'luias durante séculos.

Cando cornezan os movimentos
de recuperación destes territórios?
.- Ao recuperar ·a nosa história política. Desde o século pasado
distintos autores xa falan dos territórios galegas que están fóra
das fronteiras administrativa de
Galiza. Desde a división provincial de 1833 en :<liante, xa hai
xente que se empeza a preocuparse polo tema. Hai un feíto
prévio ao que tamén se refire
Castelao. Na invasión naponeólica os primeiros territórios liberados das tropas france.sas foron
Galiza, o Norte de Portugal e
·parte de Asturías e de Leon. Parece ser que daquela tamén houbo unha oportunidade históricá
de criar unha entidade estatal
própria con estes territórios. O
Estatuto do 36 previa a posibilidade de incorporalos dernocraticamente, mediante referendum
entre as povoacións afectadas.
Na Transición tamén existía esa
previsión. O nacionalismo galega que nunca foi expansivo, imperialista o~ opresor , senón de
tipo defensivo e resistencialist-a,
mantén esta reivindicación como unha constante. Os movimentos que existen nas zonas
afectadas son case todos de ca. rácter cultural, de defensa da
língua, que ten connotacións
políticas claras. Falamos de comunidades autónomas que non
teñen recoñecimento .da cooficialidade lingüística do galega. É
unha supervivéncia contra vento e marea.+

Mostra de nova poesia galega.
Ano l. Nº 3. México.
Directora: Gloria Vergara.

A nova poesía galegp. chega á revista mexicana a meio dun número-especial que
recolle unha antoloxia de trece criadores
dos que se apresenta unha mostra do seu
traballo en galega xunro coa tradución ao español. Marta Dacosta, Francisco
Souto, Rafa Villar, Lupe Gómez, Eduardo
Estévez,_Olga
Novo, Ema
Couceiro, Yolanda Castaño, Sechu
Sende, Mónica Góñez
Silva, Estevo
Creus, Celso Femández Sanmartin, Martín Veiga son os poetas recollidos na revista mexicana. Yolanda Castaño é a aurora do ensaio introductório no que fala
dunha "pluralidade estética" e da conta,
cunha explicación, de cada unha das propostas poética_s, incluindo a sua própria. •

Teatro· do Noroeste
Nº 3.
Director: Eduardo Alonso.

Eduardo Alonso, Chama Paz, Andrés Pazos, Manuel Vieites, Roberto Salgueiro,
Manuel Lourenzo e Anton io Simón participan nun longo debate ~rredor da formación teatral na Galiza. Balance tamén
neste último número que ven de ser distribuido dos últimos cinco anos de T eatro <;le Noroeste percorrendo os espectác ulos producidos desde A grande Noite de
Fiz de Miguel Anxo Murado até Noite de
Reis de Shakespeare, dous autores queri- dos pola compañia con duas
obras no seu
repertório que,
xunto con
Brecht e Caron de Beau. marchais
compoñen as
representacións an alisadas en resultados
cuantitativos no número da revista. O artista convidado é Celso Parada. t
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OPtNIÓN

·A CONTO DE QUE O C.D.G. VAIA REPRESENTAR QUATRO OBRAS DE VALLE EN CASTELHANO

MALDITAS PALAVRAS _·
Sem dúbida um dos mQmentos magistrais de
toda a obra de Valle Inclán é o final de Divinas
Palavras quando, no meio de u~ ~mbrulho fenomenal de baixas paixo~s e piores misérias,
um sacristao de aldeia resmungando latins, que
nem ele provavelmt;nte entende, consegue
aplacar as jras de urna gentalha desbocada em
pleno linchamento, e essas palavras, tao temidas como incompreendidas, é como se purificassem o carpo da mulher pecadora enquanto
entra na igreja.

É urna das mais plásticas descri~oes de um fenómeno que acómpanha o ho.mem desde . a sua
emergencia como tal. As palavras tem fon;a. As
palavras podem matar e salvar a vida. Mas o importante da cena é que nos revela um facto essencial: as palavras tem tanta mais for~a (curiosamente) quanto menos se entendem.

t

,,

O que nos interessa agora dessa cena, porém, é
que nela Valle nos descobre (quem sabe se sem
querer ou se querendo} um dos seus "truques"
estilísticos mais usuais: a inclusóm .de léxico
exótico, estrangeiro ou simplesmente estranho,
no seu pe<;:uliar castelhano. Valle, sem dúvida,
quería também dominar o espírito do leitor a
través, precisamente, .de palavras que carecessem de significado para este. Conta-se de Valle,
entre tantas histórias, que foi "correspondente"
de guerra (durante a do 14) sem necessidade de
se deslocar de Madrid, e que nas suas crónicas
bélicas "enviava" grandes contingentes de
for~as turcas de Ankara a Anatólia, ou de Anatólia a Ankara, tao só porque lhe atraía a for\:a
eufónica dos nomes.
No seu teatro de "ambiente galega" o papel de
Ankara e Anatólia (o papel do latim) desenvolvem-no as palavras galegas que ele, sem dúvida, a pesar da distancia ao mundo que lh~ impunha111 as ·longas barbas, os grossos óculos e o
seu pensamento fidalgo, deveu alguma vez ouvir nos seµs passeios polo Barban\:ª· Eu penso
que esse Castelhano "agalegado" ou "galeguizante" (ainda que o adjectivo que talvez mais
lhe convém é "galaico", por urna certa assonancia com "gótico" que é como ele definia, um
tanto anacronicamente, o falar do .país) está
pensado antes para se.r ouvido em Madrid, ou
. qualquér lugar de línguá catelhana, que na Galiza. Esse "léxico vernáculo" está destinado a
"nom ser entendido". É urna forma de "distanciamento'', de criar urna atmosfera-densa entre
o palco e o público. (Em certa oca.Sióm, vendo
urna adapta~om televisiva de Valle notei cotno
os primeiros planos, que pretendiam resultar
"terríveis", resultavam ridículos e pensei: " esse .
primeiro plano nomo escreveu Valle", porque,
com efeito, Valle nom ..admite o ptii;neiró plano, o seu teatro é épico, nom exactamente no
sentido do de Brecht, mas é preciso ve-lo "de
fora", com intensidade, querendo penetrar, mas
sempre "de fara"). Claro que essa linguagem
tem também um significado dramático mais
simples gue se reduz a urna mera conven\:om
cénica. E urna espécie de "fazei de conta" de
que estou a falar em galega, mas estou a falar
em castelhano, sem que <leva da:í interpretar-se
que González Laxe ou ·Abel Caballero som re. almente personagens de Valle.

[

T udo isto ven a con to da notícia de que o Centro Dramático Galega (CDG) vai representar
quatro obras de Valle Inclán em Castelhano.
Entende-se, depois do dita, que a Língua que
emprega Valle seja tao cara aos olhos das nossas
autoridades linguísticas e culturais que pensem
que non .é preciso traduzi-lo. Afinal entre um
castelhano ·um pouco agalegado, como o de Valle, e um galega fortemente castelhanizado, como o que elas promovem, pouca diferen~a deve
haber. Seria dinheiro mal gasto. Mas o ponto de
"acordo" é mais importante e mais subtil: na
práticq_ filológica oficial resulta ser Galego, ou
ter patente de Galego, tudo quanto for dita ou
pronunciado em Galiza que nom seja "exactamente" Castelhano padrom actual. O "Castel-

JoAo GUISAM
SEIXAS

'-N

om
entendo a
necessidade,
ou melhor a
obrigac;om,
que temo CDG
de representar
nenhuma obra
de Valle"

Ramó11 Mg..'.Valle~lnclán

hano de Valle", que é urna Língua que se supoe
pronunciada na Galiza, e que nom é exactamente Castelhano pádrom actual, deve ser, de
algum modo, "galega" (o uso de maiúsculas e
minúsculas é propositado).
A diferen~a, porém, entre o Castelhano de Valle e o Galego do ILG é tao tremenda como a
que vai da genialidade a mediocridade. Valle
criou , com o intuito de imitar o _Galego, um
Castelhano maravilhoso, que sabe mais a velho
que a galego, que sabe mais a estranho que a
·
folclórico, que sabe, sobre tuda, a humidade, a pedra, a lama, a roupa gasta,
a máscaras de carne, a serns de
. um reino que nunca existiu que
actuam empurrados palas
paixoes igual que pesos que
caem por um plano inclinado . Valle inventava
valentemente, abertamente, descaradamente, urna Língua que
ninguém falava , porque se alguém a falasse lhe queimaria na
boca. Nada tema ver
com a cobardía buroqá tica, com a inven~om camuflada,
com a para-filología
esotérica dos inventores dessa Língua "popular" que só falam os índios_da Tele.
Nesse sentido el.l compreendo sem reparos a ati~ude da
famí lia de Valle, de impedir taxativamente que a sua o~ra seja
traduzida ao g'aleg'o enxebrizante e
inventado. Mas também, pala mesma, deveria de, se proÍbir traduzif Sófocles , M o lier~ .
Shakespeare ou Chejov.
_
Claro que, no caso de Valle, há urna dificultade
suplemehtar. Como aéabamos de dizer, ele emprega urna linguagem estranP.a e inventada, fe it~ a medida do seu texto . Isso·talvez teria grandes dificultades para ser trasladado a Frances, a
Sueco ou a Chines, mas sempre se poderiam
procurar equivalencias. Ora, como traduzir urna
linguagem inventada, para urna Língua que é
toda ela inventada a sua vez? Falta o termo de
referencia, que seria o Frances padrom , o Sueco
padrom ou o Chines padrom (o "Galeguinho"
padrom non existe: trata-se de urna questom de
uso, e nom de Decreto Lei) . Como distinguir,
entom, o que inventou o autor do texto, do que
inventou o autor do Dicionário?
A mim produz-me suores, de veras, parar-me a
pensar como se traduziriam determinadas causas de Valle. Sobre tuda pensar como "regressariam" para o Galega "oficial" algumas dessas
expressoes do Galega real que Valle inseriu no
seu Castelhano. Em "La Rosa de Papel", por
exemplo, ªº aparecer esse célebre grupo de rapazirihos a berrar "Mamá Florinda, mamá Florinda! ", Valle denomina-o, transcrevendo como ortografía espanhola urna voz viva no falar
da ria em que nasceu: "Coro de crianzas". Já o
estou vendo "gal¡;guizado" (ou melhor "oficiali- ·
zado") como "Coro de rillotes" ou quem sabe se
"Couro de rillotes".

