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O galego 
recoñecido 
idioma oficial 
europeu 

O Parlamento Europeu ven 
de recoñecer ao galega co
mo idioma oficial, co mesmo 
rango que as demáis línguas 
oficiais, entre as que se ato
pa o catalán cuxo recoñeci
mento se produciu en 1990. 

Este novo estatus para o no
so idioma prodúcese a ins
táncia da Universidade de 
Compostela que presentou a 
demanda ante a Comisión de 
Peticións do Parlamento Eu
ropeu o 30 de Outubro. Asi o 
ven de confirmar a presiden
ta da Comisión de Peticións 
Rosário Vinde. 

Esta medida permite que no 
Europarlamento podan entrar 
escritos redactados na nosa 
língua e que esta poda usar
se nos seus estamentos.• 

Fuxan os Ventos 
, 

reaparecera por 
última vez na 
Festa da Cuota 
de Láncara 

O histórico grupo Fuxan os Ven
tos reaparecerá o día 8 de Maio 
en Láncara. Non será unha vol
ta aos escenários. Trátase dun
ha actuación pontual e única 
con motivo da festa que ese dia 
comemora o éxito da loita con
tra a Cuota empresarial agrária. 
Dazasete anos de história, seis 
discos e "compromiso cos sec
tores máis marxinados como é o 
rural que conservou as tradi- ~ 
cións, a cultura e o idioma" se- iB 
rán recordados neste festexo º 
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A mediciña preventiva e a sustitución hormonal evitarian gra 
problemas de osos e corazón 

Os males da menopausa 
son evitábeis 

A sanidade galega poderia aforrar máis de 2.000 millóns anuais e evitar danos a moitos miles de mulleres, en 
idade menopáusica, cunha adecuada política informativa e de prevención. O desequilíbrio hormonal que se 

produce coa menopausa provoca desarranxos físicos se non se inícia desde o comezo un tratamento de 
sustitución. No piar dos casos a osteoporose -perda de masa ósea-, problemas cárdio-circulatórios e 

transtornos psicosociais son os principais perigos. 

que contará tamén con outras ~ t- ·c'·'·' ~'""';'···:,.,, .. ,:·:, 
actuacións. + (Páx. 19) ~ ~==:=~=='--'=~~ 

Aeconomia 
galega 
descende 
a respeito da 
estatal por sexto 
ano consecutivo 

A economía galega sofre un de
terioro superior á média estatal 
e europea en todos os paráme
tros que sirven para definir a 
sua saude, medrando menos 
que a do resto do estato por 
sexto ano consecutivo, segundo 
a séptima edición do informe A 
Economía Galega correspon
dente aos anos 1991/92, apre
sentado pola Fundación Caixa 
Galícia, do que son autores os 
profesores Miguel Pousa e Mei
xide Vecino.• (Páx. 9) 

Eduardo 
Galeano: 1Son 
un debuxante 
frustrado, 
o meu modelo 
era Castelao' 

Un xornalismo de periodos bre
ves, tensados coma versos, fai 
que a prosa de Galeano sexa 
apreciada en todo o mundo. O 
gran éxito editorial non desenfoca 
o perfil do xornalismo militante, da 
experiéncia do exílio e do com
promiso coa realidade relatada en 
As veas abertas de América Lati
na. Nesta entrevista tala de Lati
noamérica despois de pronunciar 
a lección maxistral de clausura 
da X Semana de Filosofía en 
Pontevedra. • (Páx. 14-15) 

O pacto 
con EU 
provoca 
a saída dos 
galeguistas 
deUG 

A decisión de ir coaligados con 
EU vai facer que rache o pro
xecto de Unidade Galega como 
confluéncia do PSG-EG, PG e 
galeguistas independentes. O 
membro da Executiva de UG e 
vicesecretário do PG, Francisco 
López, Chesqui, afirmou que 
"democráticamente hai que ir, 
pero irá quen vaia". Ao mesmo 
tempo mostrouse moi escéptico 
sobre a continuidade do proxec
to "ainda que EU diga que non, 
que non o vai facer". (Páx. 7) 



O 25°/o das galegas sofre osteoporose e rebaixar o índice depende da 
alimentación, os hábitos de vida e o tratamento hormonal 

A menopausa segue a ocasionar 
danos óseos e cardíacos por falta 

de prevención 
MARGA R. HOLGUIN-XAN CARBALLA 

Contemplados de sempre os incómodos efectos da menopausa como inevitábeis, nos últimos anos a visión sobre 
esta fase da vida das mulleres tense modificado esencialmente. O desequilíbrio hormonal provocado pala fin 

da menstruación (suoracións, taquicárdias, mareos, urxéncia urinária ... ) son a cada máis evitábeis. O problema 
máis grave que asexa, se non hai unha atención desde o primeiro momento, é o cárdiovascular e a perda 

Ao redor dun 17% da povoación 
galega, máis de 470.000 mulle
res, están en idade climatérica, 
unha povoación que aumentou 
considerabelmente a respeito 
de primeiros de século ca incre
mento xeral da esperanza de vi
da. O interese que desperta a 
menopausa ven moi ligado aos 
problemas que se derivan can
do non é atendida medicamen
te, e que afectan ao 80% das 
que acadan esa idade. A aten
ción actual non abranxe ao total 
das mulleres, pésie a que a es
trutura da sanidade pública con
templa un organigrama comple
to que vai desde o seguimento 
xinecolóxico á atención dos mé
dicos de cabeceira 

A perda de masa ósea afecta ao 
25% das mulleres en idade me
nopáusica, e sen control convér
tese no maior risco provocado 
pola menopausa. Non se coñe
cen polo miudo as razóns palas 
cales nunha importante porcen
taxe delas se produce, desde os 
cincuenta anos, unha progresiva 
descalcificación dos osos, pero 
o certo é que esta afección si
landeira converte ao carpo das 
mulleres afectadas (a incidéncia 
nos homes é incomparábelmen
te menor) nunha fráxil estrutura, 
asexada por complicadas fractu
ras de fémur, columna ou ca
dris. Actualmente é a maior pre
ocupación sanitária, xunto cos 
problemas cardiovasculares de
rivados da súpeta mudanza hor
monal ao finalizar a etapa fértil. 

Despois dos 40 

Terminoloxicamente tense aso
ciado a menopausa con concei
tos de incapacidade ou deca
déncia. Se por menopáusa en
tendemos o momento en que se 
produce a derradeira menstrua
ción, a fase que comeza uns 
anos antes e se extende até o 
final da vida das mulleres deno
m inarémola climatério, ainda 
que, salvada a utilización pexo
rativa, o uso continuado conver
teu climatério e menopausa en 
cuase sinónimos. 

As manifestacións clínicas do 
climatério van aparecer en dis
tintos momentos desta fase da 
vida da muller. As alteracións da 
menstruación e certas transfor
macións emocionais acostuman 
a preceder á menopausa; os 
síntomas vexetativos (sufocas, 
suoracións nocturnas, taquicár
dia, mareos, vértixe e dóres de 
cabeza) poden precedela ou 

de masa ósea, que provoca fracturas de difícil tratamento. 

A menopausa afecta ao 17% da povoación galega. ·case médio millón de mulleres cun tércio da sua vida por diante. 

A osteoporose 
converte o carpo 
das mulleres nunha 
fráxil estrutura, 
asexada por 
complicadas 
fracturas de fémur, 
columna ou cadris. 

aparecer despois. Os transtor
nos xénito-urinários (sequedade 
vaxinal, urxéncia urinária .... ) 
maniféstanse a meio prazo. Os 
problemas óseos (perda de ma
sa ósea, con fracturas, dores ar
ticulares) e cardiovasculares 
aparecen a longo prazo e poden 

ter graves consecuéncias. periéncia vital acumulada cando 

No que atinxe a alteracións psi
cosociais moitas mulleres acu
san depresións, ansiedade, irri
tabilidade, dificuldades para a 
concentración, insómnio e neste 
eido é onde se ten salientado a 
necesidade de programas que 
analisen aspectos sociais e cul
turais, ademais de clínicos. 

Non é a fin 
da sexualidade 

Modificar ideas preconcebidas e 
arraigadas na sociedade é unha 
das necesidades maiores. Moi
tas mulleres chegan ao climaté
ri o cunha idea negativa, por 
considerar que ademais de che
gar ao fin da sua etapa fértil, en
tra na decadéncia da vellez e 
comeza o deterioro físico e 
mental. Na actualidade o clima
tério é unha fase importante do 
desenvolvimento cun significado 
potencial de crecemento psico
lóxico aoque vai contribuir a ex-

ainda, segun a esperanza de vi
da actual, a muller ten por dian
te un tércio da sua existéncia. 

Pensar que a finalización da 
etapa fértil representa a fin da 
sexualidade fai que moitas mu
lleres crean que o desexo se
xual desde esa altura é unha 
anormalidade, ademais de non 
considerar unha alteración re
mediábel a sequedade vaxinal 

A perda de masa 
ósea afecta ao 
25o/o das mu lle res 
en idade 
menopáusica. 

A. IGLESIAS 

que soe producir moléstias e 
dores na penetración. Ainda que 
os ritmos e os comportamentos 
sexuais podan mudar, a sexuali
dade humana non ten límite de 
idade, e para moitas mulleres o 
climatério pode ser unha época 
de replantexamento da sua se
xualidade, ao liberarse do temor 
ao embarazo, ao ter máis tempo 
e menor carga profisional e mei
rande experiéncia. 

A hormonación 
sustitutória 

Outra idea moi extendida é que 
a menopausa conleva unha sé
rie de alteracións que son natu
rais, e daquela irremediábeis, 
que hai que aceitar e aturar. 
Despois de vários anos os trata
mentos de reposición hormonal 
constituiron un paliativo moi im
portante para diminuir os trans
tornos preocupantes. A meio de 
pastillas ou parches, compénsa
se a perda de estróxenos. No 

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven de páx. anterior) 
caso dos parches coa vantaxe 
de que as hormonas entran 
máis directamente no sangue 
sen pasar polo fígado. O estudo 
continuado durante estes anos 
permitiu chegar a doses moi bai
xas, e a compensación cos de
nominados xestáxenos, impide a 
aparición de cancros endométri
cos. O tratamento sustitutórios 
disminue os riscos de infarto e 
influe na detención da perda de 
masa ósea ( osteoporose). 

O tratamento de reposición es
tá moi extendido en paises co
mo os Estados Unidos, onde 
chegan a ter unha considera
ción publicitária de cosméticos, 

(Pasa á páxlna seguinte) 

Para moitas 
mulleres o 
climatério pode ser 
unha época de 
replantexamento 
da sua 
sexualidade, 
ao liberarse do 
temor ao embarzo. 

Aforrar en sanidade e 
menorar en saúde 
Son máis de 450.000 as mulleres que en Galiza están en idade 
menopáusica. O incremento da esperanza de vida e a meirande 
incidéncia da opinión das mulleres na sociedade conseguen que a 
preocupación polos problemas relacionados coa menopáusia se teña 
convertido nun dos principais desafíos para a rede da sanidade pública. 
Sen ser exclusivamente un problema médico, a chegada á 
menopáusia, cando ainda falta un tércio de vida por diante, esixe a 
criación dunha estrutura que atenda a especificidade da muller nesa 
idade e, igual que no caso dos cancros de mama, xerar unha dinámica 
de educación, formación e prevención xa desde a própria escala. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Hai douscentos anos 
a densidade ósea dos humanos era maior 

Produtos lácteos, exercício e sol 
para evitar a descalcificación 
As recomendacións de hábitos 
de alimentación e vida para 
mulleres en idade menopáusi
ca poderian ser xeralizábeis á 
povoación xeral, pero a des
calcificación que se acelera 
nesta etapa fai que deban ser 
especialmente atendidas. 

Hábitos hixiénico-dietéticos. 
É preciso reforzar os aportes 
de cálcio para paliar a perda de 
masa ósea. Os alimentos ricos 
en cálcio son o leite e os seus 
derivados, queixos (pouco gra
xos) e iogurt. Aportes de vitami
na D (xema de ovo, fígado, ... ). 
Limitar o consumo de café e al
cool, rebaixando a cantidade de 
proteinas e calorías na dieta 
(consumir menos graxas, do
ces ... ). As necesidades calóri
cos nesta altura abalan entre 
as 1400-2000 calorias, e débe
se combater a tendéncia ao au
mento de peso no climatério. É 
importante rebaixar o consumo 
de sal (alternativamente póde
se empregar sal de ápio), que 
favorece problemas cardiovas
culares e contribue á perda de 
cálcio. Recoméndase unha die
ta rica en froitas e verduras; 
carnes non graxas preferente
mente á plancha; todo tipo de 
peixe e lácteos preferibelmente 
descremados. 

Exercício. Entre os seus efec
tos beneficiosos destacan unha 
melloria no rendimento cardio
vascular e muscular, a disminu
ción do colesterol e a protec
ción frente á artério-esclerose e 
ás enfermidades coronárias. Ao 
descenso de peso corporal pala 
diminución de tecido adiposo 
súmase a maior sensación de 
benestar e a minoración da an
siedade, tensión psíquica e de
presións. A intensidade e o tipo 
de exercício dependerá da ida
de, os hábitos e o estado físico 
de cada muller. En xeral reco
méndase andar, correr, nadar e 
a ximnásia de mantimento, e 
non se aconsellan exercícios 
moi intensos. Debe ser cotián a 
práctica, e non menos de 3-4 
dias por semana, durante 30-45 
minutos por vez. 

Exposición ao sol. Son da
bondo uns quince minutos diá
rios, pois periodos maiores 
non favorecen a síntese da vi
tamina D. 

O apoio psicolóxico é necesárlo en menopausas problemáticas para evitar o 
desamparo social. 

Fertilidade. Durante a peri
menopáusia -no tempo ante
rior á fin da menstruación- a 
muller non é necesariamente 
infértil, e precisa control anti
conceptivo, ao menos até que 
pasen 12 meses desde a últi
ma regla. Un embarazo neste 
periodo é sempre problemático 
e de alto risco. 

Prevención de cancro xine
col óxi co. É moi importante 
consultar ao médico ante cal
quer síntoma que cause alar
ma ou dúbida, e facer controis 
periódicos (exploración mamá
ria, citoloxia, ... ) que permitan 
descobrir precozmente os po
síbeis tumores. 