fronteira linguística, e, como traduzi.r a Galega
(ou simplesmente empregá-lo) é urna simples
questom de "galeguizar" o Espanhol. Claro que,
nesse caso, a família deveria de proibir a tradu~om ao Frances ou o Ingles, em que esse jogo
linguístico nom seria possível, ainda que se procurassem equivalencias, provavelmente dialectais.O Galega é, asim, urna Língua que só pode
existir ao lado do Espanhol, misturando-se com
ele, gravitando a seu redor. Valle, mesmo sem o
pretender, sabia colocar-nos sempre frente as
nossas deformidades . A linguagem que emprega
é urna caricatura deformada da nossa dependencia do Espanhol, e se isso significa também a sua obra e a sua
Língua, is o é em verdade intraduzível a nenhum outro idioConvém n on quecer,
poré m , que nada de
quan to vai dit tem a
men or re levancia n o
caso de utra obras,
de ambient nom galega (como por exemp lo "Luce de bohemia") em que as dificultades de tradu~om
para Galega nom tinh am por que ser mu i
diferente da do Ingle
ou Frances.
D EVEMOS PASSA, LO PO,
LAS ARMAS? Valle foi um

ciclada.o galega adulto e
consciente, que, em legítimo
uso dos seus direitos e creveu
toda a sua obra em Espanhol e declarou a sua von tade de que nunca
fosse traduz ida para Galega. Que debemo
fazer? Devemos passá-lo palas armas?
Valle tem todo o direito do mundo a nom er
traduzido, ora, nom entendo a nece sidade, ou
· melhor a obriga\:om, que tem o CDG de representar nenhuma obra de Valle. Se vive emo
no meio do Oceano, isolados do mundo e de
nós depe ndesse que Valle se repre enta se ou
nom, deveríamos repre entar Valle em Ca te lh ano e com agulhas e petadas no pé , e fo e
preciso. Como afortunadamen te n m é as im
ternos urnas fro nteiras maravilh am nte abertas a cultura espanhola (o único qu lam n o é
que nom as ten hamos igual de maravi lhosamente abertas a cultura port ugue a) e exi t m
o Centro Dramát ico Nacional, o Ce ntr Dramático Andaluz (que já tr uxo algum Valle p r
estes vales de lágrimas e com urna p r digi a
Luísa Martínez no reparto, por cert ) e um em
fim de companhias públicas e privadas quepodem representá-lo, e que sempre sera bem;
vindas, ninguém tem que ceder nem um só do
seus direitos.
Quera dizer que eu gasto muito de Valle, que o
seu Castelhano me parece urna cria\:om subjugadora. Ora: eu nom pretendo que a "Xunta"
me subsidie a adquisi~om desse livro com o dinheiro destinado a normaliza\:Offi linguística.

Que o CDG vai representar Valle em Espanhol?
Estupendo! O único, que devolva, antes de sair,
· o dinheiro que até hoje tem recebido polo seu
Mas nom penso que os· herdeiros de Valle nesuposto labor de promo\:Offi da Língua e cultura
guem o seu "placet" a urna versom galega por
galegas. O CDG deveria sair, entom, do "sector
nenhum melindre linguístico. Suspeito que na
público" e do "erário público" (que som os únisua atitude existe, antes ao contrário, um acorcos "públicos" que lhe interessam). Galiza pode
do de fundo com a "linguística oficial": nom se
ter muitos deficits culturais, mas nom precisaconsidera necessário nern conveniente traduzir
mente de companhias de teatro que actuem em
. a sua obra ao Galega, porque se considera que a
Castelhano. E desde o ponto de vista do, por
sua obra já é como se estivesse escrita, polo meoutra parte sempre desejável, intercambio linnos parcialmente, em Galego, porque já tem as
guístico, seria muito mais interessante que se
ptopor~oes de Galego e· Castelhano que o seu ·
subsidiasse, comos fundos da normaliza~om linautor quería dar-lhe, ou, por dize-lo de modo reguística, Goldoni em italiano.•
sumido: porque já está "galeguizada". Eisa questom: entre o Galega e o Castelhano nom existe
)olio Guisam Seixas é autor de teatro.
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Galiza celebra o Dia Internacional do Teatro
co maior conflito dos últimos vinte anos
Apoio marioritário dos profisionais ao ~anifesto polo teatro en galego
'* c.v.
Os profisionais do teatro galego
comemoran este ano o 2 7 de
Marzo, Dia Mundial do Teatro
sofrindo o maior conflicto que.
afectou ao sector nos últimos
vinte anos. O anúncio da repre,
sentación de catro pezas de Valle
Inclán en español polo Centro
Dramático Galego provocou un
grande malestar na profisión que
se evidenciou no apoio maioritá,
rio ao ''Manifesto polo teatro ga,
lego" promovido pola Mesa pola
Normalización Lingüística e os
profisionais do teatro galego.

A ade ión masiva de actores, directore e técnicos ao manifesto
que comezou a circular o pasado

fin de semana aproveitando as
representacións que se desenvol-.
vian no país puxo sobre a mesa a
forre oposición ao proxecto do
CDG. Entre os asinantes, aos
que se sumaron numerosos persoeiros do mundo da cultura, figuran tamén alguns dos que aceitaron a proposta do Centro para
participar nas representacións.
No manifesto, os asinantes falan
dun "feíto insólito, contrário ao
espírito co que foi criado e á liña
mantida até o de agora polo próprio CDG e por todas as outras
compañías de teatro galegas". O
documento sinala, despois de recoñecer a valia da obra de Valle
e anotar a negativa da família á
representación en galego, que

non hai "razón que xustifique ou
explique a decisión final de acometer o proxecto mesmo en español". Anúncian asimesmo que
de levarse adiante as representacións "estabeleceriase un preocupante precedente para o futuro".
Amáis de manifestar o total rexeitamento á proposta do CDG
-adscrito ao Instituto Galgo de
Artes Escénicas e Musicais dépendente da Consellaria de Cul,
tura- os asinantes do manifesto
solicitan "que se paralice o proxecto e que o CDG se manteña
fiel á sua liña de representar uni,
camente teatro en galego".
O amplo apoio recollido nos poucos días nos que rodou o manifesto polo país levou a que alguns

dos promotores da iniciativa manifestaran a sua esperanza na posi,
bilidade real de parar o espectáculo. As decisións adoptadas na
asamblea extraordinária para tratar o terria que a Asociación de
Actores, Directores e Técnicos de
Escea vai celebrar o Sábado dia
28 serán de grande importáricia á
hora de facer mudar a decisión
política adoptada polo CDG.

Solidaddade
cos traballadores
Tamén a CIG mostrou a sua
oposición á representación de
Valle Inclán en español pola
compañia pública gale-ga. Nun
comunicado a central nacionalista sinala que "quen crea na

posibilidade dun teatro nacional
galega só pode crer que ese teatro se exprese na lingua nacional
de Galiza, senón estaríamos
<liante dun verdadeiro teatro do
esperpento". A CIG mostrou tamén sua solidaridade "con boa
·parte dos traballadores e traballadoras do teatro de Galiza, que
están a rexeitar a proposta de
traballo nesta montaxe, porque
entenden que en nada contribue
ao necesário proceso de normalización lingüística e cultural da
nosa nación". O sindicato reclama a inmediata suspensión da
montaxe e considera con respecto ao director do CDG, Manuel
Guede que "debe demitir da sua
responsabilidade, ou se é o caso
debe ser cesado sen demora".•

a

A Pontevedra franquista
desprezou o primeiro monumento erixido a Valle lnclán
A obra de Prieto Coussent acabou perdida polos montes do Barbanza
extrañamento serviu primeiro
no Porto do Son de pedra de
amarre no porto, pasou por Riveira e chegou ao fin á Pobra
para ser arrombada e abandoada
en dep.e ndéncias municipais.
Xestións de Jaime del Valle Inclán por meio de terceiros ante
os síndicos pobrenses corn¡eguiron activar a reubicación dunha
escultura á que xa lle furtaran a
base, daquela servindo de adorno no xardín dun munícipe.

9* X.E. ACUÑA

A pouc-0 de proclamada a II República chega a Tui un xove
pintor de Ribadeo . Tiña ainda
recente o seu paso pola Académia de San Femando baixo unha marcada titoria de Julio Romero de Torres. Antes fora becado, ao igual que Maruxa Mallo,
pola Depuración de Lugo e mesmo deixara a ua pegada artfstica
xuvenil nos panos da igrexa parr quial de Galdo. Benito Prieto
Cou ent viña de tinado para
impartir maxisre rio de artes e
offci entr
tud ante daqu l in ·titut tud n e e n ula
n n nv nr d an
dir ci n de Man u l L a.

O cumio da Curota foi o destino
que se lle buscou. Alí abandoada, certas mans botárona un día
a rolos monte abaixo. De novo
esquecida e i;naltratada, campañas da prensa máis progresista
dos anos sesenta lograron recompor por un tempo a singrad u ra do primeiro monumento
· erguido no . mundo a Valle lnclán e, paradoxicamente, ·o primeiro en ser desmontado.
O escultor Prieto Coussent, tras o busto, acompañado dos obreiros anarcosindicalistas de Tui que elalaboraron xunto a el o
monumento a Valle.