Mulleres de Spitalfields 

Segundo publicaba no seu 
número de 15 de Marzo a re
vista inglesa The Lancet, o 
estudo de antropoloxia médi-

A. IGLESIAS 

ca realizado sobre os corpos 
topados na cripta da lgrexa de 
Spitalfields (Londres), permite 
facer estimacións sobre a 
evolución da estrutura ósea 
entre persoas do século XVIII 
e as actuais. Segundo o estu
do a densidade ósea de ho
mes e mulleres desta época 
era meirande que a actual e 
menor, daquela, o risco de 
fracturas osteoporóticas. Os 
osos de mulleres de Spital
fields en idade posmenopáu
sica non apresentaban espe
cial perda cálcica, ainda que 
era menor que a dos homes. 
Segundo The Lancet a activi
dade física, moito maior na
quela época, seria a principal 
explicación, pois as mulleres 
desta zona dos enterramentos 
traballaban 14 e 16 horas diá
rias na indústria da seda. Ta
mén se estima a influéncia do 
número de partos, moito 
maior que a de hoxendia. + 

L---------------------------------------------------------------------------

Con efeito a maioria das recomendacións ás mulleres teñen a ver con hábitos de 
vida (alimentícios, físicos) e propriamente sociais. Asi o constata en Ourense o 
traballo con mulleres menopáusicas con especiais problemas psicolóxicos 
derivados do papel social que xogan e ao comprobar que a sua vida sofre unha 
mutación, que se ven é inevitábel fisioloxicamente, non ten porque supoñer 
outras consecuéncias. 

sustitutório, que diminue enormemente os riscos, pero ainda non é quen de cobrir 
toda a povoación. A revisión xinecolóxica, perfeitamente estruturada formalmente 
nos hospitais públicos, ainda non chega a todas as mulleres na medida en que 
canto menor é o nível sócio-cultural da muller menos vai ao especialista, e os 
índices de asisténcia entre o rural e a cidade tamén son moi dispares. 

Hai menos dun ano, no congreso da Sociedade Xinecolóxica do Noroeste, con 
preséncia do conselleiro Romay Beccaria, anunciouse a criación no Hospital Xeral 
de Vigo dunha consulta específica adicada á patoloxia menopáusica que hoxe se 
asume como unha consulta xinecolóxica máis. A necesidade de criar unidades 
específicas é máis discutida que a urxéncia de extender os programas de 
información e prevención e conseguir que parte da atención a mulleres 
menopáusicas xa comece desde a rede primária de atención. Nese aspecto a 
formación dos médicos de família debe incluir indicacións específicas a respeito 
do que representa o climatério na vida das mulleres, ademais de criarse, unidades 
específicas cando se precisa apoio psicolóxico a maiores do tratamento médico. 
En definitiva a consideración da menopáusia como un momento máis na vida das 
mulleres, vencendo prexuícios pexorativos, está especialmente vencellado á maior 
concienciación e esixéncias das próprias mulleres, e nesa medida gañará en 
saude física e autoconsideración.+ 

A consideración da rendabilidade económica nos actos médicos segue estando 
presente como un dos motores da sensibilización institucional sobre a menopáusia. 
A nível mundial a osteoporose está considerada como unha das patoloxias maís 
perigosas para o futuro. Non hai que esquecer que as fracturas en mulleres cunha 
descalcificación avanzada (1 de cada 4 mulleres teñen osteoporose en maior ou 
menor grado) son xeralmente graves e requiren hospitalización. As estadísticas ao 
respeito non son moi exactas pero no conxunto do estado as fracturas de cadris 
custan 25.000 millóns anuais e diferentes especialistas galegas teñen·cuantificado o 
aforro da sanidade pública nuns 3.500 millóns anuais. Ademais do que supón, 
principalmente, na mellara da calidade de vida da muller. Unha mostra de que o 
camiño. ainda está comezando é a escaseza, para unha povoación afectada tan 
enorme, de médios de diagnóstico avanzado da osteoporose. 

A investigación médica ten afinado nas últimas décadas o tratamento hormonal ANOSA TERRA 



O tratamento 
hormonal 
sustitutório está 
incluido dentro das 
prestacións 
sanitárias públicas. 

(Ven de páxina anterior) 
e agora comezan a xeralizarse 
no noso país, estando todos 
estes productos incluidos na 
Seguridade Social. A norma na 
sanidade pública antes de re
ceitar a dose adecuada inclue 
protocolariamente a realización 
dunha história clínica, citoloxia, 
mamografia e análises de san
gue, que se repiten primeiro 
aos seis meses e despois 
anual e bianualmente, en caso 
de non detectarse anomalias, e 
seguindo as recomendacións 
da Organización Mundial da 
Saúde. O tratamento hormonal 
sustitutório está contraindicado 
total ou parcialmente para mu
lleres con problemas hepáticos 
ou de tromboflebite entre ou
tros. 

A incidéncia estadística da os
teoporose non esta moi estuda
da, pero segundo dados dun 
simpósio sobre metabolismo 
óseo celebrado este mesmo 
ano en Granada afectaria a un
ha de cada catro mulleres. Se
gundo Jorge Cannata, presi
dente da Sociedade Española 
de lnvestigacións Oseas e Me
tabolismo Mineral, "a masa 
ósea aumenta na infáncia e 
adolescéncia, para chegar á 
sua máxima capacidade cara 
os 40 anos, que comeza a de
clinar. En mulleres adultas pro
dúcese unha gran aceleración 
de perda de masa ósea coa 
chegada da menopausa, que 
pode chegar a ser do 3-5% 
anual". 

A valoración ósea só se realiza 
cando a histórica clínica dunha 
muller asi o recomenda -hai un
ha certa tendéncia familiar e 
xenética-, pero a priori non se 
sabe que muller vai ter osteo
porose. Os estudos sobre masa 
ósea son caros e complexos 
tecnicamentee segundo os es
pecialistas non ten maior senti
do sistematizalos a todas as 
mulleres. En todo caso hai toda 
unha série de hábitos alimentí
cios e de exercício (ver reca
dro) que se deben ter presen
tes de contínuo e non só na 
idade menopáusica para dimi
nuir os riscos.+ 

Moitas mulleres 
chegan 
ao climatério 
pensando que 
entran na vellez e 
na decadéncia. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
En Ourense funciona o único programa específico de menopausa 

LA sanidade pública tamén ten que dar 
apoio psicolóxico a mulleres menopáusicas' 
A necesidade de 
aterecer apoio psico
social e médico ás 
mulleres en fase 
menopáusica, cristalizou 
en Ourense nun 
programa piloto de 

1 atención que se realiza 
no Centro de 
Planificación Familiar da 
cidade. Celsa Perdiz, 
asistente social, e Xosé 
Lois Doval, xinecólogo, 
comentan a experiéncia, 
que poderá ter 
continuidade na criación 
dun Servício 
Permanente de 
Atención ao Climatério 
dentro da rede sanitária 
pública. 

Que tipo de mulleres acuden Celsa Perdiz (asistenta social) e X. L. Doval (xinecólogo) defenden a criación de unidades especificas en mulleres con 
ao Centro? especiais problemas psicolóxicos. A IGLESIAS 

Celsa Perdiz. As mulleres acu
den remitidas polos Centros de 
Saude que tan xa unha penei
ra, de maneira que atendemos 
principalmente mulleres con 
problemas anímicos (estados 
depresivos, ansiedade, irritabi
lidade, ... ) e que viven proble
maticamente os noves cám
bios corporais e sofren proble
mas de incomprensión con 

1 quen conviven. Oeste xeito 
chegan xentes con problemas 
que non respostan á povoación 
xeral das mulleres climatéricas, 
obxectivos de programas máis 
amplos e xeralizados. 

Os obxectivos xerais do noso 
Programa son sensibilizar á 
povoación en xeral e aos profi
sionais da saude na necesida
de de tratamento global da me
nopáusia. A experiéncia debe 
servir para que a asuman con 
meirande conciéncia outros 
servícios e institucións. Especi
ficamente actuamos informan
do ás mulleres sobre que signi
fican os cámbios que está vi
vindo, como reducir e eliminar 
as inseguridades que vive, a 
meio de traballo en grupo e ta
mén con apoio médico. 

Como é o traballo en grupo? 

C.P. Xúntanse entre 10 ou 15 
mulleres, estando aberto ta
mén a aquelas que non viven a 
menopáusia con problemas. 
Son grupos de información, 
discusión e apoio. Trátase de 
tirarlle sentido patolóxico e 
desdramatizar os síntomas. 
Traballamos dando pautas so
bre como recoñecer os esta
dos depresivos, suxeréncias 
alimentícias, mecanismos de 
manexo en público da vergoña 
e da ansiedade ante sufocas, 
suores, e sobre os tratamentos 
médicos. 

Por que é tan importante o 
apoio psico-social? 

C.P. A presión do entorno in-

A muller que entra 
nun programa 
deste tipo ten 
menor risco de 
cancros pois 
acude a revisións 
periódicas, que 
antes non facia. 

flue moito nas mulleres. Tamos 
comprobado que as mulleres 
que traballan fóra da casa acu
san menos os transtornos deri
vados da i.nseguridade e a bai
xa autoconsideración: síntense 

necesárias no traballo, realiza
das independentemente da ca
pacidade de ter tillos, etc ... As 
mulleres que abandoaron toda 
actividade para adicarse ao coi
dado da famma· deixaron de la
do calquer actividade de reali
zación persoal e agora non to
pan tempo nen folgos para si 
mesmas (sair con amigas, 
obradoiros, ... ) Estiveron desco
nectadas socialmente moito 
tempo e agora síntense incapa
ces de recomezar. A experién
cia dinos que por aí veñen moi
tos problemas e a maioria das 
queixas. Seria moi sesgado dar 
só axuda médico-clínica. 

Tratamento hormonal 

Ten habido críticas sobre os 
efectos do tratamento hor
monal sustitutório. Cal é a si
tuación actual? 

Xosé Luís Doval. Hoxendia 
cos avances de investigación 

(hormonas naturais, alternáncia 
de estróxenos e proxesterona, 
doses menores e máis efecti
vas e rigoroso control médico) 
pódese dicer que o risco é ine
xistente. Pola contra o diagnós
tico precoz no caso dos can
cros xa se sabe que é a mellor 
medida para atallalos a tempo. 

Canto tempo é necesário se
guir esta terápia? 

X.L.D. Os tratamentos deben 
ser o máis longo posíbeis, pois 
só son efectivos mentres se 
están a seguir. lsto é pola sua 
própria natureza, pois trátase 
de aportar ao corpo sustáncias 
que este xa non é quen de pro
ducir (hormonas) ou perde 
máis rapidamente (cálcio). 

Cal é a atltude dos/as médi
cos cara este tipo de progra
mas? 

C.P. Segundo a nosa expe-
riéncia a atitu
de dos médi
cos de aten
ción primária e 
da maioria dos 
especialistas é 
positiva. De fei
to moitos facul
tativos de aten
ción prímária 
está a desco
b r ir agora o 
conceito de cli
matério. lsto en 
parte débese a 
que antes de 
comezar co 
programa tra
ballamos moi
tos costas mé
dicos de famí
lia dos Centros 
de Saude. Or
ganizamos vá-

cn rias sesións in
~ formativas e o 
~ resultado é que 
ºagora están 
~ moito máis mo
~ tivados.+ 

L------------------------------------------------------------------------------~----------------------~ 
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ELEICIÓNS AO PARLAMENTO DO ESTADO 

O BNG ten por primeira vez a posibilidade de acadar representación 

A falta de maiorias absolutas posibilita a formación 
dun governo con preséncia de nacionalistas 
•M. VEIGA 

Por primeira vez, após 
dunha década, o governo 
resultante dos comícios 
lexislativos non posuirá a 
maioria absoluta na 
cámara. "O momento é 
propício para a formación 
dun governo plural, con 
máis contradicións no seu 
seo" aponta Francisco 
Rodríguez, candidato do 
BNG por Pontevedra. 

Segundo o regulamento da cá
mara baixa son precisos 15 de
putados para formar grupo par
lamentário próprio ou ben ter 
acadado o 20% dos votos nun
ha comunidade. É unha norma
tiva feíta á medida de PNV e 
CiU . O BNG ten, por primeira 
vez, posibilidades reais de aca
dar representación parlamentá
ria en Madrid. Abondaria con 
que repetise os sufráxios logra
dos nos últimos comícios auto
nómicos. É ademais a única 
forza nacionalista galega con 
bazas fortes nestes comícios. 
No resto do Estado os distintos 
grupos nacionalistas obterán 
unha destacada representación 
que poderia abranguer até unha 
quinta parte da cámara. 

O regulamento abriga a acordes 
básicos de funcionamento e re
parto de intervencións entre os 
posíbeis componentes do grupo 
mixto. Francisco Rodríguez con
sidera que o BNG está aberto 
ao diálogo con forzas si
milares doutras nacionali
dades, pero mesmo ere 
que f1 posibilidade de que 
se dea un governo de 
concentración, no que 
participasen PNV e CiU, 
permitiría introducir pro
postas próprias asumíbeis 
por estas duas forzas na
cionalistas. 

Un campanazo 

O BNG vertebrará a sua 
mensaxe sobre dous ei
xos principais: a constán
cia de que por primeira 
vez existe base material 
para obter representación. 
"Desta volta, sinala, non 
se trata de nengunha uto
pía, abonda con ter con
fianza nas própria forzas, 
o que significaria un cam
panaz,o na política gale

da. "Abonda, di, con ver quen 
está máis atento aos problemas 
populares e quen manten unha 
maior actividade ao longo do 
ano ante a situación crítica que 
vive Galiza". 

to e consolidar os resultados au
tonómicos". "Trátase, sinala Ro
dríguez, de decidir se Galiza vai 
contar con cartas para xogar en 
Madrid en función dos seus inte
reses". "Abonda con lembrar, 

engade, que as mobiliza
cións sociais tan frecuen
tes nos últimos anos en 
Galiza non acadaron ex
presión nas institución es
tatais. Os problemas agrí
colas, por exemplo, mes
mo a nível estatal, son 
usados como arma arro
xadiza, pero nunca como 
matéria de relevo". 

ga". "E vital, engade, que 'A preséncia en Madrid representará un campanazo 
os galegas se vexan refle- P?ra a política galega', sinala Francisco Rodriguez, can
xados no exterior cun pro- d1dato do BNG por Pontevedra. 

"A reestruturación agrária 
ou pesqueira, as recon
versións e desmantela
mentos que se están aco
m ente ndo en Galiza ve
rianse fortemente modifi
cados con preséncia gale
ga xenuina no Parlamen
to", asegurq Francisco Ro
dríguez. "E posíbel que 
non fosemos capaces de 
modificar a estratéxia glo
bal, pero si, en todo caso, 
conseguiriamos importan
tes compensacións, como 
están a lograr cataláns e 
bascas". 

xecto próprio". En segundo lu- Para o nacionalismo galega, 
gar, o histórico lider nacionalista historicamente máis feble nas A posición do BNG teria tamén 
observa no BNG a mellar forma eleicións de rango estatal, é ne- alcance estatal, toda vez que al-
de ser progresista e de esquer- cesário "romper a doblez de vo- gunhas das suas posturas, co-

mo o cuestionamento dos acor
des de Maastricht, non teñen 
apenas similitudes neutras for
zas do Estado. Rodríguez ob
serva que "seria moi bon, non 
só defender as posicións gale
gas, senón tamén contribuir na 
apertura dunha corrente crítica 
no Estado a respeito da CE, co
mo xa existe na Franza ou en 
Dinamarca". O BNG defendería 
ademais alternativas sociais e 
públicas en todos os eidos de 
discusión: laboral, sanitário ou 
educativo. 

Partidismo dos méios 
de comunicación 

A dicotomia PSOE, PP marca 
sen dúbida os comícios. Para o 
candidato do BNG "hai unha 
campaña de confusión e mani
pulación ostentosa. Sempre 
existiu o manexo dos meios de 
comunicación, pero agora é per
cep~ibel ás claras o uso partidis
ta. E perfectamente factíbel dis
tinguir quen está polo PSOE e 
quen polo PP. Cos inquéritos 
sucede outro tanto". Francisco 
Rodríguez sinala, como exem
plo desa labor de tapon a outras 
forzas, o titular de Faro de Vigo 
que atribuía ao BNG a vontade 
de pactar con HB. "Nunca se di
xo iso en nengunha roda de 
prensa. A actitude do Faro, nes
te caso, é inmoral".+ 

¡-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A maioria prefire reservarse para as autonómicas 

As listas desatan menos tensións das previstas 
•A.E. 

A proximidade dos 
comícios estatais e 
autonómicos está a 
condicionar a 
confección das 
listas eleitorais dos 
distintos partidos, 
moitos posíbeis 
candidatos prefíren 
quedar na Galiza 
agardando praza 
no Hórreo e posta 

• na Administración 
que ir ao anonimato 
de Madrid. O ponto 
de atración política 
estáse a trasladar, 
cada volta máis, a 
Compostela. Un elector comproba a sua inclusión no censo. 

O Bloque Nacionalista Galega 
foi o único partido autóctono 
que decidiu apostar por pri
meiros espadas para encabe
zar as suas listas,buscando 
non só o tirón eleitoral senón 
tamén que a representación 
que agardan conseguir poda 
ter un papel relevante en Ma
drid. Estas ideas foron as que 
levaron a Francisco Rodrí
guez, un histórico do naciona
lismo, a encabezar a lista pola 
província de Pontevedra. En
carna Otero, portavoz do BNG 
e concelleira en Compostela, 
ocupara o 11úmero un dos na
cionalistas por A Coruña, sen-

do así a única muller que en
cabeza unha lista con posibili
dades de conseguir represen
tación. En Lugo e Ourense os 
cabeceiras polo BNG serán 
Xosé Manuel Rodríguez (ex 
alcalde do Saviñao) e Francis
co García ( concelleiro de Alla
riz e responsábel de organiza
ción do BNG). Os restantes in
tegrantes das listas están ain
da sen decidir, pero o BNG 
anunciou que serán "as perso
as máis representativas e váli
das de cada província". Os ac
tuais parlamentários autonómi
cos non ocuparán nengun pos
ta destacado. 

un posta de saida para 
as autonómicas. Entre os 
seguidores de Fraga, Au
gusto Cesar Lendoiro, 
desprazou á candidata 
de Xosé Guiña, Maria 
Xesus Sainz, que ocupa
rá o segundo lugar por A 
Coruña. 

En Lugo, província na 
que Cacharro non deixa 
que ninguén meta man, 
repetirá Mauro Varela. 
En Pontevedra, con Ma
riano Rajoy como primei
ro candidato, hai unha 
forte puxa para ocupar 
postas de saida, pero ta
mén para descartar a fu
turos candidatos en futu
ras listas. Entre os eleva
dos á nada de Madrid 
atópase Cesar Mera que, 

ANxo 1GLES1As deste xeito perdería a 

Quen non se apresentará a es
tes comícios é a Frente Popu
lar Galega que sacará un mani
festo ao efecto, mentres Es
querda Unida, que xa tiña as 
suas listas elaboradas, e Uni
dade Galega, están a discutir a 
posibilidade de coaligarse. 

Continuidade no PSOE, 
cámbios no PP 

PP e PSOE están a elaborar as 
suas listas de candidatos con 
bastante tensión, ainda que 
menos da prevista porque a 
maioria agarda conseguir ainda 

posibilidade de recuncar 
na Deputación. 

En Ourense a dereita encabe
zará con Manuel Cabezas, até 
de agora presidente da Confe
deración Provincial de Empre
sários. Despraza asi, como so
lución salomónica, a Anxel Má
rio Carreña, cun franco moi dé
bil do que dá mostras o seu 
apodo de Míster Catro por Cen
to. As incompatibilidades apro
badas a instáncias de Fraga 
non se están a aplicar en moi
tos casos. 

O PSOE semella algo máis 
tranquilo que o PP. Na Coruña 

non hai discusión , Francisco 
Vázquez encabezará a lista. En 
Pontevedra Abel Caballero ta
mén ten a primeira praza ase
gurada. Os empuxóns veñen 
palas seguintes prazas de sai 
da. Máis problemas tiveron os 
socialistas nas províncias de 
Lugo e Ourense. A Lugo, pro
víncia seriamente castigada pa
la política agrária , tentaron 
mandar ao ministro de Agricul 
tura Pedro Solbes. Alguén de
beu ver o desatino e, agora en
cabezará a candidatura o Go
vernador Civil lglésias Ribera. 
En Ourense o xa deputado An
tónio Rodríguez será o candida
to número un, existindo moitos 
problemas no resto, pois a me
llar espectativa do PSOE seria 
conseguir dous deputados. 

Ambos partidos terán menos 
competidores no seu abano. O 
CDS non dá confeccionado as 
listas ante a negativa dos princi
pais militantes a participar nuns 
comícios perdidos de antemán. 
Tamén ten problemas esta vez 
Ruiz Mateas, que na vez ante
rior se convertera na cuarta for
za en votos. Jesús Gil só se 
apresentará en Andalucia, des
pois de diversos contactos na 
Galiza e Fuerza Nacional, capi
taneada por Bias Piñar, pésie 
aos éxitos dos seus correlixio
nários fascistas en Fráncia, aqui 
declinou apresentarse por "non 
existir igualdad e de condicións". 
No PSOE fálase dun pacto de 
Piñar con sectores do PP para 
non restarlles votos.+ 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 



DIAS 

• Bicis pola paz 
plantará mil 
árbores na 
A frica 

Togo, Burkina-Fasso e Chad 
son os países africanos eleitos 
pala organización non 
guvernamental "Bicis pola paz" 
para desenvolver unha 
campaña de plantamento de 
árbores. "Oeste xeito asegura 
nunha nota de prensa difundida 
pola ONG galega- apostamos 
máis unha vez por un 
desenvolvemento en harmonia 
co meio ambiente". 

Por outra banda, a Asemblea de 
Grupos Ecoloxistas e 
Naturalistas da Galiza anunciou 
a sua oposición a un proxecto 
de Endesa de construir un 
encoro no rio Eume. • 

•Na lgrexa 
éntrase, mais 
non se sae 

"Non ten sentido que vostede 
solicite un documento 
acreditativo da sua non 
pertenza á lgrexa Católixa", 
deste xeito o Bispado de 
Donostia respostaba a unha 
persoa que solicitaba a baixa da 
lgrexa. 

"O feito de unha persoa ser 
inscrita na lgrexa Católica non 
quer dicir ser membro da 
mesma, senón ter sido 
batizado", asegura o Bispado. 
"Quen asi se expresan 
consideran que o batizo é un 
feíto histórico: non se pode 
desinscriber ninguén", 
comentaba o frustrado 
apóstata.+ 

• Un insubmiso a 
xuizo e outro 
condenado 

Miguel Anxo Abraira Sobrado, 
militante de Galiza Nova, vai ser 
xulgado proximamente, tras 
declararse obxector de 
conciéncia no ano 1987 e 
negarse a cumprir a Prestación 
Social Substitutória no ano 
1991 . O xuizo producirase en 
Béjar (Salamanca) en cuestión 
de dias. 

Modesto Toríbio, militante de 
Unidade Galega, ven de ser 
condenado a dous anos, catro <( 

meses e un dia de prisión, ~ 

XOSE LOIS 

de semana en Vigo no V 
Congreso Nacional da 
INTG/CIG. Ao longo das duas 
xornadas os asistentes 
escoitarán e votarán o informe 
do Secretariado Xeral e 
debaterán as ponéncias de 
acción sindical e de 
organización. Tras a 
intervención dos convidados 
serán eleitas a Comisión 
Executiva, a Comisión de 
Garantias e a Comisión de 
Contas. 

Despois deste congreso 
comezarán a darse os pasos 
cara á converxéncia definitiva 
do sindicalismo nacionalista na 
CIG. Está previsto que a data 
de remate do proceso de 
converxéncia sexa o 1 O de 
Marzo de 1994. • 

•Planta de 
Arousa contra 
a tos 

A equipa de investigación do 
Departamento de Química 
Orgánica da Universidade de 
Compostela, dirixida por 
Francisco Orallo, aillou o 
alcaloide glauxina como 
vasorrelaxante e antitusíxeno, 
amortecendo a tos. O alcaloide 
procede da mapoula das praias, 
unha planta da ria de Arousa. 

A sustáncia actua sobre o 
sistema nervioso central, serve 
de alternativa á codeina e o seu 
descobrimento foi celebrado 
pela revista British Journal 
Pharmacology. • 

• Chantada reclama 
o pagamento do 
canon de enerxia 

Uns 672 millóns de pesetas son 
reclamados polo Concello de 
Chantada en conceito de 
investimentos polo canon de 
enerxia correspondentes ao 
periodo que vai do 1981 ~o 
1985. A lei estabelece que as 
deputacións deberán reinvestir 
o 50% do diñeiro pagado potas 
centrais á administración 
provincial nos concellos nos 
que ten a explotación 
enerxética. 

O Concello de Chantada 
recorrirá ao contencioso 
administrativo e, en base a 
senténcias anteriores como nos 
casos das Pontes e Cerdeda, o 
seu governo está convencido 
que a resolución xudicial 
seralles favorábel. • 

• A Xunta flexibiliza 
a concesión da 
xornada contínua 

A Consellaria de Educación 
reduciu do 75 ao 66% a 
porcentaxe de pais a favor 
para a xornada continuada 
poder ser implantada nun 
centro de ensino básico. Os 
coléxios deberán apresentar a 
solicitude denantes do 20 de 
Xuño e anualmente terán que 
prorrogar a continuidade da 
xornada. 

A xornada continuada consiste 
no estabelecemento dunha 
xornada leitiva pola mañá ao 
longo de cinco horas de clase 
cun recreo de meia hora. Pala 
tarde, de xeito voluntário, 
poderán realizarse actividades 
extra escolares. 

Contado, até o momento a 
Conselleria non resolveu 
algunhas das cuestións que 
contribuian a xerar polémica en 
torno á xornada continuada, 
como serian o mantimento do 
comedor escolar, a dotación de 
mestres para a tarde e a 
solución do transporte 
escolar. • 

acusado do mesmo delito que ~ 
Miguel Anxo Abraira. Modesto ~ , 
Toríbio, pai de família, z 
descoñece o centro no que terá <( ~""'--"---'"-""'= 
que cumprir condena.• • Polémica construción dunha piscifactoria en Bon (Bueu) 

•V Congreso 
Nacional da 
INTG/CIG 

Uns 400 delegados, e 50 
invitados, han participar esta fin 

A construción dunha piscifactoría provocou o 
desvío do cauce dun ria nas proximidades da 
praia de Bon de Abaixo, de xeito que os viciños 
quedaron sen poder facer uso da auga do rio 
para regar as suas ortas. Mesmo o movimento 
de terras impediu o aceso a algunha das fincas 
ali situadas. 

Por outra banda, a actuación, segundo os ecolo-

xistas da zona, foi excesivamente agresiva co 
meio, por canto derrubaron árbores, e destruiron 
o camiño que conducia á praia, invadindo terras 
limítrofes. 

Polo pronto as obras están paralisadas e o pro
motor, Francisco Garrido, prometeu restabelecer 
o leito dorio e habilitar de novo un camiño asfal
tado para achegarse á praia. • 

• Os italianos polo 
cámbio de 
sistema eleitoral 

A eleición do Senado italiano será 
através do sistema maioritário en lu
gar do proporcional que se viña utili
zando até agora. Este é un dos 
mandados populares expresados 
através dun referendo celebrado 
neste estado os pasados Domingo e 
Luns. A corrupción e a falta de fun
cionamento do pentapartito son ra
zóns que se apuntan como causas 
do resultado, que foi do 82,7% dos 
votantes a favor. 

Os outros sete puntos sometidos a 
consideración popular foron a aboli
ción da lei de financiamento dos 
partidos, a eliminación dos ministé
rios de Turismo, Empresas Públicas 
e Agricultura, a abolición do nomea
mento dos directivos da caixas de 
aforro por parte do Governo, o con
trol do meio ambiente e a abolición 
da cárcere para os drogodependen
tes. Esta última cuestión só suscitou 
o apoio do 55,3 dos votantes, mais 
o resto superaron o 70%, até chegar 
algunhas ao 90%. + 

• O Moviment de 
Defensa de la 
Terra abandona 
as armas 

Vintecatro presos de Terra Lliure, 
vencellados á organización indepen
dentista Moviment de Defensa de la 
T erra, que apoiaba a loita armada, 
manifestaron a sua intención de 
abandonar as armas e negociar co 
Governo a sua reinserción. Este co
lectivo renunciara ao proceso de 
reinserción que tempo atrás apadri
ñara Esquerra Republicana de Cata
/unya ao entender que significaba 
unha rendición.• 

• Dimisión doutra 
ministra 
dos EEUU 

Debido ao acoso á que foi sometida 
pala oposición republicana, a nova 
Secretária de Xustiza dos EEUU , 
Janet Reno, demitiu o Mércores. O 
ministério de Xustiza dos EEUU 
constituiuse no refúxio dos republi
canos máis recalcitrantes durante o 
reganismo, e as vidas privadas dos 
dirixentes deste ministério desde a 
eleición de Clinton son coidadosa
mente estudadas polo oposición na 
busca de aspectos escuras para de
rrubar ao interesado.+ 

• Denúncian 
atitudes 
antidemocráticas 
do Consello da 
Xuventude 

Os Colectivos da Mocidade Traba
lladora Galega denunciaron que a 
nova direción do Consello da Xu
ventude da Galiza está a impeder o 
acceso dalgunhas asociacións aos 
órganos de representación desta 
institución, entre as que se atopa a 
própria CMTG.+ 



GALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS AO PARLAMENTO DO ESTADO 

Os deputados logrados formarian parte do grupo parlamentário de Izquierda Unida 

EU pretende que a sua coalición con UG 
se estenda ás eleicións autonómicas 
•M. VEIGA 

O adiantamento das 
eleicións lexislativas veu 
propiciar un inesperado 
rouse na estratéxia 
seguida pala 
recentemente criada 
Unidade Galega. As 
premuras abrigan e o 
Venres 23, data límite, de 
chegar a bon termo as 
negociacións, incribirase 
no rexistro a nova 
coalición entre esta forza 
e máis Esquerda Unida. 