Foron precisamente estes dous
homes -ligados á actividades
c1,1lturais e políticas do galeguismo na capital provincial- os
que se serviron da asociación
Labor Galeguista de Pontevedra
na tarefa de xerar fondos para
erguer o monumento. As escalas
normais de Ourense, Pontevedra e os concellos de Tui e Ri-

badeo aportaron parte do financiamento necesario.

Eduardo Vincenti, santo e seña
do conservadurismo local.

disculpa de Argenti ante unha xa
de por si silente cidadania.

A campaña deu os seus froitos ta-

Pasados os tres anos do alzamento
militar e a máis primeira posguerra un significado alcalde falanxista botou en conta da presencia
iconoclasta de Valle Inclán. A
Pontevedra trunfal e inmersa nos
enriquecimentos súbitos do estraperlo e o wolfram non merecía tal
· aldraxe á retórica nacionalcatólica. De nada valeu que presidira a
corporación un arquitecto. Juan
Argenti Navajas, bebedor nas
primeiras escuadras joseantonianas madrileñas, non quería tal
mancha na súa cidade e argallou
un vergoñento desv10 das duas
toneladas e media de monumento cara a Pobra do Cararriiñal. A
ampliación dunha paxareira foi a
mesquiñ¡:i e máis 'que humillante

Tras a desfeita, Pontevedra acollia
un ano despois -Xullo de 1954un autodenominado III Congreso
Internacional de Poesía. Malia o
bafo franquista do evento. os
concorrentes, logo de seren informados baixo corda da ruin alcaldada, fixeron correr o seu desagrado pola retirada do monumento. O temor a un escándalo que
traspasara as fronteiras levou a
que as autoridades amañaran a toda presa un monolito á memoria
de Valle. Un simple pedrón no
que se gravou con presas o mesmo
soneto de Rubén. Dario que antes
se lia no plinto que daba base á
peza de Prieto Coussent.

mén ante unha corporación municipal progresista na que eran
maioria os partidos ligados á
Frente Popular. A cabeza dela figuraba o lendário canteiro comunista Manuel García Filgueira, un
veterano de loitas obreras e societarias, que conseguiu a cesión por
parte de Benito Prieto e os seus
alumnos da peza escultórica.
Pouco antes de Xullo do 36 ten
lugar a inauguración do monumento nun masivo acto presidido
por García Filgueira e o próprio
Prieto Coussent. Erguiase a talla
granítica mm privilexiado recuncho dos xardíns das Palmeiras,
antes só presidido por un busto de

Unha peza que no .seu exflio e

Prieto Coussent preso no cárcere de Tui en Xullo do 36, salvouse de ser fusilado. A estrataxema dun familiar ao convencer
ás autoridades militares de que o
pintor deixara sen rematar un
retrato de Calvo Sotelo, significou a súa saida da prisión. O escultor, que retratou a ·vintecatro
presos que compartiron con el
os calabozos de Tui, lembra agora desde Granada que "non todos correron a mesma sorte, alguns daqueles cenetistas que fixeron o busto foron asasinados".
Mentras outra escultura de Prieto non acadou distinta sorte.
seu busto de Sócrates, gardado
no instituto, foi secuestrado polos golpistas, emborrallado con
chapapote e tirado nun ribazo.
As novas autoridades, ao igual
que con Valle Inclán teimaban
que o pensador grego fora tamén
un "rojo".•

o
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O Sublime castrapo de Valle-- Inclán
Leo nun titlar de A Nasa Terra
que "o Centro Dramático Galego
representará en español" e, de se,
guido, o subtítulo que dí e aclara:
"indignacíón no mundo do teatro
pola programación de catro obras
de Valle,Jnclán non traducidas".
Supoño que sería dentro do mun,
do do teatro galego e peµ.so que
non lles faltarían razóns para in,
dignarse a quen tal pensen. ·

P

ola miña parte xa pensei
sobre iste polémico e ~pai,
xoante asuhto hai moitos
anos, e tratei acerca del en dous
longos anacos que publiquei en
Xuño de 1965, no Diario de Pon,
tevedra. Non é cousa agora de
reproducilos aqui, pois encherí,
, an moito máis que ista páxina.
O primeiro titulábase El lenguaje

de cumplir o século -naceu o
dous de Maio de 1898- conser,
va toda a lucidez mental, incluí,
da a súa fértil imaxinación. E
nisa soleada mañá de Marzo es,
tábCaínda pletórico de fantasía:
- Hai quen pensan -díxomeq ue deberían traducirse os
Esperpentos ao galego para set
representados por galegas; pero
non. faltan tampouco quen pro,
poñeri que as Comedias Bárbaras
sexan tráducidas ao castelán ...
-Logo, Mestre Novo, ¿non es,
tán istas pezas de Valle,Jnclán
escritas xa en español?
---:En español, sí, pero nunha
forma periférica dil que damos
en chamar castrapo.

valleinclanesco ante el público ga,
llego e o segundo Verosimilitüd y
- Paréceme certamente insul,
convencionalismo en ·el teatro ga, . tante, don Ánxele, que nomee
llego. Quizaves desentrañasen a . castrapo á preciosa fala de D. Ra,
món Ma~ía. O castrapo ten "un
custión, ou cecais a e_n ci_rrarían
máis.
Farei pois borrón e conta nova
en canto a aqueles vellos anacos,
que imaxino que ainda ."conser,
varán cerra validez, para narrar
o que, a propósito dista mifi:a
antiga teima, falei co ex,tonde
de Grovas, no seu Pombal de
Extramundi, o outro día. Don
Ánxelo, inda que -está a pu~to

_.significado pexorativo que conle,
va esta palahra'', a cal recorda a
de rachado, ou estragado (asegun
o Diccionario Xerais da Lingua) .
_:_Estou conforme, Borobó, en
que .é "unha- de~o~inacion pe,
xorativa ( ou despectiva)..,que·
adoita re~ibir o castelán agale,
gado en varfante dialectal do
idioma que habitualmente se fa,

l~ en Galicia". Pero iso é o que
fixo precisamente o xenial·autor
de [)ivinas Palabras ao apañar as
cadencias, os xiros, a sintaxe da
lingua, tan misturada e anterga,
que falaban nos pazos os señores
entre iles ou cos seus criados.

- Algo así xa o dixo D. Miguel
de Unamuno, río seu culminante
artigo, El habla de Valle.,lnclán,
publicado no xomal Ahora, días
despois da morte do ·gran fablis, .
tán das Españas: "Valle,Jnclán ·
hizo con la matria del lenguaje
de su pueblo y de los pueblos con
los qµe convivió, una propiedad
-"idi.oma"- suya, un lenguaje
personal e individual. Y como le
servía en su vida cotidiana, en su
conversación, era su dialecto, la
lengua de sus diálogos. Y de sus
monólogos" .- (Lin nun recorte,
que levaba na man, dos meus es,
quecidos anacos, no que aparecía
a ~ita de D. Miguel). ·

-É ben certo que asimilou Don ·
Ramón as falas dos pobos con
que conviveu, na -extensa T erra
Quente, en Tirano Banderas , e a
castiza·dos Madriles e da.S Anda,
lucías, nos Esperpentos e no Rue,
do Ibérico. ·Mais no q~e atañe á
_matria da linguaxe do seu pobo,
serviulle para expresar nas Co,
medias Bárbaras, e demais crea,
cións súas d~ argumento galego,

a realidade idiomática da sacie,
dade en que nacera e 'se criara.
Pois os fidalgos, as señoras dos
pazos, os cregos, os escribáns, _os
sacristáns e incluso os cegos,
cando pedían esmola, non fala,
ban normalmente galega naque,
la pacega sociedade; senón "un,
ha variante dialectal do idioma
castelán" que o creador de Flor
de Santidad decantou e fermose,
ou coa maxia da súa pluma;
nunha sorte de adiantada de re,
alismo máxico verbal.
-Diste xeito a lingua de. Valle,
lnclán ven ser unha especie de
castrapo sublimado e, en certo
modo, divinizado.
castrapo de Florisel qu e "acle,
prendía la rive irana" aos mer,
los. O castrapo de Adega que
padecía "o ramo cativo". Ocas,
trapo de Pedro G a rlo, t ío do
baldadiño do dornajo , "devorado
por los bacuriños". O castrapo,
en fin , de don JuaFl M an ue l
Montenegro e de seus fillos,
tan negros de alma- ..
~O

cas trapo , en sum a, q ue
as fa uces do software
do W ord Perfect do programa
Provinelga si, por ven tµra, in,
tentara verterse ao plusnormati,
vizado galega. •
tr~sgolaría

A.

VIDAL

Cousas de xudeosCando os xudeus souberon das
intencións dos conselleiros dos
Reís Católicos, comisionaron a
un dos seus homes principais pa,
ra que s.e entrevistase coQ. eles e
lles ofrecese unha boa axuda
económica co fin de paliar: os
gastos da guerra de Granada a
cambio de deixalos en paz.

'

-¿Tampouco tes ti un anaco
de pan para remediar esta fame ?

Entón, no intre en que o embaí,
xador estaba cerrando o trato cos
monarcas, entrou na sala, coma
un arroutado, o m'esmísimo T or,
quemada, quen, co crucifixo en
alto ameazou aos reunidos:

- Nin pan nin un pataco con
que mercar unhas frangullas .
E ao dicir isto, o xudeu moveu
os brazos, e ao oído fino do ga,
lego chego_ulle o tintineo das
moedas que levaba.