A falta da ratificación polo Con
sello Nacional de Esquerda Uni
da, a coalición trata de apresen
tar un cartel atractivo para uns 
comícios que se presentaban 
desfavorábeis para ambas for
zas por separado. "Irrumpe unha 
coalición con claras posibilida
des de romper o bipartidismo", 
segundo declaracións de Camilo 
Nogueira a A Nosa Terra. 

Fontes de EU, sinalan que a 
proposta chega da man de Ca
milo Nogueira, cando as listas 
de Esquerda Unida estaban xa 
preparadas e mesmo dadas a 
coñecer aos méios de comuni
cación. EU pretende que a coa-

Anxo Guerreiro. 

lición poida extenderse tamén 
aos comícios autonómicos a ce
lebrar na segunda quincena de 
Outubro. "Hai moitas coincidén
cias programáticas e abre as 
portas de procesos de unidade 
futuros", sinala Anxel Guerreiro. 

Os deputados que hipotetica
mente obtivera EU-UG, nome 
que recebiria a coalición, pasa
rían a formar parte do grupo 
parlamentário de Izquierda Uni
da no Congreso, condición pos-

ta por EU para acadar o acor
de. EU, que se considera nunha 
posición de maior forza e que 
realizou durante esta semana 
asambleas en várias zonas on
de posue implantación, trataría 
de facer valer tamén algunhas 
das suas iniciativas tocantes ás 
listas eleitorais. 

Segundo Anxel Guerreiro, a for
mación desta coalición "garanti
rá a obtención de dous deputa
dos" e axudará na consecución 

dunha "maioria de esquerdas" 
no parlamento do Estado. 

Esquerda
centro-esquerda 
Se a mutación do PSG-EG en 
UG serviu de polo de atración a 
persoaxes do galeguismo mo
derado, ao tempo que o discur
so perdía os tintes de esquerda 
para acentuar os autóctonos, 
mensaxe que se consideraba 
axeitada para uns comícios au-

r---------------------------------------------------------------------------, 
Foi inscrita como partido en Marzo de 1991 

Os galeguistas abandonarán 
Unidade Galega 
•A.E. 

A decisión de ir coaligados con 
Esquerda Unida vai facer que 
rache o proxecto de Unidade 
Galega como confluéncia do 
PSG-EG, PG e galeguistas in
dependentes. O membro da 
Executiva de UG e vicesecre
tário do PG, Francisco López, 
Chesqui, afirmou que "demo
cráticamente hai que ir, pero 
irá quen vaia". Ao mesmo tem
po mostrouse moi escéptico 
sobre a continuidade do pro

xecto "ainda 
que Esquerda 
Unida diga que 
non, que non o 
vai facer". 

O Partido Gale
guista poderia 
anunciar xa es
ta mesma se
mana o seu 
abandono de 
UG, despois de 
que se reunan 
os órganos de 
dirección do 
partido, "por
que ternos que 
decidir conxun
tamente a xen
te que entra
mos en UG coa 
xente do parti
do que non qui
xo integrarse, 
porque o PG 
non está disol
to como parti
do", afirma o 
seu vice-secre
tário. 

Outros abandonos vanse su
mar aos do PG, vários gale
guistas independentes, mem
bros do Consello Nacional e 
asinantes do manifesto Ga/í
cia Vive, comunicaron verbal
mente a sua decisión de 
abandonar o proxecto. De mo
mento o único membro do 
Consello Nacional que o fixo 
por escrito foi Xesús Franco. 
Militantes da CNG de Ponte
vedra que estaban a negociar 
a integración en UG manifes
taron tamén que "con esta de
cisión de Camilo Nogueira 
queda roto calquer intento de 
confluéncia". 

O 34 por cento 
do Consello Nacional 
en contra 
Os que abandonan UG consi
deran que a decisión de coali
garse con EU "contradí o docu
mento programático aprobado 
o 6 de Marzo", afirmando que 
a proposta de coalición con EU 
non debia tan sequer votarse. 
Esta posición non foi admitida 
e o 34 por cento dos membros 
do máximo órgano de UG vo
taron en contra de negociar 
con Esquerda Unida. 

Na Comisión Executiva ante
rior baralláranse tres posibili
dades, descartándose por in
viábel ir coaligados co BNG. 
As outras duas opcións eran 
apresentarse en solitário ou ir 
en coalición con EU. A primei
ra delas foi defendida polos 
galeguistas que consideraban 
que o proxecto debía seguir 

tal como foi aprobado en Mar
zo e que a campaña eleitoral 
podia moi ben compaxinarse 
coa campaña de apresenta
ción da nova formación políti
ca. Pala sua banda, Camilo 
Nogueira defendeu a unidade 
eleitoral con EU, aducindo 
que, doutro xeito o proxecto 
quedaría sen futuro. A mesma 
discusión deuse no Consello 
Nacional. 

Unidade Galega non terá pro
blema en coaligarse como tal 
formación ou 
en apresentar
se en solitário 
ainda que non 
existiu congre
so de funda
ción, senón tan 
só unha asam
blea constituin
t e. Segundo 
pudo saber A 
Nosa Terra, 
Unidade Gale
ga foi inscrita 
como partido 
político o 15 de 
Marzo de 1991, 
promovida por 
Amália Díaz 
Sánchez (apo
derada), Carlos 
Manuel Fer
nández Izquier
do e Virxínia 
Hermo Gómez; 
con anteriorida
de polo tanto a 
que o PSG-EG 
tomara a deci
sión de refun
darse. + 

1 
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tonómicos, a fórmula voltouse 
pouco adecuada unha vez co
ñecido o adiantamento das elei
cións xerais. Agora o que con
vén atesourar é o ángulo de es
querdas e nada mellar que EU, 
a quen non lle ven mal a axuda, 
dados os magros poderes de 
Anguita en Galiza, para faceto. 

A maiores, obran neste proceso 
as dificuldades económicas pa
las que atravesa a formación de 
Camilo Nogueira. Xesús Costas, 
concelleiro vigués do partido, 
cuantificaba hai uns días o orza
mento en cinco millóns de pese
tas destinados a gastos eleito
rais, ao que haberia que sumar 
as aportacións das localidades. 

EU-UG modificará, segundo No
g ue ira, "de forma sensibel a 
campaña en Galiza". A nova for
za apresentarase cun programa 
común e "desde unha posición 
nacionalista". Anxel Guerreiro, 
pola sua parte, lembrou a condi
ción "soberana" de EU a respei
to de IU e a necesidade de ob
ter "o mellar resultado para Gali
za, de esquerdas e nacional". 

Esta é a terceira ocasión na que 
as duas organizacións tratan de 
lograr un acordo. O intento ante
rior produciuse con motivo das 
eleicións municipais, ainda que 
finalmente resultou frustrado.• 

Camilo Nogueira. 
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"TI ES PRA MINO LOMBO DUNHA SOMBRA 

ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 

E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ... 

SEDENTA COMO UN MAR 

E NO SEU MAR, AFOGADA." 

POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES 

CONSELLERÍA DE CULTURA 

E XUVENTUDE 



Destaca a espectacular caida do PIB no sector primário 

A economia galega medrou menos 
que a estatal por sexto ano 
•B. LAXE 

A economia galega sofre 
un deterioro superior á 
média estatal e europea 
en todos os parámetros 
que sirven para definir a 
sua saude, medrando 
menos que a do resto do 
estate por sexto ano 
consecutivo, segundo a 
séptima edición do 
informe A Economía 
Galega correspondente 
aos anos 1991/92, 
apresentado pola 
Fundación Caixa Galícia, 
do que son autores os 
profesores Miguel Pausa 
e Meixide Vecino. 

A ralentización do crecimento 
da economia galega detéctase 
en todos os grandes sectores, 
destacando a espectacular caí
da do PIB do sector primário. 
Os profesores Meixide e Pousa 
consideran que os sectores pri
mários sofren "unha crise de ca
rácter estrutural". 

Definen a coxuntura agrária co
mo moi problemática en termos 
de produción e prezos, afirman
do que a crise vai agravarse nos 
próximos anos coa aplicación 
da reforma da Política Agrária 
Comun. No periodo 1984/90 
destruíronse no agro 130.000 
empregos. A este descenso hai 
que unirlle o envellecimento da 
povoación agrária, até o ponto 
de que en 1990 o 40 por cento 
dos titulares das explotacións 
superaban os 65 anos. Como 
ponto a favor o informe da Fun
dación Caixa Galícia sinala que 
"mália a incerteza criada pola in
tegración da CEE e as políticas 
restrictivas aplicadas mantívose 
o esforzo inversor e moderniza-

dor do sector". 

No sector da pesca afirmase no 
informe sobre a Economía Gale
ga que vive un difícil proceso de 
transición no que se suman os 
problemas das pesquerías en 
augas galegas aos que se dan 
en augas comunitárias e a que, 
a partires de 1993, poñeranse 
de manifesto outros coa reforma · 
da chamada Europa Azul. Meixi
d e e Pausa consideran que o 
sistema comunitário aféctalle 
negativamente á frota galega, 
afirmando que a crise débese 
entre outras cuestións tamén a 
sobreexplotación dos recursos, 
aos mecanismos de control das 
distintas administracións e ao 
balanzo negativo do comércio 
exterior. 

' No periodo 1984/90 
destruí ronse no 
agro 130.000 
empregos. A crise 
vai agravarse nos 
próximos anos 
coa aplicación da 
reforma da Poi ítica 
Agrária Común'. 

Falla o colchón servicios 

O sector servícios que actuou 
nos últimos anos como "colchón 
amortecedor'' dos problemas de 
emprego, apresenta no biénio 
estudado uns síntomas de es
gotamento a respeito do seu 
comportamento anterior, repre
sentando o 55 por cento do Pro-

'dueto Interior Bruto e empregan
do ao 45 por cento da povoa
ción ocupada. 

Turismo tamén desenvolveu 
síntomas de crise e a indústria, 
que xa medrou moito menos en 
1990, mostra ainda un ritmo de 
actividad e moito menor. Ante
riormente ainda tiña alguns sec
tores específicos que marcha
ban ben, pero nos dous últimos 
anos a crise extendeuse a todo 
o tecido industrial. 

Un dos poucos sectores que es
taba por riba da média estatal, o 
da construción, debido sobre to
do ao menor desenvolvimento 
galega e á falta de infrestruturas 
xa existentes noutras partes do 
estado, sofreu tamén en 1992 
un claro retroceso, ainda man
téndose un pouco por riba da 
média estatal. Os autores do in
forme agardan que a constru
ción das autovías teña unha in
cidéncia positiva neste sector. 

O desemprego medra tamén por 
enrriba da média estatal, e a po
voación activa acadou o nível 
máis baixo da sua história, un 
50,6 por cento, segundo o INE. 
Ademais do desemprego citan 
como causa o envellecimento da 
povoación e tamén tan constar o 
"denánimo de certos colectivos 
até as dificuldades para atapar 
emprego. O informe alerta sobre 
o aumento das clases pasivas 
que califica como de "difícil de 
suportar'', resaltando que Galiza 
pasou de ser exportadora de 
man de obra a importadora neta. 
Como exemplo citar as taxas de 
actividade de Dinamarca, o 77 
por cento e Reino Unido, o 72 
por cento. A este panorama pou
co alentador hai que unirlle que 
no periodo 1991 /92 prodúcese 
un proceso de destrución de 
pastos de traballo con especial 
incidéncia nos asalariados con 
contrato fixo. • 

O martes 20 de Abril manifestáronse en Ourense perta de 2.000 persoas 
convocadas pola CIG, CCOO e UGT en demanda dun plano de desenvolvimento integral para a provín
cia. A choiva acompañou a marcha que tivo pouco eco nos ambientes partiários pésie á proximidade 
eleitoral. Asi non estiveron presentes nen o alcalde socialista Veiga Pombo, nen o presidente da deputa
ción Xosé Luís Saltar, asi como os deputados, tanto autónomicos como estatais. Entre os políticos pre
sentes hai que destacar aos concelleiros do BNG de Ourense Rodríguez Peña e Antón Sánchez Rivera, 
asi como ao portavoz do PP no concello.+ 
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A forza de Iasbulátov 
"Boris Nicolaievitch leltsin é o demócrata máis grande que 
ternos, pero o caso é que non ten nen idea do funcionamento 
democrático". Serxei Grigoriev, membro do gabinete de 
Gorbachov, cita este comentário de Moscova nun artigo que 
publica no NEWSWEEK de 12 de Abril. "Hoxendia, moitos de nós 
procuramos esquecer que este Congreso do Deputados do Povo 
elexira a leltsin coma presidente no 90 e no 91 pechou fileiras 
contra os golpistas e púxoo a dirixir o país. Reaccionando agora 
contra o Congreso, leltsin pon de manifesto as características 
máis sobranceiras do próprio Congreso( ... ) No entanto, 
lasbulátov gaña forza. A 19 Conferéncia do Partido Comunista 
acordara no ano 88 que os comités locais se integrasen nos 
concellos lexislativos locais ou soviets. Asi que o poder foi 
pasando do partido aos soviets, nun proceso que continua. Os 
homes do aparato do partido en cada localidade dominan xa os 
concellos lexislativos locais e constituen os alicerces do poder 
de lasbulátov". 

Agachar o mar 
A Consellaria de Ordenación do Território e Obras Públicas quer 
acometer grandes obras de recheo da beiramar en vários portas 
do Morrazo. J. Santos comenta en LA Voz DE GALicIA de 21 de 
Abril o proxecto. "Os graves problemas dos caladoiros e as 
importacións de peixe meteron nunha situación de crise de 
solución difícil a ben de armadores. O feíto de que as empresas 
dean rebaixado os custes das descargas e os cánones de 
atraque, non vai amañar o problema. Por ter ammarrados os 
barcos indefinidamente, han pagar menos en Cangas, Bueu ou 
Moaña ca en Vigo. Pero dubido que compense o gasto dunha 
chea de millóns para a Xunta criar cemitérios de barcos nos 
cascos urbanos de O Morrazo. Deberia existir unha lei que 
abrigase aos políticos locais a visitaren Europa antes de tomar 
posesión dos seus cárregos. Asi verian o orgullo coque cuidan 
das suas vilas e manteñen a sua história. Aqui, o traballo máis 
importante da Administración parece consistir en facer 
irrecoñecíbel, e contra máis mellar, a vila que governan. Se 
existe mar, debe se tapar con árbores, bancos, coches e 
cemento". 

Fraga coas deputacións 
"Alguns deputados do grupo parlamentar popular non ten alá 
moi teorizado o asunto da orgaización territorial de Galiza e, ás 
veces, saen pala tanxente cando se tala deste asunto na 
Cámara". escrebe X. Navaza no número O da revista FEGAMP 
(Federación Galega de Municípios e Províncias)."Seica estamos 
tolos ou onde irnos parar?, exclamou un dia Pablo Egerique en 
resposta ás demandas nacionalistas sobre aplicacións do 
Estatuto de Autonomía que conlevaria a desaparición literal das 
deputacións provinciais en benefício das comarcas. ( ... ) Dositeo 
Rodríguez na mesma sesión sinalou que nen hoxe nen no futuro 
previsíbel contempla o Governo galego o establecemento das 
comarcas coma entes político administrativos( ... ) Rodríguez 
lembrou que as catro deputacións están dacordo co Governo 
autonómico en promover o desenvolvemento de Galiza 
aproveitando precisamente a función coordenadora das 
institucións provinciais". + 



A POLÍTICA ECONÓMICA E O PARO 

O DIKTAKTDE BRUXELAS 
A CONVERXÉNCIA CON EUROPA IMPEDE ESTUDAR OUTRAS ALTERNATIVAS Á CRISE 

A recente cifra de 3.047.000 parados su
ministrada polo lnquérito de Povoación 
Activa obrigou ao Presidente do Governo 
español a apresentarse diante da opinión 
pública o día 2 de Marzo de 1993, en Se
sión informativa no Congreso dos Depu
tados, para explicar o paquete de medi
das que pensaba aplicar para paliar o au
mento do desemprego. 

A valoración final dos resultados do De
bate foi, para a maioria dos observado
res, decepcionante. Tanto o Governo 
como a oposición demostraron a sua in
capacidade para atapar solucións e apli
car remédios á grave situación económi
ca que padecemos. O desánimo da po
voación viuse corroborado logo de ouvir 
as diversas intervencións. 

Analicemos someramente as aportacións 
dos principais grupos políticos: 

-O Governo de González postulou unha 
série de medidas de escasa cuantia eco
nómica consistentes en adiantar o ritmo 
de determinados investimentos con cargo 
ás cantidades que se pensan receber 
dos Fundos de coesión para o 93 e o 94. 
Ademais desenrolou outro grupo de me
didas de apoio fiscal e financeiro destina
das ás PEMES para terminar propendo 
algunhas reformas do mercado laboral 
máis simbólicas que outra causa. 

En realidade, o tipo, características e 
cuantia das medidas a aplicar estaban 
pexadas pala confirmación dos obxecti
vos marcados no Programa de Conver
xéncia como política central guia da equi
pa económica do Governo. A escasa 
marxe de manobra que deixa a inserción 
no espazo económico da CE e o intento 
de cumprir as condicións para a Unión 
Económica e Monetária (UEM) foi asumi
da expresamente por González cando si
nalou a imposibilidade de tomar medidas 
diferentes ás do resto dos países euro
peus por "estaren condenadas ao fraca
so" quedando só a posibilidade de apro
veitar as fendas que deixa a Iniciativa 
Europea de Crecimento. 

-O portavoz do Grupo popular non criti
cou expresamente as medidas concretas 
aplicadas polo Governo pero calificounas 
de parche para gardar as apariéncias. 
Centrou o debate máis en temas políticos 
que económicos afirmando á falta de cre
dibilidade e coeréncia de González e o 
seu Governo tendo en canta que desde 
1991 aplicáronse até nove planos de ac
tuación distintos contraditórios entre si e, 
polo mesmo, imposíbeis de cumprir. Az
nar fixo unha dura crítica ao labor do Go
verno e culpouno da situación na que se 
atopa a economia española para terminar 
pedíndolle a disolución do Parlamento. 

Ainda que só orelou os temas económi
cos non pareceu postular medidas alter
nativas e, sobretodo, non cuestionou as 
liñas básicas relativas á necesidade da 
converxéncia cara a UEM e as conse
cuéncias que se derivan para a política 
económica. 

-O portavoz do Grupo catalán en cám
bio criticou ao Governo pala inacción e 
falta de decisión en matéria económica, 
e ainda que valorou positivamente as 
medidas tomadas, parecéronlle insufi
cientes e tardias. Acto seguido pasou a 
relatar un conxunto de medidas que na 
sua opinión deberian aplicarse, relativas 
ao mercado laboral, ás PEMES e ao es
tímulo fiscal ao aforro e ao investimento 
produtivo. Resaltou a imposibilidade de 
baixar os tipos de interese a menos que 
houber unha redución da inflación. En 
calquer caso tentou mostrarse optimista 
para superar o desánimo e recuperar a 
confianza. 

MANuELCA.O 

Obreiro construcción, fotografía da colección 'Clase Obreira' do autor Vari Caramés, gañadora do 1~ 
Prémio do Certame de Fotografía Fundación 10 de Marzo. 

-O portavoz do Grupo de IU-IC afondou 
na problemática social do colectivo de pa
rados, demostración do fracaso da políti
ca económica do Governo socialista nos 
últimos dez anos. Non 

xo tono vital da sociedade española. Por
que unha leitura sintética das diversas in
tervencións permite trazar unha liña divi
sória clara entre dous grandes grupos de 

criticou tampouco as 
medidas propostas 
con excepción das re
feridas ao mercado la
boral. Tampouco pro
puxo grandes medi
das alternativas a non 
ser a persecución do 
fraude fiscal e unha 
maior imposición ás 
grandes fortunas e, 
surprendentemente, 
non se mostrou exce
sivamente antieuro
peísta, recoñecendo 
que a modificación á 
baixa do tipo de inte
rese só poderia levar
se a cabo consensua
damente e a nível eu-
ropeu. 

Desde o ponto de vis
ta prático dos quepo-

'Pésie á grave 
situación económica 
e o problema do 
paro, a clase 
política e 
empresarial segue 
apostando pola 
pertinéncia dunha 
política de 
converxéncia coa 
Europa'. 

propostas de política 
económica: 

a) As que consideran 
fundamental e irre
versíbel a integración 
económica e política 
na Europa, defenden
d o o Tratado da 
Unión Europea e pos
tulando o cumprimen
to do Programa de 
Converxéncia. A inte
gración na primeira, 
segunda ou terceira 
velocidades será 
unha consecuéncia 
das posibilidades re
ais da economia es
pañola, non da venta
d e política dos gru-
pos que apoian esta 
opción. Neste grupo 
están, hoxe por hoxe, 
o Executivo, a maior 

dían esperar unha saída para a crise 
económica a curto prazo, o debate foi 
máis ben desalentador e confirmou o bai-

parte do PSOE, os partidos nacionalistas 
cataláns (CiU, ERC) e a maior parte dos 
vascos (PNV, EA). Tamén o grupo domi-

nante no PP parece estar por esta políti
ca, máis con certas indefinicións. O capi
tal internacional xunto cos sectores máis 
competitivos do empresariado nacional 
tamén están con estas propostas. 

En coeréncia con isto, o tipo de medidas 
propostas parte da necesidade de loitar 
contra a inflación mantendo baixo control 
as magnitudes macro-económicas bási
cas (déficit público, déficit exterior, etc.) e 
promovendo como ponto central a com
petitividade da economia española na 
Europa e no mundo. Por isa, na prática, 
a sua política redúcese a esperar que 
haxa un cámbio de orientación no ciclo 
económico internacional e, mentres tan
to, tratar de que non se descontrolen gra
vemente os equilíbrios básicos internos e 
externos. Non é casualidade que os que 
apoian esta opción veñan a ser os gru
pos sociais máis dinámicos e as zonas 
territoriais máis desenvolvidas. 

b) As que consideran que o proceso de 
integración europea é negativo para Es
paña, polo que a ancoraxe da política 
económica neste ponto central resulta 
máis perxudicial que beneficioso. Neste 
grupo ninguén se coloca explicitamente 
-excepto alguns grupos extremistas 
pouco representativos-, mais as ambi
güidades de certos colectivos revelan 
que no fondo esa é a sua aposta. Esta
rian aqui a maioria dominante en IU -
que non a de IC- e, sobretodo, os sindi
catos CCOO e UXT. Son estes grupos 
os que postulan que non debe prestarse 
tanta atención aos equilíbrios básicos 
senón que se debe atender, prioritaria
mente, o problema do paro. Añorando a 
curva de Phillips propoñen intercambiar 
algun ponto de aumento da inflación por 
unha diminución real do desemprego. 
Tamén antepoñen a Europa social á Eu
ropa de mercado, invertindo a orde no 
proceso de converxéncia das economias 
europeas. 

Na prática, non se propoñen políticas al
ternativas viábeis tanto pola imposibil ida
de de governar a curto prazo como --e 
isto é mais importante- palas dificulda
des do seu deseño e aplicación. As ex
periéncias hiperinflacionárias de Latinoa
mérica, a experiéncia do primeiro Gover
no de Mitterrand na Franza, por non talar 
da debacle dos sistemas socialistas na 
Europa do Leste, Cuba e China indícan
nos claramente os lugares por onde non 
se debe ir. Pola contra, o novo programa 
económico de Clinton poderia ser unha 
nova via, mais convén non esquecer que 
España non é USA. Para ben ou para 
mal os Estados Unidos xa non son o que 
eran e para España é xa máis importante 
a política da Alemaña e mesmo o Xapón, 
que a dos Estados Unidos. O "xiro de 
180 graus da política económica" paréce
nos, pois, máis unha licéncia retórica ba
leira de contido que unha posibilidade 
real e concreta. 

En definitiva, pésie á grave situación eco
nómica e o problema do paro, a clase po
lítica e empresarial segue apostando 
pola pertinéncia dunha política de con
verxéncia coa Europa, sobretodo pala 
auséncia de propostas alternativas claras 
e con visos de eficácia prática. Quizá 
pensen que na Europa haberá problemas 
pero velai a invasión de cidadáns do ~nti
go Terceiro mundo (Latinoamérica, Afri
ca) e do novo (ex URSS, Albánia, Cuba, 
Polónia, Roménia, etc.) en busca de no
vas oportunidades para a sua vida. Quer 
isto dicer que a política económica do 
Governo é a mellar e única posíbel? Na
turalmente que non, mais isto será anali
sado neutro artigo.• 

MANUEL CAo FERNANDEZ é Profesor de Política 
Económica na Universidade de Santiago 
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INTEGRACIÓN SOCIAL 

Perdeu a man na mar e agora é mecánico 

Silvério Bouzón 
1 Fago cousas que os direitos non son quen de facer coas duas mans' 
• HORÁCIO VIXANDE 

A cena é comun en 
Arcade, Soutomaior, á 
beira do mar. Nunha 
garaxe chea de motores 
náuticos, achégase un 
mariñeiro que trai consigo 
un foraborda averiado. O 
pistón está roto pala 
metade. Despois de 
desarmalo, o mecánico 
disponse a aplicar 
soldadura, cobre a cara. 
As faiscas saltan. Dá un 
par de martelazos para 
endireitalo. Aplica a lima 
eléctrica: saltan máis 
faiscas. Finalmente pasa 
un cepillo de pugas de 
ferro: o pistón está listo, 
só falta montalo. Todo 
resulta habitual só que o 
mecánico é manco. 

"O máis difícil foi aprender a es
creber de novo. Levoume moito 
tempo e ao princípio non sabia 
nen coller o bolígrafo", confesa 
Silvério Bouzón, un mecánico 
de motores náuticos que é man
co da direita. Hai unha chea de 
anos, cando contaba vinteoito, 
un dia estaba á faena no barco 
cando un golpe de mar, engan
choulle a man no halador de re
de (cabrestante a motor) e dei
xoulla ali. 

"Cando quedas inútil, coma min, 
algo tes que facer da tua vida, 
sobretodo se tes fam ília que 

manter e unha pensión de pou
co máis de cuarenta mil pese
tas. A min isto dos motores ma
riños gostábame, xa tiña expe
riéncia de antes e é unha afei
zón que dá alguns cartos, ainda 
que en realidade só arranxo os 
dos amigos e coñecidos". 

Condicións adversas 

"Tardei catro ou cinco, ou mes
mo seis anos en aprender a usar 
a man esquerda, que tamén 
quedara defectuosa no acciden
te no que perdin a outra. Ao es
tar sempre en terra mentres non 

me afacia coa man, aprendin al
go máis sobre os motores náuti
cos, e cando xa puden usar a 
man comecei a reparalos". 

As condicións de vida de Silvério 
Bouzón non podian ser máis ad
versas, a saber: seis tillos, dos 

ANOSATERRA 

que hoxe ainda mantén a tres, 
muller, unha pensión baixa, uns 
instrumentos non adaptados pa
ra os zurdos nen úteis para os 
mancos, menos ainda se se é 
manco da direita. Pero os para
fusos hai que poñelos igual, a 
soldadura hai que aplicala men
tres se protexen a vista e a cara 
cunha máscara e as pezas cóm
pre ensamblalas correctamente. 

Sacar mañas da cabeza 
'E contado, fago causas que os 
direitos non son quen de facer 
coas duas mans. Cando hai algo 
especialmente difícil e hai algun 
amigo, impídolle que me bote 
unha man. Si te axudan, ataste 
a traballar cun pinche e perdes 
capacidade e destreza. Prefiro 
gastar tempo e non apuralo grá
cias ao apoio dos demais, que 
faria senón ao estar só?'. 

"Como non teño ferramentas 
axeitadas, véxome na abriga de 
sacar mañas da cabeza, de non 
facelo xa estaría morto de fame", 
asegura. "Inútil? Pois claro que 
son inútil, mesmo percebe unha 
pensión por estala. O Estado di 
que eu son un incapacitado", 
conclue ao ser interpelado. 

Os novas motores xaponeses, 
que se reparan substituindo os 
módulos derramados por outros 
novas, non son do gasto de Sil
vério Bouzón. Prefire os vellos 
motores nos que a reparación é 
peza a peza. "Ainda que os re
cámbios son difíceis de atapar, 
e moitas veces cómpre botar 
man de pezas doutras máqui
nas e adaptalas como se poda". 

Atrás quedaron os tempos nos 
que reparou motores das casas 
xaponesas. Agora traballo pór 
conta própria". • 
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Seguimos abrindo paso ó futuro. 

Coa Vía rápida Padrón - Ribelra, no tramo: 

Boira - Pobra do Caramiñal, obra correspondente ó Plan de 

Estradas de Galicia, da outro páso adiante. 

Un Pl-an que obre, deste xeito, novas e mellares camiños 6 

desenvolvemento de toda a nosa Comunidade 

Autónoma. 

Seguimos avanzando. En dirección ó futuro. 

u~ 
DE GAUCIA (fil) u 

Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
Dirección Xeral de Obras Públicas 

Un futuro ben trazado. 

BOIRO · POBRA DO CARAMINAL 
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PRESUPOSTO: 

1 1.248.326. 193 Pts. 
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Desde a caída de 
Ceaucescu,en 

Decembro de 1989, 
Roménia vive unha 

forte crise económica e 
social. Nenos 

abandonados e 
enfermos e fam ílias sen 

case e apenas comida 
pasaron un inverno no 
que se acadaron os 20 
graus baixo cero. Unha 
expedición humanitária 

galega visitou os bairros 
máis pobres da rexión 

da Transilvánia. 

As famílias de até 15 t illos son 
habituals nos bairros máis pobres. 

A falta de meios económicos 
dá lugar á aparición de nenos 

abandonados na rua. 