-O lscariote vendeu a Noso
Señor por trinta moedas, ~ vós
estades a facelo pof trihta mil.
· Pois vendédeo; aí o rendes. ·
aos seus labores e, asemade, polo
E arroxando o crucifixo sobre a
mesa, saíu da sala.

. seu .secretismo, convertidos en

U

ando acorría unha malda,
e, o culpáb~l era doado
e encontrar nas xuderías.
Eles eran os ásasinos de meninos, _
violadores de doncelas, tortura,
dores de cristiáns e aliados do
diaño cando Blgunha catástrofe
, caía sobre a sociedade. E iso a pe,
sares de que eran os mellares mé,
dicos, notarios e banqueiros, ·por,
que non tiñan troulas nas que
gastar o tempo nin o diñeiro.

ns meses máis tarde, Q 31
de Marzo de 1492, 3.$ Cató,
licas Maxestades asinaron
o decreto· de expulsión dós xu,
deus dos seus reinos.
Desde moi antigo, os xudeus fo,
ron unha das comunidades emi,
grantes máis mal tratadas, obri,
gados a vivir en arrabaldes, a non
practicar "os seus ritos con líber,
dade nin exercer os oficios que se
consideraban de nobres. Así é de
entender mellor que fosen sem,
pre un grupo pechado, dedicado

a fama de avaros e usureiros; co,
mo o daquel conto do xudeu e o
galego que se encontraron na
emigración, onde a casualidade
os xuntou para compartir as pe,
nalidades dos sen terra.

motivo de desconfianza.

º

Ese secretismo, illamento e ri,
queza sen alardes, fíxolles ganar

º

paisano, lohxe de enfa,
darse coa mentira, cavi,
lou na maneira de facer,
lle compartir a pequena fortuna
que intuía. E, sen amosar a úni,
ca moeda que a el lle quedaba,
fíxolle unha proposta.

'Son un escritor
galega na literatura
catalana'

-¡É un castrapo subli me! O

FRANCISCO

'

Xúlio
Ricardo Trigo

un bo anaco. Cada pouco o ga,
lego bo taba algun ha lamen ta,
ción para ver se o outro se aviña
a soltar da bulsa, pero aquel, sen
sacar a man do peto, ría para si.
anso de agardar, o galego
sacou a súa única moeda,
e amosándolla exclamo u
,con grandes mostras de sorpresa:

C

-Mira co mp añe iro que bo é
Deus, que se apiadou de nós e pu,
xo no meu peto esta moeda. Lou,
bado sexa El Senor. Pero como o
trato é o trato, e xa que nesta
ocasión et se acordou de min,
compartirei contigo a metade.
Cambióuna, e o oufro aceptou,
na sen melindradas.
Seguiron o camiño, pero como
o xudeu non acababa de soltar
as del, o galego volveu ·a insistir.

-Mira compañeiro ;. eu xa sei
ql!e vós sodes moi relixiosos, e
nós, os galegas, non o somos me,
nos; e dado que o meu deus é o
mesmo que o teu en versión máis
moderna, ¿Por que non lle reza,
m.os, cada un segundo o seu cos,
turne, e lle pedimos que faga apa,
recer no noso camiño o necesa,
rio para c~mer un prato quente?

- ¿E El non che metería a ti as
moedas nalgún sitio como ma
meteu a min? ¿Ti mirastes ben?

Aceptou o xude-u a proposta,
coidando que o outro estaba al,
go lelo; e camifiaron en silencio

-,-Mira ben home, mira ben",
que cando hai fame, a min non
~ai deus que mas meta. •

-Mirei home, mirei. ¿Non ía
e~terarme se tal fose?
Entón o paisano,. acercándose ,
palpoulle na alxabeira onde an,
tes soaran as moedas e dille:

E tou lendo a dous po~tas galegos.
Primeiro a Xo é M" Alvarez Các,
cama, cuxo último libro Calenda,
rio perpetuo paréceme incluso me,
llor que O lume branca. Ademais
fágoo con especial atención xa
que o vou traducir ao catalán. O
segun do libro é Casa ou sombra,
de Rafa Villar, que me parece do
autores máis destacados das novas
xeración s. T amén estou inmer o
en Os cadernos de Lanzarote de
Saramago.

Que recomenda ria ler?
A xeración poética do oitenta na
_Galiza paréceme abraiante.

En Cataluñ a e V aléncia é consi,
derado polos leitores como u n es,
crit or galego?
Aos carro anos marchei para Cata,
luña cos meus pais pero todo o
veráns até os dezaseis anos paseino
na Galiza. O contacto con G aliza
seguiu sendo moi forre. Os meus
mundos literarios son galego . Tiña
razón Baudelaire cando dixo qu a
pátria é a infáncia. P r iso cri i U,
gacia, un território que e inclep n,
dizou do Estado tras unha l ita.
Tanto en Cataluña como n Va,
léncia on considerad galeg .

A sua última novela é La mort
Salobre (A morte salgada) desen.vólvese en Compostela.

É a primeira entrega d det ctive
Xurxo Fondo. T rátase dun ha nove,
la n egra con toques de fantas ía e
maxia na que ten cabida a tradición
do país de referéncia. Gostariame
que se traducira ao galega pero son
coñecido en C ataluña e descoñeci,
do ná G aliza. Por outra parte, penso
que os meus libros tamén pertencen
ao público da Galiza.

Como acollen os leitores cataláns
a poesía galega.
O seguimento da poesia é relativa
tanto se falamos da galega como
doutra calquera. Pero. surprende á
crítica pola sua calidade. Agora es,
tou preparando unha antoloxia dos
poetas dos 80 ·e un especial de li,
teratura galega de oitenta páx inas
para unha revista valenciana. •
Escritor. Betanzos (1959) .
Obras publicadas: La desaparici6 d'.Evelyn;
L'éxtensi6 del ti!mps; El misteri del barri gótic e
Fado _(no prelo).

O Trinque
O costume d.e pasear en prima.vera
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Comezan as carballeiras a
vestirse de lóureiro, os cucos
a cucar e as patacas a nacer
nos regos. A terra chama a
paseala, a non quedar na casa. A primavera gózase de ca-

miñata, co seu -arrecendo e a
sua lingoaxe de cores. Ademais pasear é gratis, non
contamina e axuda a vencer
ás toxinas acumuladas no inverno.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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.
As

stalacións

Begonte

llo, Menchu Lamas, Prieto
Nespereira, Jorge Castillo e
Luís Caroucho. Picasso,
Dalí e Miró tamén forman
parte dela:

~sculturas

de
axigueiro
pódense
ollar na
galeria
·do Bazán
CORUÑA.

• ACTIVIDADES
PATRIMÓNIO

•MÚSIC,A

O Sábado 28, ás 12 h, celebraráse a xuntanza das Bri-

DEFCON Dos

gadas pola Defensa do Património Chairego para dar a

Os Def con Dos actuarán o
V~nres 27 ás 22,30 h. no
Playá Club . As portas
abren ás 21,30 h. A entrada adiantada val l.300 pta,
na porta 1.500.

coñecer as novas iniciativas para o ano 98. Máis info rm ación no teléfono
(982) 2115 08.

A Coruña

SHOSTAKQVICH
ENSEMBLE

•CINEMA
Na noite do Martes 31 de
Marzo a Shostakovich Ensemble musicará, no teatro
Rosalia Castro, obras de
Shostakovich.

CGAI
O Centro Galega de Artes
da 1maxe proxectará, nesta
semana: o Xoves 26--A rwi·

te de Walpurigs/Nacht der
Vampire de León Klimovsky (España-Alemaña,
1970, 35 mm, 84 min), con
subrículos en galega, o
Venres 2 7 repetirán A rwi·
te de Walpurigs/Nacht der
Vampire. E o Martes 31
Orgullo de Manuel Mur
Oti (España, 1955). Os os
pases son ás 20, 15 h. e o
prero da entrada é de 200
pta. Tamén hai un bono de
dez sesións por 1.500 pta.

• EXPOSICIÓNS
EN GALEGO
CON HUMOR
No I GABAO pódese contemplar a exposición de
humor gráfico que oganizou a equipa de normalización lingüística do I GABAD. Baixo o título En galega con humor, recóllese unha e colma gráfica dos último tempos na Galiza. Unha pequena homenaxe ao
compromi o que os autores
manriv ronco país.

González
¡ards do

Coruña.

trflf'_GATIACA. No futuro é posíbel
escoller o filio me.llar dotado. Xa
non hai máis diferéncias que as que afastan aos listos dos parvos. Un <lestes últimos conseguirá sen embargo falsificar os
seus dados xenéticos. Amena, sen ex· é.ncias.

~ LEXÍTIMA DEFENSA. Francis
Ford Coppola dirixe unha pelkula
para demonstrar que hai algo pior que os
avogados: as compañias de seguros, que se
negan a pagar un trasplante de médula
ósea a un enfermo de leucémia.

~ O INDOMÁBEL WILL HUNTING. Psiquiatra comprensivo
runida a integrarse na sociedade a un mozo
superdotado que ten problemas de convivéncia. Para quen se perdeu O clube dos

aberta a exposición de pintura de Miguel Carballo.
CAXIGUEIRO
A galeria Pardo Bazán acolle, até o 4 de Abril, a exposición de Daniel Caxigueiro. lnstalacións e esculturas que se poden visitar de Luns a Venres de
19,30 a 21,30 h, e os Sábados de 12,30 a 14 h .
GRANDES MESTRES
DO GRAVADO
Está aberta na Fundación
Barrié (Cantón Grande, 9),
a exposición de pintura
Grandes mestres· do gravado
español. Entre os eseolmados pola exposición destacan os galegas Maruxa Ma-

cula demasiado longa para mostrar :·
como se lle rouba médio millqn de dól;i- ··~
res a un delincu'ente: Un novo Tarantino con pingas de orixinali.dade, un tópico guión e un armazón que se sostén ·
grácias a dous bos actores negros.
~

O BOXEADOR. A vida interna
do lRA na zona bélica de Irlanda do
Norte. Fita de Jim Sherí.dan, o di.rector de
O prado e O nome do pai, a prol do proceso
de paz. Entre 0<mellor da carteleira. ·
~ BOOGIE NlGHTS. História

IElf',

fes no subxénero das inundacións
pero con trama de suspense polo meio,

f&". TORRENTE. Despois da sua no-

MENSAXEIRO DO FUTU,
RO. O feudalismo agrama unha
Terra post-nuclear cando, por azar e con
inxenuidade, renace un símbolo senllei. ro do Estado: o correo.

tábel interpretación en O dia da besantiago Segura volta con outra personaxe de especialísimas características: Un
policía espafiol, bebedor, machista e aceitoso. ·gura é ademais director e guionista
d ta füa cotro52 de máis, pero realizada
n liberdade, chispa e cerro ofício.

IElf',AS BRIGADAS DO ESPAZO.
No futuro, a Terra enfréntase ao
ataque duns insectos siderais. O belicismo e o autoritarismo quedan caraturizados pola eleición dos inimigos e polo ton
propagandístico da película.

~

lf?t'.º

MEDIDAS DESESPERADAS.

Suspense e pantasia
nunha película na que un policía
combate ao maligno .

Na Biblioteca Pública Mi-

~ JACKIE lJROWN. Uriha ,pelí- ·

~

~FALLEN.

guel González Garcés está

lo como fundo. O filme nort conquire tra-- ,
<lucir ao cinema.o estilo de Henry James.

poet.as mortos.
HARD RAIN. Filme de catástro-

Móaña
•CINEMA
EN FRANCÉS

O Cine Clube Alexandre
Cribeiro finaliza o seu ciclo
de cinema en francés, coa
proxección de, o Venres
27, Capitán
de Bertrand Travernier (Franza,
1996, 13).

Conan

Lug~
º --• EXPOSICIÓNS
CAPRICHOS DE ÜOYA

dun actor porno e dun director
con pretensións. Os excesos dos 70 dan
paso á realidade nos 80.

Trama de acción na que un pai e un
delicuente unen os seus destinos mentres
un neno con leucémia pulula polo meio.

MIGUEL CARBALLO

ÜRQUESTRA
.
SINFÓNICA DA ÜALIZA

Cartel e ira

ta,
Mjgu 1
Corballo
mostra o
1a pintura
biblioteca

rán, o Venres 3 de Abril ás
21 h , unha xuntanza co ga110 de dar a coñecer as novas ·iniciativas para o presente ano. Maior informa~ión no telf. (982) 211? 08.

O Xoves 2 de Abril terá lugar no Pazo de Congresos a
actuación da Orquestta Sin-·
fónica da Galiza que baixo a
·dirección de Gilbert Varga,
interpretará obras de Mozart
(concerto para violin e orquestra en Sol maior) e Rachamaninov (sinfonía n 2 2
en Mi menor, opera 27).

O Museu Provincial acollerá até meados de Abril a
exposición de pintura Caprichos de Goya, que comprende unha escolma de
pinturas, realizadas a pé
feito para a venda.

Oleiros

-.TEATRO

QUI PROQUO
Do Xoves 26 ao Sábado 28
o grupo de teatro Ollomoltranvia, baixo a dirección
de Evaristo Calvo, interpretará no Rosalia Castro
Qui pro Quo. T odas as actuacións serán ás 20,30 h.
O prezo d¡¡.s entradas será
de 600, 800 e 1.000 pta. segundo a localidade.
PoLOMARDAS
ANTILLAS

O Sabado 28 o grupo de teatro Teloncillo, representará

• EXPOSICIÓN$

•

ÜLLO DE VIDRO

O colectivo Ollo de Vidro
exíbe na Casa Charry unha
exposición conxunta de fotografia. Permanecerá aberra até o J 1 de Marzo.
MONSERRAT LLAMAS
De Luns a Venres de 19 a
21 h, pódese contemplar,
n a Casa Charry, a mostra
de pintura de Mo_nserrat
Llamas, quince obras de estilo abstracto.

DESAFIO . Dous homes pérdense nos boscos de Alaska e enfréntanse ao problema da supervivéncia e
ao perigo dos osos. Mentres, saen a relucir
as grandezas e misérias hwnanas. Filme de
boy scouts con moralina e boas paisaxes. ·
~ CHACAL.

Non se trata do que .
téntou matar ao xeneral de Gaullt;.
~GRANDES ESPERANZAS. En- · Este outro, máis moderno, tenta eliminar
contrb& e desencono-os dunha p~- , á muller do presiden!e·dos EEÜU..O flime
lla condicionada polos s us respeitivos · reabilita parcialme~~~ ao JRA e á ETA'.. :
protectores. Nova versión, esta· ambienta- ~
'
't , ,, ·•·' "
da na actualidade, da obra de Dickens.
~ xiRO·AO:INFERNÓ.Un' ma-> ,,.
~ tón. de ¡:lQu~ ~onta chegá a dnha ·
vila da :norte-ainéfffa profunda e topa
~ O COLECCIONISTA: DE
unha violéncia sot~irada que o supera.
AMANTES. Un psicóÍogo da po~
licia per;segue, por razóns persoais, a 'lm ' Oliver Stone trata con irania un proble- ·
,. ma pero leva ao
~x(r~ti{o'o chistes . .
psicópata. Prescindíbel.
;.; . '

no Forumetropolitano Polo ·
Mar das Antillas. As actuacións serán ás 17 e ás 19 h,
e o prezo·é de 500 pta.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

XAVIER CUIÑAS

Ferrol

Dos paredes
da galerio
Marisa
Marimón
de OURENSE

colgan
os pinturas
deXurxo

Mortiño.

• EXPOSICIÓN$

·~:. :·::~ ~:;.j

Mª JoAo OuvEIRAContinua aberta ao público a exposición da pintora
Maria Joao Oliveira. A
mostra pódese contemplar
na galeria Sargadelos .

Friol

Está aberra na galeria
Obradoiro de Artes a exposición do escultor Xa vier Cuíñas. Unha colección de esculturas, colectiva dos fundos da galeria,
que leva por título A promesa do navegante. Teremos a posibilidade de
contemplala até o 29 de
Abril.
XURXO MARTIÑO

• ACTIVIDADES
PATRIMÓNIO
As Brigadas pala Deferua do
Patrimonio Chairego calebra-

•

Na galeria Marisa Marimón está aberta a exposición de pintura de Xurxo
Martiño, Antropoética.
Permanecera aberta até o
próximo 15 de Abril.

- ........... ..... ·--· ......... ...............................................
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CARMEN GALLEGO

Convocatórias
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No Liceu Recreo Ourensán
pódese contemplar a exposición de pintura de Carmen Gallego González. A
mostra permanecerá aberra
até o 31 de Marzo.

•TEATRO
SEMPRE

·A Depuración da Coruña convoca o II
Prémio de Criación Fotográfica Luís
Ksado. Estabelécese un único prémio
de 100.000 pta. para todas as persoas
maiores de idade con obras non pre. miadas con anterioridade con tema relativo a Galiza ou á emigración galega,
compoñendo unha série de entre 6 ou
8 fotografías en cor ou branca e preto
e en formato de 30x40 cm. Os traballos apresentaranse antes do 10 de
Maio de 1998. Maior información na
Deputación da Coruña.

de fotografia para non profesionais, Un
dia na realidade de Vilagarcia. Premiaranse catro fotografias, con 40.000,
20.000, 10.000 e 5.000 pta. Cada autor
poderá apresentar várias obras. Cada
un dos traballos apresentaranse, na
Concelleria de Xuventude do Concello
(Praza Ravellán, 1 36.600 Vilagarcia),
nun sobre pecho no que só figure no
exterior o seudónimo, e acompañado
doutro, tamén pecho no· que figurará,
no seu interior, o nome, enderezo e teléfuno do concursante. O prazo de entrega das obras vai desde o 30 de Marzo
até o 18 de Abril de 1998. Maior información no teléfono (986) 50 10 08.

PRÉMIO DE NARRATIVA
TORRENTE BALLESTER

CURSO DE EXPRESIÓN
DRAMÁTICA

PRÉMIO DE CRIACIÓN
FOTOGRAfICA

Uvú

Do Xoves 26 aó Sábado 28
a compañia Produccións teatrais do Sur, representará
no teatro Principal, a obra

Sempre Uvú.

Poi
• ACTIVIDADES

A Escala de Expresión de Cangas conA Depuración da Coruña convoca o X
voca un curso de expresión dramática,
Prémio de Narrativa Torrente Ballester,
no que se estabelece un prémio de . aberto até cubrir prazas. Maior información no teléfono (986) 30 53 11.
3.000.000 pta. Poderán acceder todas as
persoas que o desexen con obras inédiCONCURSO DE CARTACES
tas e non premiadas anteriormente, de
tema e extensión libres e en formato
A Asociación Galega de Artesáns convo. DIN A4, mecanografados a duplo espaca o Concurso de Cartaces para a feira
zo. O prazo.de apresentación dos trabade artesania Mostrart98. Estabelecese
llos finaliza o 1 de Xullo de 1998. Maior
un prémio único de 100.000 pta. ao
información na Depuración da Coruña.
que poderán acceder toda,s as personas
que o desexen, con unha ou várias
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
obras. O tema é d~ libre elección, pero
A Concelleria de Xuventude do Condeberase ter en canta que o cartaz será
cello de Vilagarcia conv~ca o concurso
destinado á feira de artesania Mostrat98

PATRIMÓNIO
As Brigadas pala defensa
do Património Chairego levan a cabo unha nova roda de reunións informativas para chegar a todos os
sócios e público .en xeral
da Terra Cha, para exporlles as novas iniciativas
do presente ano. -A xuntanza terá lugar o Venres
27 ás 21 h . Maior información no teléfono (982)
21 15 08 .

e que deberá incluir o nome da feira ou
reservar un espácio para inserilo posteriormente. Todas as obras' apresentaranse xunto cos dados persoais á Asociación Galega de Artesáns, Camiño
da lgrexa, 38, 15009 A C9ruña, antes
do 15 de Maio de 1998. Maior infonnación no teléfono (981) 29 36 88.