Unha equipa de axuda humanitária visitou a Transilvánia 
CRISTINA FERNÁNDEZ 

A terceiromundización da Roménia 
• CRISTINA FERNÁNDEZ 

O salário médio dun traballador 
romeno oscila entre os 30 e os 
60 dólares mensuais (de 4.000 
a 6.000 pesetas), diñeiro que 
apenas alcanza para manter 
unha fam ília. Ceaucescu pro
moveu unha política natal ista 
que hoxe, a meio da crise, dá 
lugar á existéncia dunha gran
de cantidade de nenas abando
nad os. A miséria que está a 
padecer a maior parte da povo
acíón ten a sua excepción, nos 
novas ricos, un pequeno sector 
que non se resignou a fundirse 
na pobreza e que preferiu adi
carse ao contrabando de comi
da, de roupa, e de produtos "in
definidos". E un sector social 
que está a adquirir notábel im
portáncia. 

A maioria das fábricas estatais 
nunca chegan a comercializar 
os seus produtos porque se 
fundamentan nunha produción 
en cadea que se rompeu ao 
desmontarse o anterior siste
ma. Xéranse pezas e produtos 
totalmente innecesários, que 
tenden a acumularse . Ainda 
que os poucos traballadores 
das fábricas que quedan poden 
sentirse afortunados por teren 
un pasto de traballo. Moitos dos 
romanos viven de milagre, sub
sisten através de axudas e al
guns deles empezan a criar ne
gócios próprios, pero en raras 
ocasións. Nunha pequena ten-

A miséria actual é visíbel nas ruas. 

da de comida para obter benefí
cios equivalentes ao salário mí
nimo español, terian que traba
llar máis de un ano. 

"Non é para min, 
é para os nenos" 

A equipa de axuda humanitária, 
que acompañamos, chegou 
aos bairros máis pobres. Foi o 
caso dunha pequena vila no 
centro da rexión de Transilvá
nia, cerca de Sibiu, a capital de 
província. O grupo de casas ás 
que nos achegamos era coñe-

cido co neme de "A colónia". Ti
ña á entrada unha espécie de 
galiñeiros cobertos de esterco, 
pero sen nengun animal. Entra
mos nunha casa, era unha das 
famílias máis necesitadas do 
povoado. Abriu a porta un nene 
que aparentaba uns 3 cu 4 
anos, pero que seguramente 
teria moitos máis. Nun cuarto 
estaban 15 nenes deitados en 
tres camas e un sofá. A nai e o 
filio maior estaban tamén tum
bados na cama, borrachos. Os 
máis noves parecian felices, 
sabían que ian recebar alimen
tos para uns cantos días e se 

CRISTINA FERNÁNDEZ 

metidos na casa". 

cadra tamén 
algo de rou
pa e algun 
xoguete . 
Cando a nai 
se ergueu 
da cama pú
xose moi le
da . O pri
meiro que 
pediu foron 
cartas para 
poder arran
xar os dous 
telev isores 
que hab ía 
no cuarto: 
"Non é para 
min, é polos 
nenes , por
que co fria 
non poden 
sair fóra e 
teñen que 
pasar o dia 

Ao saír da vila os nenas abáfan
nos pedindo caramelos. O chei
ra do interior daquela habitación 
suxa e noxenta queda impreg
nado na roupa. Habia anos que 
ninguén recollia os contenedo
res de lixo e a xente fuchicaba e 
revolvia entre aqueles restos. 

Medran as saidas ilegais 

Unha parte da povoación rome
na prefire fuxir. Pero o governo 
non adoita a permitir que nen
gun cidadán cruce as frontei-

ras, a non ser deica Hungria 
(ao Leste), que vive unha situa
ción parecida, ou a Turquia (ao 
Sul), ainda que teñen que per
correr centos de quilómetros 
antes de chegar. 

Un grande continxente de rome
nos, principalmente homes, sa
en cada ano do país en situa
ción ilegal, agachados en va
góns de tren ou atravesando a 
pé montañas. Alguns deses ile
gaís chegan ao Estado español , 
onde conseguen gañar pouco 
máis de 15.000 pesetas por tra
ballos que ninguén quer facer, 
pero que polo cámbio a leis 
(moeda romena) representa o 
salário de vários meses. 

Á Galiza tamén chegan alguns 
refuxiados . Traballan na cons
trución e en ocasións na pesca, 
o máis rendábel. En moitos ca
sos os imigrantes ilegais traba
llan a obra feita para ao final 
non cobraren nada e teren que 
volver ao seu país. 

Os descendentes de alemáns 
teñen certos priviléxios á hora 
de cruzar a fronteira, pois teñen 
a posibilidade de facerse coa 
dobre nacionalidade romena
alemá. Pero na Alemaña tam
pouco son recebidos cos brazos 
abertos. O medo apodérase de 
moitos imigrantes ao observa
ren nos meios de comunicación 
as accións dos grupos fascistas 
e ultradireitistas. + 



A REESTRUTURACIÓN DO CAPITALISMO 

Eduardo Galeano 
'Conservamos unha cultura de abrazos e unha tendéncia á resurrección' 

• G. LUCA DE TENA mento, hai cousas que non nos As grandes editoriais españolas Que o Estado español aparece- en Primeiro Mundo. Está da-
deron aprendido. Por exemplo, invadiron o mercado e están ins- se como mediador desas inicia- cordo? 

Un xornalismo de renunciar a algunhas característi- taladas para xenerar desde ali os tivas empresariais en Latinoa-
cas que seguen a ser ben latinea- libros que producen benefício. mérica inspiraba confianza? Estou. Amais entendo que o Ter-

períodos breves, mericanas: un porfiado costume Por sorte, a cultura non se reduce ceiro Mundo non pode ser coma 

tensados coma versos, de abrazos, unha perigosa ten- Hoxendia nas regras de xogo do o Primeiro ainda que queira. E o 
déncia á resurrección. De certo capital internacional iso canta ben Primeiro sábeo. Esta organiza-

fai que a prosa de que é unha rexión do mundo que pouco. Haberia que ver cal é a ción universal montada coma so-

Eduardo Galeano está por se descobrer a si mes- composición de capital das edito- ciedade de consumo condena ao 

(Montevideo 1941) 
ma. Naturalmente, fixéronse cou- riais españolas que teño para min oitenta por cento da humanidade 
sas neses senso pero poucas, cantan con inxeccións importantes a consumir fantasias e impédelle 

sexa apreciada en todo visto o tamaño da tarefa. Por isa de capital doutros paises. Os car- que consuma causas. Véndelle o 

o mundo. O gran 
a cultura latinoamericana que na- tos non teñen pátria. Na medida saña do consumo posíbel, sa-
ce de abaixo e se expresa desde en que o éxito comercial coincida bendo que ese consumo é impo-

éxito editorial non adentro ten unha función tan im-

'Na América latina 
coa revelación de sons e luces síbel. Se o planeta enteiro consu-

desenfoca o perfil do portante que cumprir: a función que val a pena escoitar e mirar, mise como consume a quinta 
de revelación dunha realidade benvidos sexan. O que pasa é que parte da humanidade que queima 

xornalismo militante, afeita a ignorarse a si própria. hai unha cultura que moitas veces aos libros que debe- o oitenta por cento dos recursos, 

da experiéncia do ran axudar a que a xente se reco- a terra, que está ao borde do es-
O ano pasado Chile, con trece non é a oficial pero ñeza en espellos novas négase- trago, rebentaria. Que pasaria se 

exílio e do compromiso millóns de habitantes, editou que está viva e máis lles un destino comercial moi se- toda a humanidade practicase o 

coa realidade relatada menos de trescentos títulos, guro. Son de sorte disgraciada se- gasto de enerxia sen taxa? Que 
unha cantidade que non chega que nunca nestes nón incerta, e non acaen co mun- pasaria cos recursos nun mundo 

en As veas abertas da ao que publicamos nós. Como do dos negócios. Pero hai ben de que xa ten o ar, a auga, aterra e 

América Latina. se pode andar cara á recupera- tempos de editoriais cativas que serven de a alma tan envelenada? Non se 
ción dos sinais de identidade veículo para esas obras, ás veces pode ser coma eles. Por riba, 

Galeano f ala nesta se as estruturas culturais se enterramento'. dun xeito maltreito, sen calidade tampouco é desexábel. O modelo 

entrevista da situación derruban? formal, pero efectivo. de sociedade que chaman Pri-

da Latinoamérica 
lsto nunha rexión do meir9 Mundo é moi pouco atracti-

Certo que hai un fenó- mundo na que a pala- vo. E atractivo só desde o ponto 

despois de pronunciar meno mundial de re- bra escrita nunca tivera de vista dun sistema de valores 
tracción editorial que moita sorte. Nen nos dunha civilización para a que as 

a lección maxistral de corresponde ao apo- mellares momentos causas son máis importantes ca 

clausura da X Semana xeo internacional dos lembramos unha maio- as persoas. Non é para nada 

Galega de Filosofía en 
meios audiovisuais, o ria de latinoamericanos atractivo para os que soñamos 
que eu chamo a dicta- exercendo democráti- que o mundo sexa unha casa de 

Pontevedra. dura electrónica das camente o direito de ler todos e un inmenso espazo soli-
grandes cadeas de te- ou escreber. Aí inter- dário. Os noticieiros da televisión 
levisión a escala inter- vén o que eu chamo a adoitan presentar a Colómbia no 

Despois duns anos 60 afervoa- nacional. En todo o censura estrutural, a papel de ruin e Estados Unidos o 
damente latinoamericanos na mundo resulta cada máis grave de todas, de bon: o probe mercado consu-
prensa europea e pasados uns vez máis dificil editar. contra a que nunca se midor e a vilana produtora de 
70 moi atentos ás noticias e os No mundo editorial ten asinado un mani- drogas. Pero a responsabilidade 
temas de alá, vemos que as no- acorre o mesmo que testo en nengun lugar das drogas está no sistema, no 
tícias de Latinomérica desapa- nas demais indústrias. do mundo. Non é unha modo de vida que condea á xen-
rece ron Hai procesos de con- censura que nace dun te á angúria, a ansiedade, a soi-

centración industrial decreto de governo nen dade e a unha despiadada com-
Supoño que América Latina esti- que fai que resulte a da arbitrariedade militar peténcia na que o éxito du ns 
vo de moda nun tempo e que cada máis dificil so- ou policial , senón da poucos implica o fracaso de to-
agora xa non está Cecais deixou breviver ás pequenas própria estrutura social dos os demais. Até onde ese mo-
de existir porque xa non se consi- editoriais. E con todo, que proibe a traveso do de vida que abriga ao consolo 
dera unha ameaza. Coido que foi están a moverse, co- dos précios e da eco- químico e que zapatea a nature-
importante para os grandes mo diría Galileo. Hai nomia. Moitos analfa- za e desprecia á xente é desexá-
meios de comunicación na medi- agora sinais de porfia- betas non poden ler bel? Non só non é posibel senón 
da en que podia representar unha da resurrección nas ainda que queran pero que non é desexábel. Os meios 
ameaza para as estruturas ínter- editoriais que non se hai alfabetos que pode- de comunicación que nos inco-
nacionais de poder, ou cando me- limitan a publicar li- rian ler pero carecen de munican son os que o tan dese-
nos sentíano asi. Na nova situa- bros de éxito comer- cartas para mercaren li- xábel. Sobre todo a pantalla pe-
ción desvian a sua atención para cial seguro. Ao mes- bros que ás veces ten quena que aterece o consunmo 
outros centros, non só da Europa mo tempo acorre unha précios de xoieria. como panacea suprema. A idea 
senón dos Estados Unidos. As concentración e unha de que o que máis ten máis val e 
duas principais emisoras da tele- internacionalización de poder. aos libros, como tampouco a pro- A venda de soños que vivimos para ter e para ter-
visión norteamericanas , por ducción de cadros, obras de tea- mas máis ca o outro. Un sistema 
exemplo, non informaron sobre España intermediária tro ou música, culta ou popular, Mario Benedetti dixo na IX Se- baseado na carreira e na campe-
as eleicións brasileiras que case senon ás mil e unha expresión mana Galega de Filosofía que a téncia. 
gañou Lula, a pesar de que podia A internacionalización editorial que a xente inventa para dicer. E grande parte das mágoas do 
ser unha ameaza para o poder en Latinoamérica está interme- esas expresións non sempre pa- Terceiro Mundo procedian do Durante a campaña eleitoral de 
estabelecido. Coido que esta diada por España. san polos filtros do que poderia- empeño por querelo converter Clinton recoñeciase que o em-
conspiración de siléncio e despré- mas chamar a cultura profisional. pobrecemento de Latinomérica 
cio sobre América Latina pode de Cando pior parece que andan as chegara a un límite perigoso, 
certo xeito vimos ben, ainda que causas, recebemos todos os dias que estaba a provocar a des-
soe paradóxico, porque poderia probas de que hai mil e unha for- bandada cara ao Norte. Consi-
chegar a contribuir a que nos mas de manifestación de desexos derábase preciso mellorar as 
descobrésemos a nós mesmos e ocultos da sociedade nos níveis condicións económicas para 
a entender que se un non come- en que verdadeiramente ten cou- que non sucedese tal. 
za por se respeitar e pouco pro- sas que dicer e val a pena escoi-

É probábel que na equipa de bábel que outros o respeiten. A tar. Estes rexistos non son os que 
verdade é que América latina é 

'A responsabilidade 
controlan os meios de comunica-

'Hai unha 
Clinton figuren persoas con in-

unha rexión do mundo que leva ción. A liberdade de expresión es- tencións non tan mesquiñas. 
cinco séculas aprendendo a se tá asegurada a todos na Constitu- Cónstame que mais dun quixese 
maltratar, a cuspir no espello, a das drogas está no ción pero de feito négase á imen- maquinária que corrixir o costume de prepotén-
asumir a imaxe caricaturesca que sa maioria. En América latina hai cia e as relacións de humillación 

· os poderosos ofereceron dela co- sistema, no modo unha cultura que non é a oficial fagocita boas que tiveron co Sul até agora. O 
mo se fose certa e como se fose 

de vida que condena 
pero que está viva e máis do que 

intencións, non só 
problema é que hai unha maqui-

(/) 

a única imaxe posíbel. Compra- nunca nestes tempos de enterra- nária que esmaga as boas inten- <( 

en 
mos os espellos todos que nos á xente á angúria, á mento. Esa cultura popular, re- política nen militar. cións. Unha maquinária que ten UJ 

....J 

traicionan a cara. E asi como fo- gueifante, florece en moitos luga- que ver non só cos Estados Uni- º mas tamén adestrados durante ansiedade e a unha res, ás veces de xeito misterioso, Sobretodo dos que funciona a escala mun- o 
X z 

cinco séculas para nos odiar en- a pesar de que a época parece dial. Dentro dela os Estados Uni- <( 

¡,; 
tre nós, para ignorar o mellar que despiadada pintada para que veñan os sepul- é económica e dos están ameazados na sua po- et! 