Estabelecerase un único prémio de
500.000 pta. e dous accesits de
100.000. Os traballos apresentaránse
antes do 14 de Maio no departamento
de Cultura do Concello de Vigo (praza do Rei s/n 36202, Vigo). Maior información no teléfono (986) 81 01 OO.
CONCURSO DE CONTOS

BIENAL DE PINTURA

A Casa da Xuventude e a Agrupación
O Centro Cultural Deportivo de Boira convoca a V Bienal de Pintura José
Luís Fernández. Estabelécese un prémio único de 200.000 pta. ao que poden acceder todos os artistas que o desexen sen límite de idade. Cada concursante pode apresentar un máximo
de duas obras, orixinais. O tema, a
técnica e os materiais utilizados, .son
libres. O tamaño das obras non poderá ser inferior a 55x46 (lOf) nen superior a 100x81 (40f). Os traballos
apresentaranse debidamente ·enmarcados, no Centro Cultural de B,o iro
(Severo Ochoa, s/n) di::sde o 1 de
Abril ao 2 de Maio de 1998.
CONCURSO~ DE CARTACES

A Concelleria de Cultura do Concello
de Vigo convoca o concurso de cartaces· Festa do Cristo da Victoria 1998, ao
que'}:>oderán acceder quen desexar con
tantas obras como queira coa condición indispensábel de seren inéditas.

de Libreiros de Ourense convocan o

XV Concurso de Cantos, no que se estabelecerá un primeiro prémio de
80.000 pta e catro accesits de 25.000
pta. cada un, para menores de 17 anos.
Poden concorrer todos os xoves, entre
os 14 e os 30 anos, que o desexen, cun
ou vários relatos . Os traballos, de tema libre, deberán ser orixinais e inéditos. A extensión mínima será de seis
fólios e vintecinco a máxima, mecanografados a duplo espazo. Os traballos entregaránse na secretaria da Casa
da Xuventude, Celso Emilio Ferreiro,
27. 32.004 Ourense. As narrracións
apresentaranse baixo pseunome e irán
acompañadas dun sobre pecho, no exterior figurará o pseunome (así como a
frase menor de l 7 anos, de ser o caso),
e no interior do sobre, unha fi t ópia
do DNI máis título ou títulos dos cantos, asi como o enderezo e t léfono. O
prazo de entrega dos traballo remata
o 25 de Abril de 1998. Maior información no teléfono (988) 24 99 30. +

Pontevedra
TARÁNTULAS ...
ENACCION

• EXPOSICIÓNS
ESPAZOS
ALTERNATIVOS

o

Desde 17 de Marzo está
aberra, na sala Méndez-Nú- ñez Mandoza (Avda. Santa
Maria, s/n), a exposición
Tarantulas ... en acción.
Permanecerá aberra até o 17
de Abril e pódese visitar todos os dias menos os Luns de
10 a Í4 e de 16,30 a 20,30 h.

A Asociación Xuvenil
Ínsua e o Concello crean
Espazos Alternativos para difundir as ·obras dos xóvenes
a·rristas da cidade. As salas
que acollen as obras son: o
café pub Alsir (Barón, 13 ),
La Cabaña (Florez, 22), a
Feira Vella (Praza da Verdura, 12) e o Quinteiro (en
Bora, na estrada de Ouren-s.e, a 5 Km). Durante os meses de Abril e Maio, Begoña
Pérez, Joshua Moon, Paula
Femández e Maider Tehetxea, serán quen exiban as
suas obras.
MANUEL R. MOLDES
Está aberra na gale~ia Anexo a exposición do pintor
pontevedrés Manuel R.
Moldes. Baixo o título de
Vieiras presenta unha série
de cadros de mediáno formato nos que a mirada percorre unha multiplicidade
de estratos sen acadar nengun dominio estábel. Pódese visitar de Luns a Venres,
·¿ e 18 a 21 h, Sábados de 12
a 14 h. Até o 14 de Abril.

Nuria

Guordiola
fai unha
reflexión
pictórica
sobre a
fábrica de

conservas
Massó
de Cangas
na Casa das
Arfes de
VlGO.

ÜLGA MARTÍNEZ
Durante estes dias pódese
contemplar na sala Teucro
a exposición de pintura de
Olga Mart_ínei.
da Costa. Todas as represemacións serán ás 22 h. A
entrada val 900 pta. 'Xoves
dia do espectador 700 pta.

FERNANDO ARBOIRO E
MANUEL ROMERO
· Está aberra, na galeria Jaime Trigo, unha exposición
conxunta do escultor Fernando Arboiro e o pintor
Manuel Romero.
·

Santiago
• EXPOSICIÓNS
PRIETO N ESPEREIRA
No Mosteiro de San Martiño Pinario está aberta l\Tl'

Cha~eiro:

Prezo 500 pta + l 60 pta
de gastos de envio

Insignia:
Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
683g40001024
Solicita a .cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Vigo
•CINEMA

XOSÉ Mª BARREIRO

LUMIERI;:

Reencuentro, é o título da
exposición de pintura de
Xosé M3 Barreiro, na que se
recollen pinturas recentes
do autor. Amostra pódese
visitar na galeria Alameda.

•ACTOS

ha mostra antolóxica de
gravados de Xulio Prieto
Nespereira.

•TEATRO

MANOLO MILLARES

Até 28 de Marzo Matarile
Teatro, representará no Teatro Galán, Zeppelin ne 7
dirixida por Ana Valles,
12 Rounds dirixida por
Baltasar Patiño e Ana Valles e Negro é Negro dirixida por Ana Valles. Todas
ás actuacións serán ás 22 h.

O Auditório de Galiza acolle durante estes dias a exposición de pintura de Manolo Millares.
XOSÉ HERNÁNDEZ

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou ch~

aberra a exposición de fotografía de Patrick Zchmann.
Comprende fotografías de
diver5as comunidades chinas en diferentes países,
tanto de Occidente coma
do Oriente, expostas a modo de viaxe, no que o espectador vai seguindo unha
série de cartaces cunha orde determinada. Até o 19
de Abril. T amén na Casa
das Artes exíbese a exposición de pintura de Nuria
Guardiola Made.I, Massó,
obra recente da pintora na
que reflexiona sobre o
triunfo ou a decadencia das
fábricas de Massó. A mostra
pecha o 5 de Abril, día no
que que tamén finaliza a esposición de pintura de
Mingos Teixeira, Na procura das orixes, na que se recallen 40 pinturas que prerenden expresar a evolución da arte desde as orixes.

Falando á Parede é o título
da e>..'PosiciÓn de Xosé Hernández; que se exibe durante
estes días na Fundación GraneU no Pazo de Bendaña.
•MÚSICA

JJ;ii.~Rk,

ÜLTRANOITE
O Sábado 28, ás 23 h., terá
lugar na sala Nasa unha actuación colectiva de cabaret que leva por título Ultranoite. O prezo da entrada será de 900 pta, 700 para estudantes .
PABLO MILANÉS

/n Venres
27 ás 22 horas
Pavillón Multiusos do

/ ~o

Sar estará o cañecido cantautor cubano. Venda antec ipada de e ntr a das a
2.000 pta . Na billeteira,
2.500.

MAT ARILE TEATRO

SOCIEDADE E
CuLTURA NA GALJZA
CÉLTIGA
A Comisión de Cultura da
Asociación Xuvenil A Xeira, da residéncia universitária Monte da Condesa, organiza, na sala de usos multiples da própria residéncia,
unha conferéncia do historiador e arqueólogo André
Pena Graña baixo o título
de "Sociedade e Cultura na
Galiza Céltiga". S·erá o
Ma¡ces 31 ás 22 horas.

RETÉN

O grupo de Talí Teatro, representará do 24 ao 2 7 de
Marzo na sala Nasa, a obra
de Ernesto Caballero
Retén, comédia que narra a
história entre dous reclutas,
veterano e novato, nunha
garita. A dirección da obra
corre a .cargo de Femando

O Cine Clube Lumiere finaliza o mes coa proxección de Angel Baby de Michael Rymer (Austrália,
1995. 105 min) o Luns 30.
O pase será ás 20,30 h, no
Caixavigo. O prezo da entracia para sócios é de 300
pta, tamén se pode pagar
unha mensalidade de 1.000
pta. Maior información no
teléfono (986) 22 09 10.

)uuo ROMERO

• EXPOSICIÓNS

CABALEIRO

.

No Caixavigo exíbese a exposición de pintura de Julio Romero de Torres . A
mostra comprende todas as
etapas e estilos do pintor.

'

DIÁSPORA DA CHINA
Na Casa das Artes está

Está aberra na Sala de Arte Caixavigo (Po lic arpo
Sanz, 24), a exposición de

Pablo
Milanés
está o
Venres 27
en
SANTIAGO.

-
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• Cursos de fotografia e fotoxornalismo. A fotografía de autor, de
viaxes, a reportaxe ... trátanse nos
cursos que imparte o fotoxorna lista
Del mi Alvarez . Grupos de 5 a 1O
alumnos . Foros de pensamento e
opinión entorno a fotografía . Conferencias dirixidas a institutos, co léxios
e asociacions sobre reportaxes que
realizou e que provocan inquedanza
social : O conflito iugoslavo. Exemplo
de autodestrución do home; Cuba . A
loita dun povo; Meninos da rua. Miséria e escravitude; Galegos na diáspora. Unha grande traxedia; Fotografía
Documentalista e Fotoxomalismo galega. Máis informaciónn: Delmi Álvarez . A Garda 9, 13 2 A. 36209 Vigo.
Tlf: 986- 29 36 25. Beeper: 940- 331
331 abonado 76 20 26

• Oito anos de sequestros é o disco adicado aos presos independentistas. Con Na Barraka, Diplomáticos, Skornabois, Nación Reixa, Xenrreira. Túzaros, Skacha e Korosi Dansas entre outros. A venda no catálogo Sons de Luita. Se che interesa escrebe á caixa dos correios 3242 ,
36080 de Vigo .

• Desexaria Intercambiar correspondéncla para facer amigos e obter axuda humanitária . Escrever a:
Teresa Álvarez Cruz Jaime a 53 e/.
Avellaneda e San Fernando . Camagüey 70.100 Cuba.
• Alugase apartamento en Vigo ,
amoblado, 1 dormitório, calefacción ,
garaxe e adega. Perto do Hospital Xeral . 48.000 pta ao mes. Tell. 27 18 96.
• Distribuen de xeito gratuito información sobre os carreiros do río
Mif'io. Solicítaa na Asociación Chantadina de Sendeirismo (982) 16 25 82.
• Traspásase en Vigo local na rua
México , perto do Corte Inglés. Renta
baixa. As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono 41 03 21 .
•Debido aactuagáo da repressáo judicial sobre militantes da Assembleia da
Mocidade Independentista (AMI) e em
prevengáo das consequencias económicas que esto ronleva (p. Ex. um militante de Ponte Vedra tem que pagar
urna fian9a de 240.000 pta.) a nossa
organiza9áo decidiu abrir um fondo
de resistencia no que agradeceríamos fayas o teu ingresso solidário
que nos permita seguir a fazer fronte a
esta ofensiva da repressáo espanhola.

O número da conta é o 2091-0500-1230000-93748 da Caixa Galiza.
• Oferécese pintor de interiores.
Calidade e bon prezo . Guillermo, Teléfono de contacto 28 09 30, Vigo .
• Penha Anti-taurina Vengador. Precisamos qualquer tipo de colabora~om (artigas, bandas desenhadas,
desenhos, etc.) para sacar un boletím.
Se desejas contactar com nós, escreve ao apartado 180. 36900 Marím.
• Mestre de primária busca traballo relacionado coa cultura do noso país: publicacións, editoriais, librarias ... Manolo (981) 69 56 82.
• Xa está na rua o número 7 de
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN). Consigueo no apartado dos
correios 760 Compostela.
•Vende-se AX 1.400. P0-9172-1.
Bon prezo. Teléfono (986) 42 04 88.
Raquel.
• Vende-se moto Honda CBR 600
F, ano 93. 750.000 pta. negociábeis.
Teléfono (986) 45 14 32. Xose.
• Levo trinta e tantos anos tora da
terra e noto que estou perdendo o
idioma. Esquéncenseme muitas cousas porque non leño con quen talar.
Agradecería muito manter correspondéncia ou conversas telefónicas cunha
persoa que puidera correxir os meus
esquecimentos e os meus barbarismos
de xeito que non chegue o dia en que
non poida talar en galego. Un licenciado en Filoloxia non sei si seria muito
pedir pero si alguen que domine o idioma. Quedariache moi agradecido. Marci~. Apdo. 5.357 47.080 Valladolid.
• As mulleres do Colectivo Poético
Humilladoiro veñen de sacar á rua o
primeiro número do seu boletín poé·
tico PolpA rorrespondente ao inverno
97 con poemas de Beltza, Olaia Cociña, Maria Golpe, Noelia Granda! , Silvia
Pardo, Emma P. Lombardia, Natalia
Redondo. Podes conseguilo pedíndoo
no buzón do colectivo, enviando un selo de 35 pta. Tamén podes colaborar
enviándonos os teus poemas a: PolpA.
Colectivo Poético Humilladoiro, Apartado. 816. 15.080 A Coruña.
• Vende-se Opel Corsa 1,4 automático. PO-BC, 2.400 Km . En perfecto estado. Dirección asistida e con
mand'o para discapaci.tado físico . Te-

-o

léfono 929 88 75 04.

N

• Galiza Nova da Mariña vende a camisola coa landa de Castelao "O que
non se pode negar e que Pardo de
Cela defendeu a independéncia de
Galiza e que loitou bravamente contra uns reis que querian governarnos
a distáncia". A seis cores e só 1 .300
pta. Pedimentos a Galiza Nova Apdo.
19 27740 Mondoñedo. Pagamento
por xiro postal ou contra-rembolso .
• En Lareira-Carnota. Alugase apartamento ao lado da praia con vistas ao mar. Completamente equipado. Semana Santa e Verán. Taléfono
(981) 76 11 44 a partir das 20 h.
• Estou interesado em mercar um
alto-talante. Perguntar por Miguel.
Teléfone (981) 58 00 58.
• Véndanse camisetas de independéncia -de Euskadi. Se queras conseguila só tes que mandar nun sobre
2.000 pta. e o voso número de talla,
tamén vos mandaremos un fascin sobar os presos bascos e un libro da_independéncia de Euskadi. Escribir a:
Baraka Taldea. Ekonomia, 17-4 esq.
48902 Barakaldo. Bizkaia.
• Grande oferta de discos e fitas .
Teléfono (986) 41 34 96. Perguntar
por Sr. Baños.
• Aluga-se quarto em piso para
compartirmos . Bon pre90, zona velha de Kompostela. Hortas, 39-baixo .
• Precísase farmacéutica para Folgoso do Courel. Concha . Telf. 908
57 79 00 e (986) 49 05 58.
• Oferécese local público (taberna
A Casa Vel/a) para calquer tipo de
actuación musical ou outras actividades artísticas . Meses de Xuño ,
Xüllo e Agosto, de poder ser ás noi~es. Interesados chamade ao 986 55
J7 08 (a partir das 12 horas) ou fax
986 55 71 96. A Casa Vella, A Torre 51, Campaña 36646 Valga.
• Ja está na Rede umha nova pági·
na web inde.p endentista galega chamada Galiza Resistencia. Nela atoparás o anteprojecto dé Constitui9om
Galega publicada por ,!\PU no ano 93
ou ligaQons a outras páginas independentistas como Freedom far Galiza,
Galiza Ceive ou Adiante na /uta! O enderecto: é: www.ctv.es/US E RS/vllancosta/galiza.htrn. •

FotogroAas
de distintas
comunidades
chine1as
conforman a
expos¡clón
de Patrick
Zchmann na
Caso das
Amu de

Horizontais
l. Que se acendeu 4. Cabeza de gando 6. Ao revés, que
non ten ningunha doenza. 9 . Planta de América tropical
que en Europa se cultiva como planta de adorno 11. Metaloide con símbolo B e peso atómico 11 12. Batraquio
moi frecuente en pozas, lagoas e regos 13. Ouvidos 15.
Nota musical 17. Xunta, agrupa, reúne 19. Esteiro ou
tramo final dun val fluvial asolagado polo mar 20. Bondadosos, honrados 21." lgrexa episcopal 22 . Bondadoso
23. Profira uri discurso; rece 25. O mesmo que acá 2 7.
Embarcación grande 29. Sorrí 30. Acho, encentro 32 .
Que non ten roupa 33. Persoa versada na maxia 35. Mamífero ruminante do Norte de Europa 37. Institutriz 39.
Sinal ortográfito. 40. A grande distancia.
Verticais
1. Impresión desagradábel causada por algo que repugna
2. Ao revés, nota musical 3. Espazo de doce meses, no
plural 4. Sorrían 5. Pronome persoal de primeira persoa
7. Ao revés, deus exipcio 8. Parte líquida que se separa
ao coallar-0 leite 10. Ao revés, entrada do mar na terra
pala desembocadura dun río 11. Que ten bondade 12.
Ruído confuso de voces 14. Peza circular de diversos materias onde se grava música 16. Permanezo nun sitio 18.
Demostrativo 20. Que ten bondade 24. Acción de rimar
25. Suxeito con cordas 26. Asociación de pais de alum,
nos 28. Pequeno aro que se pon nos dedos 30. Associa~om Galega da Lingua 31. O día anterior a hoxe 34.
Nese lugar 36. A persoa coa que falarrios 38. Ao revés,
unidade coa que se mide a velocidade dos barcos.•
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Domínios climáticos oceánicos (6) da Gafüa.
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA

·NO ·sr 1.1 ·9r
IV ·tf "iUNO ·1f lVOV
Enrique
Pereira,
pintura, e
Antón
Iglesias,
poesia,
mostran a
suo obra no
Rincón dos
Artistas de
Vigo.

pintura de Manuel Cabaleiro. Unha mostra monográfica da Terra Santa, que
leva por título Mistura de
Culturas.
ENRIQUE PEREIRA E
, ANTÓN IGLESIAS

Discoverer Enterprise Versus
Ferrol é o título da exposi·
ción de pinturas e poemas
de Enrique Pereira e Antón
Iglesias que se pode ollar no
Rincón dos Artistas (Marqués de Valadares 35) até o
31 de Marzo.