~ ternos e para traballar afervoada-
competéncia'. 

tureiros e acaben co pouco que 
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viven ritmos de desenvolvemen
to moito máis acelerados ca os 
dos norteamericanos. Resulta 
paradóxico que os que predican 
a liberdade comércio no Sul 
practiquen ao Norde o proteccio
nismo máis pechado. Nestes 
dias estou a ler o libro de maior 
venda en Norteaméria, dun autor 
de calidade dubidosa; unha no
vela policiaca na que o vilán é un 
industrial xaponés que ven a 
quedar cos Estados Unidos; o bó 
é un detective que quer acabar 
coa conspiración amarela para 
converter os Estados Unidos en 
colonia xaponesa. O detective 
conta co auxílio dunha xaponesa 
boa que quer protexer aos bran
cos do perigo amare/o. Hai unha 
resurrección da mitoloxia do pe
rigo amare/o, característica dos 
anos corenta, despois de Pearl 
Harbour, cando os Estados Uni
dos internaron á povoación de 
orixe xaponesa ( ou de ollos un 
algo virados para arriba) en cam
pos de concentración, que ali
mentou toda unha mitoloxia de 
ódio contra o Xapón. Hoxe aque
la mitoloxia resucita cunha forza 
enorme. Nos Estados Unidos nó
tase a cada máis febre naciona
lista anti-xaponesa. O gran lema 
nacional é buy american (mer
que Norteamericano) porque os 
xaponeses quedan con todo a 
cada que os deixan competir en 
igualdade de condicións. Asi que 
o sistema comete o erro de crer 
no seu próprio discurso e permi-

~ e, 

~ 

ten que haxa unha mínima liber
dade económica os xaponeses 
quedan cun anaco de algo. O 
que agora hai é toda unha onda 
de proteccionismo feroz. Noam 
Chomsky acaba de publicar Ano 
501, a conquista continua, na 
que inclue exemplos do protec
cionismo de Estados Unidos e 
Inglaterra contra paises coma 
Bangladesh, Etiopia e o Sahel. 
Que lle parece calquera destes 
tres paises ameazando ao co
mércio dos Estados Unidos coa 
competéncia dos seus produtos? 
Teñen problemas internos gra
ves que os condenan a actuar 
do xeito máis egoista. Non é no
vidade nos Estados Unidos, que 
levaron sempre adiante unha po-

'Nos Estados Unidos 
nótase a cada máis 
febre nacionalista 
anti-xaponesa'. 

lítica ferozmente nacionalista e 
no caso de Latinoamérica nacio
nalista contra a dignidade nacio
nal dos paises que tamén se 
chaman América, ainda que o 
Norde non se dera enterado. La-

mentabelmente o cámbio desta 
política non se debe tanto á 
vontade do presidente e dos 
seus asesores. Hai unha maqui
nária que fagocita boas inten
cións, e non só política, nen se
q u era só militar. Sobre todo é 
económica e financeira. Nun mo
mentotan crítico, cunha balanza 
deficitária e a débeda externa 
máis grande do mundo, non van 
dar por bó un consello do Fondo 
Monetário Internacional dentro 
de fronteiras. 

O FMI son eles. 

Son. Pero con esa situación, cun 
balance deficitário, coa resaca da 
bebedeira dos anos de Reagan, 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1Quixen ser debuxante co111a Castelao' 
"Son escritor porque non pui
den ser debuxante, ou pintor, 
que é o que de verdade queria" 

, -explicou Eduardo Galeano no 
limiar da sua intervención na X 
Semana Galega de Filosofía en 
Pontevedra. "E o problema típi
co do que quer a unha muller 
que non lle fai nen caso e re
mata casado coa sua curmá. 
Évos o meu caso, que non ti
ven máis remédio que compar
tir a meio da palabra o que non 
puiden transmitir coa liña e as 
cores. lsto é o que fai que non 

me sinta intruso aquí en Ponte
vedra nun aula que leva o no
me de Castelao. Cando quixen 
ser debuxante e non puiden, 
quixen ser debuxante coma 
Castelao. Antes que eu nacera, 
Castelao andou por Montevi
deo e morrera cando eu come
cei a tratar de salvar con ima
xes debuxadas a distáncia que 
sempre separa o desexo do 
mundo, as gañas de contar e a 
posibilidade de facer. Castelao 
chegou onda min polo meu 
mestre no ofício no que non 

dei feíto. Homes coma Emílio 
Suárez ou Blanquito, espléndi
dos debuxantes que se recoñe
cian alunes e continuadores de 
Castelao, e que del beberan a 
mellor auga no mellor momen
to. Castelao é algo asi coma 
un sinónimo de Galiza, do máis 
profundo desta terra e desta 
xente que soubo tan ben ex
presar nos seus debuxos e a 
na sua escrita. Por iso non me 
sinto para nada extraño no lu
gar en que vou falar para vos
tedes". + 

eu penso que isto vai agudizar as 
tendéncias máis jodidas. 

O capital ten pátria, nese caso. 

O capital ten pátria até certo pon
to, no que ten que ver coa defensa 
dos intereses nacionais. Pero só 
até un límite e esa é unha das 
contradiccións que o sistema non 
dá resalto. Fíxese que boa parte 
desa guerra proteccionista líbrase 
contra empresas norteamericanas 
que actuan fóra. Un dos líos máis 
importantes que teñen agora é 
coa IBM no Xapón. Despois está o 
proceso de expansión doutra ban
da da fronteira de México que eu 
penso que ten que ver coa necesi
dad e de importaren capital en 
grandes cantidades. A exportación 
de capital norteamericano a Méxi
co está condicionada a gañáncias 
astronómicas que poden ser recu
peradas en prazos asombrosa
mente rápidos. Por que? Porque é 
un capital que chega atraído por 
salários ananos e pola liberdade 
de contaminar. Asi é como fuxen 
de controles que operan nos Esta
dos Unidos e neutros paises do 
Primeiro Mundo contra das indús
trias tóxicas. Esta non é unha boa 
notícia para os mexicanos, ainda 
que o governo mexicano ande a 
botar as campás a voar e celebre 
o seu ingreso ao paradiso. Antes 
ben ten que ver coa crise interna 
dos Estados Unidos. Veremos até 
onde o capitalismo se reestrutura 
nesta fin de século.+ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Son cucos os 
socialistas. Fanse as 
víctimas coma ninguén. 
A teoría do home do 
saco (Aznar) para 
asustar aos nenas que 
non queren comer (votar 
socialista). Estes 
rapaces que aprenderon 

, a agip-prop (axitación e 
propaganda) cando eran 
maoistas, argallan os 
inquéritos na sua contra. 

Segundo dados do 
CIS, apontados nunha 
nota pouco divulgada, 
"existe unha diferéncia 
de 12 pontos entre as 
respeitivas intencións de 
voto ao PSOE (34%) e 
ao PP (22%)". O dado 
corresponde á categoria 
"intención de voto máis 
simpatía". 

A Carlos Oroza 
venno de retratar 
equivocadamente 
Manuel Vicent, nunha 
reportaxe para El País 
dedicada a lembrar aes 
que cambiaron a 
chaqueta desde os 
últimos anos do 
franquismo. Vicent di 
así: "O poeta maldito 
Oroza, que daquela 

Nacionalistas e 
insubmisión 
Cría desánimo ollar como A No
sa Terra (nº 560) abre a primei
ra páxina co seguinte titular: "A 
desobediéncia civil propiciou a 
supresión da Cuota Empresa
rial", sabendo que foi o Sindica
to Labrego Galego (SLG) quen 
propiciou esta campaña. Algun 
dia este semanário a bon segu
ro abrirá a sua primeira páxina 
co seguinte titular: "A desobe
diéncia civil (insubmisión) propi
ciou a supresión do servizo mili
tar e a da Prestación Social 
substitutória (PSS)". Mais cando 
isto sexa un feí-
to os que nes-
tes intres loita-
m os contra o o meu 
militarismo pa- i'ncomodo e 
saremos contas 
a todos aqueles 
prestacionistas. 
Estes son os 
que ofertan 
prazas aos ob
x ect o res para 
que podan rea
lizar a PSS. 

Cría desánimo 
constatar que o 
SLG-CCLL e al-
g u ns concellos 
en mans do 

frustración é 
tal que pido 
unha reflexión 
a dirixentes e 
afiliados do 
SLG edo 
BNG. 

BNG son entidades colaboracio
nistas. Non sei se por ignoráncia 
ou boa fé; máis sen querelo es
tán pondo un grave atranco á 
vangarda da loita anti-militarista 
e da loita contra a política do go
verno español neste tema. Na 
actualidade, ao igual que o fara a 
desobediéncia civil frente á cuota 
empresarial hai perto dunha dé
cada, a insubmisión segue sen
do unha arma válida. 

Se se dese o caso de na Galiza 
nengun Concello nen institución 
ofertaren prazas para facer a 
PSS, ao governo español non lle 
quedaria máis remédio que re
pensar este sistema de castigo 
os obxectores e que é a PSS. 

Lembro, e non podo por máis 
que esbozar un leve sorriso, 
cando non hai nen dez anos a 

r-----------------------, 

DE PENSAMENTO E CULTURA 

- As relacións económicas 
Galiza-Portugal. 

-O Camiño de Santiago. 

PRÓXIMA PUBLICACIÓN 

L-----------------------~ 

GONZALO 

UMG reclamaba a berro partido: 
"Servizo militar reducido e na te
rra", paréceme que non necesita 
máis comentários. O mesmo 
proceso está acontecendo ago
ra e estas organizacións (SLG e 
BNG) caen no xogo suxo do Es
tado español. 

Mais cabe analisar as diferentes 
situacións, que talvez influiron 
nestas duas organizacións para 
coller a obxectores: 

-Que o SLG e o BNG actuen 
de boa fé coa intención de favo
recer a un fato de xóvenes mili
tantes e simpatizé!ntes que non 
queren irá "mili". E moi louvábel 
a sua atitude, pero sen sabelo 
son ou están sendo partícipes e 
cómplices da represión contra 
perta de médio cento de gale
gas declarados insubmisos, ca
paces e decididos a iren á ca
dea se é antollo do xuíz. 

-Que o BNG e o SLG acollan 
obxectores como man de obra 
barata. Neste caso deslexitíma
se a sua atitude con só dar un
ha cifra: 3.000.000 de parados. 

Cabe perguntarse quen defen
derá os intereses destes ocasio
nais traballadores durante 13 
meses a 40 horas semanais. 
Talvez a INTG ou a CXTG? 

Por se non quedase claro quera 
denunciar ante a opinión pública 
galega que o SLG oferta en to
das as suas sedes repartidas po
lo país prazas para a realización 
da PSS. Este, xunto con alguns 
concellos do BNG son os únicos 
organismos nacionalistas "pres
tacionistas" ou colaboracionistas. 
Estanse, pois, equiparando a 
Caritas, UGT, Cruz Roja, Juven
tudes de USO, Scouts, etc ... to
das elas de carácter estatal. 

Ainda confío en que a CIG non 
caia no mesmo erro. O meu in
comodo e frustración é tal que 
desde este xornal amigo pido un
ha reflexión a dirixentes e afilia
dos do SLG e do BNG e a todos 
aqueles nacionalistas de pro. 

A sua laboura, ao igual que o 
fanos concellos de Euskadi, de-

EE DE ERROS 

No número 564 e nas páxi
nas centrais incluiuse o titular 
Xosé Díaz, cando o nome do 
entrevistado é Xesus Díaz, 
como asi aparece escrito no 
resto do artigo. 

No número 565, páxina 23, 
afírmase que o nome do novo 
disco de Antón Reixa e E 
agora que?, cando ese é, en 
realidade, o título dunha can
ción. O disco leva por nome 
Están aquí.+ 

beria de ser informar á mocida
de galega sobre a obxección, 
enviarlle cartas sobre este direi
to ao mozos non seria má idea, 
ao igual que negarse a recrutar 
e medir aos quintos, nunha pa
labra, negarse a colaborar co 
exército español. 

Hoxe o discurso máis lúcido le
va o nome de lnsubmisión. Soli
daricémonos cos galegas que 
están na cadea e os que van 
ser xulgados. + 

RAMoN VAZQUEZ DA SILVA 
(INSUBMISO. A CORUÑA) 

Recollida de 
papel frustrada 
Somos os alunas de 8º de E.X.B. 
do coléxio público Fermin Bouza
Brey de Ponteareas. Escrebemos 
esta carta co propósito de denun
ciar a falta de responsabilidade e 
seriedade por parte da empresa 
Almacenes de papel Ruiz Alcán
tara, -que se dedica a recoller pa
pel usado para trituralo e vendelo 
a empresas de reciclado. No na
so coléxio, preocupados por coi
dar a natureza, decidimos facer 
unha campaña de recollida de 
papel usado. Como tiñamos co
ñecimento de más experiéncias 
acorridas neutros centros, quixe
mos asegurarnos de que virian a 
buscar o papel, cando tivermos o 
suficiente. Despois de estabele
cer contacto con várias empre-

sas, esta foi a única que nos deu 
facilidades e, incluso nos animou, 
asegurándonos que cando xuntá
semos un metro cúbico mandaría 
un camión a recollelo. 

No mes de Xaneiro comezamos 
a campaña armacenando xor
nais, cartóns, fólios, revistas, 
etc. Nun princípio puxéronse 
carteis no coléxio animando aos 
alunas para que colaborasen. 
Así todos os Luns, ás horas de 
entrar, oito rapaces colocábanse 
nas portas de entrada para reco
ller o papel que traían, que lago, 
nos recreos, ordenábase e em
paquetábase. Tamén puxemos 
unha caixa en cada aula para os 
alunas colocaren o papel que se 
xuntaba pola semana. 

Despois pedímoslle ás oficinas, 
bares, librarías, comércios, que 
nolo gardasen cando tivesen 
bastante, cousa que fixemos 
despois das horas de clase. Al
guns dos nasos profesores pu
xeronse á fala con outros colé
xios para que colaborasen con
nosco. Aproveitando a ocasión a 
profesora explicounos que era o 
papel reciclado, como se facia, o 
aforro económico e enerxético e 
as vantaxes que supuñan para o 
meio ambiente, pois evítase a 
tala masiva de árbores. 

A campaña foi un éxito, e asi, 
nun mes, xuntamos moito máis 
papel do necesário, entón cha
mamos á empresa e empezaron 
a darnos largas. Tivemos que 
parar a campaña porque xa non 
tiñamos onde 
gardar o papel, 
e avisar aos 
que colaboraron Ulo a 
connosco de 
que non segui- responsabili· 
sen xuntando. dade da 
Despois de un 
mes de espera 
o coléxio tivo 
que alugar un 
camión para po
der sacar o pa
pel do centro. 