•ACTOS

A ESCRITA 00 SILÉNCIO
O Xoves dia 2 de Abril e na
galeria Sargadelos, ás 20 ho-

ras, Cesáreo Sánchez Iglesias apresentará o seu libro
de poesia A escrita do siléncio.
Organiza a Asociación Cultural de Vigo.
•MÚSICA
COLOR HUMANO

O Venres 27, á unha da

madrugada, terá lugar na
sala Revelvet a actuación .
do grupo catalán Color
Humano, co seu reggae
bastardo.
DEFCON Dos

"Of 13NV ·sz VdV
• EXPOSICIÓNS

·z

SOLUCIONS

S1JD!)ldf\.

AO CALDO DE LETRAS

PORTUGAL
NA ABERTURA
DO MUNDO

Na noite do Sábado 28, a
discoteca Nova Olimpia
acollerá a actuación do
grupo de hip-hop Def con
Dos . O concerto comezará
ás 20,30 horas e o prezo
da entrada antecipada é
de 1.300 pta., 1.500 pta.
na porta.
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. O pasado 24 de Marzo inaugurouse, no Pavillón Deportivo N 2 2 a exposición organizada pala Comissao
Nacional para as Comemora<;:6es dos Desc9brimentos
Portugues·es, Portugal na
abertura do Mundo.•
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nha tese moi difundida
afirma que o capitalismo
actual vive gracias á ex,
plotación dunhas falsas necesida,
des. Non é roáis que unha verda,
de a medias que suple o descañe,
cemento existente sobre o poder
de atracción do consumo masivo
que non está baseado no di~tado
dunhas falsas necesidades, senón,
probabelmente, na falsificación e
explotación de necesidades reais
e lexítimas d(l poboadón que, ata
o de agora, nen foron tomas en
serio nen estudadas polos move,
mentos socialistas para facelas
polítiq1mente productivas.
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As feiras surten de ·produtos galegas ás tendas especializada~

Lacóns de série limitada
*PAULA CASTRO

Marmelo de Sobrado, queixo do Cebreiro, bonito-de Burela, bacallao de Cariño, produtos ecolóxicos, artesanais e con denominación de orixe, mallados con albariño ou país de colleita limitada. ·.
Non se venden nas grandes .superfícies e tampouco nos supermercados. P~ra adquirilos hai que acudir a algunha das tendas
especializadas en produtos galegos de calidade. Pero para estas
tendas tampouco é doado atopalos, a maioria destes. produtos
non teñen canles de distribución estábeis e moitos ainda están
á espera de conseguir a denominación de orixe. As feiras seguen
sendo os ~entros de distribución por excel~ncia .destes manxares que os artesáns elaboran segundo as receitas tradicionais.
As tendéncias alirrientícias dependen, como case todo, das
modas imperantes en cada momento. Durante un. tempo, quen
quería darse o gasto de xantar
"con calidade", recurría ás manteigas holandesa_s, aes queixos
Rockefort, aes tan sonados caviares ou aes viñas 'franceses. As
carnes arxentir:ias inundaron as
mesas galegas e os peixes conxelados procedentes do Canadá,
de Noruega ou ~uécia substituiron ás nasas >.<oubiñas. Os pratos
pre-cociñados, os "huts" e as
"pizzerias" avanzaron e seguen
imparábeis facéndose cun ceo
nos padares dos máis mozos.

•

foi conformando a sua oferta. '

Etiquetas e

distribuci~n

A falla de información, a auséncia de canles de distrib'ución .ou
os etiquetados en castelán da·
maioria dos. artigas son as princi pais dificultades coas que se
atopan estes estabelecementos.
Carme Viso pon como exemplo
os lombos de bonito de.·Burela
dos que explica que ,¡os adoitan
facer na~ casas para autoconsumo, pero non os podemos vender porque non teñen rexistro
sanitário". Para atopalos envasados hai que ir ao próprio lugar
onde se supón que pode haber
Houbo quen pasou a denominar
produción e buscar case que de
ás filloas "crepes", aes bocadiporta en porta. As feiras serven,
ños de pan "sandwiches", aes
en non poucos casos para estapinchos "canapés", aes filetes
belecer contactos cos produtoempanados "milanesas" ou a aures e chegar a acordes de venga do caldo "consomé". Comeda. "O primeiro que vemos é cozaron a-proliferar as tendas es- ·· mo nolos van env[ar'', di.
pecializadas en produtos de calidade chegados de distintas parTamén hai moitos artigas que
tes do mundo, cos trinques ateimália a sua calidade, por ser
ecolóxicos, elaborados sen
gados de froitas en conserva e
conservantes nen colorantes e
xaropes dos máis variados gastos. Entrementres, os produtos
sen procesos químicos máis
artesanais galegas non entraban · que a simples . cocción, ainda
nos novas hábitos de consumo.
non teñen concedida a declaraPor sorte, nos últimos tempos
ción de produto con denominatrátanse de superar esta tendén:..
ción de orixe porque non está
cia e comezan a xurdir aquí e
funcionando o Consello Regu acolá pequenas tendas con artilador ou porque, pésie ter curgas exclusivamente galegas. "Os
sado a solicitude, tardan un ano
produtos con denominación de
en concederlla. Entre eles, Cármixe xa son unha garantía de came sinala a marmelada-de Solidade1-l, expli.ca Carm~ Viso, probrado ou os ovos de Antas de
prietárcra dunha destas tendas,
Ulla, que ' xa están inscritos e
Tet:¡a Verde, ubicada en Fene_ · que como reclamo anúncian
que son "12 ovos de galiñas en
1 Seg tndo o critério de mercado. rias galegas, con garantía de caliliberdade", iso si, en castelán.
- ~aae, elaboradas de forma artesanal eco etiquetado en galego,
Resulta chamativo qúe moitos

•SUPER OFERTA • SUPER

~

O espectáculo do con umo, defi,
nición acuñada hai xa vinte
ano por Henri Lefebvre, efine
perfectamente e a exhibición
permanente que reviste o consu,
mo masivo que no im·ade_ Mer,
canda e e caparate , tráfico e
publicidade, grandes almacén e
sinalizacións, noticias e envolto,
rios, arquitectura e producción
de medio achéganse para for,
mar tmha totalidade, unha e ce,
nificación permanente, que non
só domina o centro urban
e,
nón o interiore privado .

Carme Viso puxo en

march~

destes artigas aparecen rexistrados como de produción limitada, como os lacóns, que por
pre.caución até levan gravado ,o
número de. rexistro ou os viñas
das Bodegas Cunqueiro, ribeiros de treixadura, con denominación de orixe, que non teñen
circulación no mercado porque
só saen mil botellas ao ano.
Nos trinques atópanse tamén
outros produtos que chaman a
atención palas suas características mesmo de envasado, como as latas de conserva de Zaragallada, para facer as empa-

O~ERTA

P.C.

a tenda Terra Verde en Fene.

Na mente de moitos dos proprietários destes estabeleci mentos está conseguir que en
diante, as institucións públicas e
privádas substituan, nas suas
celebracións , festas e conmemoracións os "canapés" con "viña español", polos pinchos e os
viñas das bodegas galegas.+
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ÚlTIMA H·ORA !'!

ALGARVE I SEMANA ·SANTA
APARTAMENTOS 4 PERSOAS 1r- 1i
DESDE

New York ••••••••••••• 62.000
Miami ••••••••••••••••••• 69.000
Hong Kong -••••••••• 102.900
Orlando ................ 65.000
Rio dé Janeiro ...... 89.900
Santiago de Ch.ile •• 89.900

México ••••••••••••••••• 89.900
Caracas ................ 89.900
s ·o gotá ................. 89.900
Johannesburgh .. : 103.~00
Buenos Aires ....... 110.000

Víctima do lema "vivir ocn",
uten ilios cotián acadan un ca,
rácter fetichi ta dentro de. ta ho--

nadas, os doces de Mirabeles,
pequenos pexegos en xarope
en envases de vidro, amarmelada de arándanos de Valdomi ño ou o polen d.e Sillobre, moi
custoso de obter e de grande
calidade alimentícia.

. DO S DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98
IDA E VOLTA

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

,•

Fago estas reflexións ao fio da
inauguración do centro comer,
cial máis grande de Galicia qu
só hai unhas horas acaba de ser ·
inaugurado en Santiago, a b rn,
bo e platillo, coa a i tencia, in,
clusive, ademais da rniña per oa,
de pequenos comerciantes ~lu ,
a partir de agora, verán r
corno os seus neg cios p rec n
víctimas dunha e p ci d
e,
nografía do consumo da qu to,
dos ornos víctima e que tan
~ben representa esta cad a d"'
centros comercial , que, p e a
' seu eufonismo británico, mesmo
ch ega a ser unha referencia e ,
pañola a nivel mundial.

Quarteira ...................................... .5. 1O(>
Vilamoura .......:. ................. ........... 10.600
Montechoro ......... ~ .................. : •••• 10.200
Alma~ao da ·Pera .......................... 9.450
Praia da Rocha •·............................ 6.000

pta/noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite
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VOLVER AO REGO

E

l Correo Gallego, v,cllo pe,
riódico composte lán, foi
portavoz dos tendeiros an,
tiagueses ao longo da sua existén,
cia. Nel, como neutros xomais si,
milares, viase reflexada a pequena
burguesía non inimiga das letras.
· N as suas páxina:s tiñan espácio os
seus debates e as suas efemérides e
através del exixian, ca1;1do cóm,
pria, o que coidaban xus,l:o.
1

El Correo ven de adicar agora un
espácio na ~ua portada, durante
catro dias seguidos, dous deles
con foto, á inauguración dunha
macro,tenda de El Corte Inglés na
cidade. Un establecemento forá,
.neo, de agresiva técnica comer,
cial, cuxa preséricia repercutirá
na caixa dos apoios tradicionais
do xornal. Aos tendeiros vailles ir
mal. Veremos que tal lle vai ao
Correo cos seus n oves aliado~:+