Con esta carta 
queremos dicer 
que nesta em
presa son uns 
irresponsábeis: 
fixéronnos que-

empresa 
Almacenes 
de papel Ruiz 
Alcántara, 
que se dedica 
a recoller 
papel usado. 

dar en ridículo ante os que cola
boraban connosco e estragaron 
unha experiéncia que pudo fa
cer moito polo meio ambiente.+ 

ROBERTO RODRIGUEZ 
E SESENTA ASINATURAS MAIS 

(PONTEAJ~EAS 

Contra a 
condena 
a Anxo Paz, 
Ven de coñecerse oficialmente 
a senténcia, ditada polo maxis
trado-xuíz do xulgado número 3 
de Valladolid, contra o membro 
da Kreva, Anxo Paz, "Cano", pa
la sua negativa á prestación do 
servizo militar: un ano de conde
na e a suspensión do exercício 
dos direitos de sufráxio activo e 
pasivo, asi como de cargo públi
co neste período. 

Galiza Nova, organización da mo
cidade do BNG, rexeita esta con
dena, ao entender que "Cano'', 
como tantos outros, non só non 
cometeu nengun delito polo que 
teña que ser xulgado, senón que 
non fixo máis que ser coerente 
coas suas ideas antimilitaristas. 

Para Galiza Nova, os xuízos a in-



submisos estánse a utilizar desde 
as instáncias do poder para crimi
nalizar un movimento que de 
sempre foi -e segue a ser- ni
diamente progresista en canto 
que procura maiores cotas de li
berdade social. E desde esta 
perspectiva apoia a loita que, un 
número cada vez máis amplo de 
mozos e mozas, están a levar a 
prol dunha so-
ciedade máis 
xusta, libre e 
desmilitarizada. Os XUÍZOS 

Galiza Nova 
quer manifestar 
o seu público 
apoio ao movi
mento anti-mili
tarista, e neste 
caso a Anxo 
Paz, "Cano", 
entendendo que 
só coa desapa-

a insubmisos 
estánse a 
utilizar para 
criminalizar 
un movimento. 

rición da obrigatoriedade da míli 
-ese secuestro legal e autoritá
rio na sua conceición- se pode
rá acadar unha situación de xus
tiza de cara aos obxectores de 
conciéncia. Neste sentido Galiza 
Nova esixe: 

-Que non se volten a producir 
máis xuízos por insubmisión. 

-A imediata posta en liberdade 
de todos os insubmisos presos. 

-Que non se valva encadear a 
unha persoa por motivos de 
conciéncia. • 

F. BASTEIRo MAGARIÑOS 
(REsPO SABEL COMARCAL 

DE GALIZA NOVA PONTEVEDRA) 

Unha reforma 
do INEM ... 
Proposta para exixéncia de co
bertura do vacío legal que pade
ce o INEM, á hora da selección 
dos demandantes de emprego 
diante das ofertas de traballo 
que recebe. 

Debido a esta falta de lexisla
ción, o ministério actua como un 
precário servizo de recursos hu
manos para as iniciativas de pu
ro interese pri -
vado, sen dis-
por de meca .. 
nismos legais 
en favor da 
xustiza social. 

As propostas 
están dentro do 
espfrito constitu
cional, conside
rando o traballo 
como un direito 
básico, un ben 
de 1reafización 
integral da per-

Propomosa 
valoración da 
declaración da 
Renda e do 
tempo de 
desemprego. 

soa e como fonte de ingresos pe
cun iários para vivir dignamente: 

1- Exixéncia da titulación necesá
ria, evitando exixir as super.iores 
e pontuando as complementárias 
en segundo termo, para evitar un 
exceso de competitividade, que 
beneficia primordialmente a quen 
posue máis meios económicos. 

CON SABOR DE ANTANO 
NANINA SANTOS 

O pai dun insubmiso pediu-lle a sinatura de solidariedade a un 
xefe do traballo, que, após ler o papel dixo que non, que non 
asinaba, porque logo veñen os moros e violan as nosas mulleres 

No tempo quemo contaba o mesmo pai a min, teimaba eu en 
encontrar a relación entre o fillo insubmiso, aoque van xulgar 
--e condenar- cos moros, as violacións e as "nosas" mulleres. 

"Se apoiamos aos insubmisos, acábase o exército, e se non hai 
exército, non ternos quen nos defenda dos moros que, xa se sabe, 
veñen, e violan ás nosas mulleres", resolve para min un amigo. 

Estaría enredando para eludir asinatura, digo eu, cismando que 
é imposíbel que un señor interventor dunha importante oficina 
bancária, diga tal cousa se non é co obxecto de ir zafo. 

Quia! respostou o pai do insubmiso que, moi en consonáncia 
co tempo histórico e as preocupacións do interfecto, recomen
doulle a adquisición dun cinturón de castidade. 

Poderia ser que houber xentes para as que os anos, a centos, 
non pasan ou resultar que os vaivéns da moda repoñen o de 
onte, o de antonte, o de hai 50 ou 600 anos.• 

2- Valoración da declaración da 
Renda, co cal se poderán con
trastar as diferentes necesida
des de fontes de ingresos que 
supón o traballo, e axudar desta 
maneira a unha xusta distribu
ción da riqueza económica. 

3- Valoración do tempo de de
semprego. Redistribuindo a ne
cesidade de realización persoal 
que acada o home co traballo 
como ben social, non exclusiva
mente pecuniário. Evitaria moito 

do "paro crónico" que se padece 
hoxe, rompendo co círculo vicio
so experiéncia/paro. 

4- Pedir a transparéncia máxima 
do proceso de selección con lis
tas públicas dos dados. 

5- Exixir que todos os contratos, 
tanto da empresa pública como 
da privada, pasen polo INEM. 

6- Un traspaso de competéncias 
as CC.AA. para un funcionamen-

SILVAR 
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Sontiago Alfonso López Navia 

A ALDEA 

to máis eficaz e trasparente. 
Competéncias máis amplas que 
as dos cursiños de formación 
ocupacional. lrmáns pobres da F. 
Profisional regrada e que só ser
ven maiormente para darlle curre 
aos organizadores e profesores. 
A maioria dos alunos van conti
nuar no "paro" porque lles falta 
formación, experiéncia ou non te
ñen "enchufe". Vergoñento. • 

BERNARDINO FDEZ. GoNZAIEZ 
(VILARIÑO Fruo - OURENSE) 

Unha crítica ao 
M.O.C. de Vigo 
Desasosego e unha certa pena 
foi o que causou en min a leitura 
do comunicado do M.O.C. do 
sete de Abril. 

Son obxector de conciéncia e só 
por isto a miña atitude xa non é 
de "postura cómoda" como o 
M.O.C. insinua. Por ser obxector 
teño que renunciar a direitos fun
damentais recollidos na Constitu
ción como a non ser discrimina
do por razóns de opinión (teño 
que cumprir 13 meses de P.S.S. 
mentres un soldado cumpre nove 
de servizo mil.itar) e a non ser 
abrigado a declarar sobre a miña 
ideoloxia, relixión ou crenzas (pa
ra ser recoñecidos obxetor teño 
que alegar moti-
vos de carácter 
ético, moral, re
lixioso, filosófico 
ou humanitário). 

Aquelesque 
eren estar na 
posesión da 
verdad e 
tradicional· 

Claro que estou 
de acorde, co
mo non ia esta-
1 o, en que se 
estabeleceu un 
servizo civil cun mente foron a 
réxime similar 
ao castrense e 
que se castiga 
con maior dure
za ao insubmi
so a P .S.S. que 
ao desertor até 
tal ponto que o 
fiscal xeneral 

igrexa, o 
exército e 
parece ser que 
agora o M.O.C. 

do estado deu instrucións para 
actuar non só contra os insubmi
sos senón contra todos os in
fractores dalgunha das normas 
que regulan a P.S.S, pero isto 
non quer dicer t¡ue todos os xó
venes deban ser insubmisos e 
os que senda obxectores non 
cheguemos á insubmisión adop
temos unha "postura cómoda". 

Como xa dixen antes, son ob
xector de conciéncia e é esta a 
que me dicta os principios xerais 
de conduta no tocante a min 
mesmo e a miña relación co en
torno, é a conciéncia quen me di 
que o importante eticamente é 
simplesmente que o meu com
portamento responda con fideli
dade á miña atitude interior que 
está orientada cara o facer nO"n 
militar e contra todo o que o míli
tar representa: obediérncia cega, 
disciplina irrado'ilal, etc, ... xa 
que seguir estas consignas coi
d0 que é o altamente da dignida
de individual e renunciar a pró
pria estatura humana; pero a éti-
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predicaba a necesidade 
de se:-11entar trigo nas 
fronteiras baixo unha 
peste de calamares á 
romana, agora viste 
traxe príncipe de Gales 
con zapatos de tafilete". 
Carlos Oroza para nada 
se converteu nun 
yuppie e o mínimo que 
pode reclamaré que 
respeten a sua bohemia. 

Un tribunal militar 
de Barcelona ven de 
denegar a Esquerra 
Republicana de 
Ca tal u nya o acceso ao 
sumário do consello de 
guerra de Lluis 
Companys, presidente 
da Generalitat durante a 
11 República e membro 
de ERC, fusilado en 
1940. Que democrácia 
amedoñada, eivada e 
claustrofóbica é esta que 
non erixe estátuas aos 
seus martas, que non 
coñece aos seus pais, 
que censura para a 
história o nome dos 
culpábeis e que segue 
pagando a luz e a 
calefación dos seus 
despachos. 

Camilo, camarada, 
Ruben Cano, crack, 
menudo caneo, cachola 
privilexiada, un mitin en 
Cáceres con Anguita, 
manda caralla na 
Habana, conselleiro, 
levarse ben coas caixas 
anota Carlos, Boveda 
fusilado na Caeira e eu 
con estes pelos, 
acolloante, se pergunta 
Randulfe cala, o 
eleitorado pode 
cadruplicar se hai 
ilusión, ~ue número 
calza Presedo, -cajca:do 
do pichí, todo oadra se 
se fai cadrat, ao Caurel 
no·n imos que son 
poucos, crédito, cálculo 
e sobre todo calma, 
encaixe de bolillos, 
cambiar de camisa, 
cansáncio, quen llo ia 
dicer aos teus veciños 

' 1 
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do Calvário, centro 
consensuado cos 
coagas e agora 
comunista. Nogueira, 
non vai máis, 
nostredamus, 
séguesme ou non me 

, segues?, Nogueira de 
Ramuin, Nova lorque, 
nova fronteira, to be or 
not to be, que noite a de 
aquel dia, nómada, 
nomeamento, isto non 
hai quen o arranxe, non 
sí? perder o norte, que o 
naso señor nos 
acompañe, menuda 
notícia, os socialistas 
galegas somos nós, 
bloque non grácias, 
norteamérica non é tan 
mala, nostálxia daqueles 
tempos de Citroen, en 
Novembro onde estarei 
eu en Novembro, 
novísimo unha 
alternativa novísima, 
novatos os do PG, non 
ao límite do 5%, está 
nubrado, nunca digas 
desa auga non hei 
beber. Noraboa. • 

•••••••••••••• 

ca non é un arma arroxadiza e 
por isa non tentarei convencer a 
ninguén de que non faga o servi
zo militar, sexa obxector ou in
submiso e moito menos criticar 
as persoas que escollan calquer 
destas opcións, xa que deixo a 
crítica á liberdade para aqueles 
que eren estar na posesión da 
única verdade e que tradicional
mente foron á igrexa, o exército 
e parece ser que agora o M.O.C. 

Son obxector e antimilitarista por 
suposto e fago miñas as pala
bras de Fernando Savater cando 
di que o antimilitarista considera 
que a institucionalización militar 
da violéncia é unha ameaza para 
a universalización das liberdades 
individuais, o respeito aos direi
tos humanos, o fomento da de
mocrácia e a educación, a poten
ciación da invención social por ri
ba da adesión incondicional aos 
símbolos xerárquicos ou patrióti
cos, a axuda económica aos paí
ses nos que a fame, a enfermi
dade ou o atraso son endémicos, 
etc, pero a solución non pasa por 
ir en contra dos que teñen que 
facer o servizo militar, eles non 
son os culpábeis e moitísimo 
menos os obxectores. 

Por todo isto lle pederia ao 
M.O.C. de Vigo que non dé paus 
de cego e que use ese pau para 
tentar o chan por onde . camiñan 
as suas consideracións, xa que 
os obxectores (ao igual que os in
submisos) non son parte do pro
blema senón da solución e do 
que se trata non é de criticar a 
aqueles que deciden facer a 
prestación na universidade, no 
meio do monte ou donde consi
deren que son máis úteis, do que 

se trata é de defender a idea de 
que cada persoa pola razón que 
sexa ou sen razón nengunha po
da escollar libremente e sen nen
gun tipo de castigo ou condena a 
opción que considere máis con
veniente para el sexa facendo o 
servizo militar, a prestación social 
ou nengunha das duas causas. 

O problema está en ser defen
sor da liberdade individual e do 
direito á diferéncia ou da disci
plina irracional e a uniformidade 
pouco acorde co espírito demo
crático.+ 

ALFREDo LoPEZ CONCEPCION 
(VIGO) 

Rectificacións 
sobre Bal y Gay 
Teño nas miñas maus un exem
plar de A Nasa Terra, o n2 561 , 
Ano XV, do 18 do Marzo de 
1993, no que na páxina 24 se 
fala de Xesus Bal y Gay. Nesta 
información, constan certas afir
macións que non se axustan á 
realidade, polo que teño de lle 
rogar que faga as debidas e exi
xíbeis correccións. 

En primeiro lugar, Xesus Bal y 
Gay non foi un exiliado político. 
Foi, dalgun xeito, un emigrante. 
En Setembro de 1935 -despois 
de editar a Residéncia de Estu
diantes as suas "Treinta Cancio
nes de Lepe de Vega"-, parte 
para Cambridge para tomar pose
sión do seu cargo de "Lector de 
Español" da sua Universidade. O 
contrato, quitamente improrrogá
bel, é por tres (3) anos. No ano 

r PROMO~IÓNS CULTURAIS GALEGAS, S.A. , 
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Culturais Galegas, S.A." o Venres 7 de Maio de 1993 ás dezasete horas, en primeira 
convocatória, en segunda e definitiva o Sábado 8 de Maio, ás dezasete horas no Hotel 
Tres Luces na rua de Cuba 19, en Vigo de acordo coa seguinte Orde do dia: 

1 1 º Informe do Presidente do Consello de Administración. 1 
2º Exame e aprobación -no seu caso- do balance, cantas anuais e infor-
mes de xestión correspondentes ao exercício de 1992. 

1 3º Modificación -no seu caso- dos artigos 5, 2º e 5º dos estatutos sociais. 1 
4º Ampliación de capital. 

5º Rogos e perguntas. 

1 
L 

Vigo 13 de Abril de 1993 1 
O Presidente do Consello de Administración 

Francisco Carballo Carballo. 

1938 -no que Bal remata o seu 
leitorado e non pode cavilar en 
voltar ao seu país, porque que 
poderia facer un musicólogo na 
España do 38 se non for outra 
causa que morrer de fame ou le
var un tiro voandeiro e mortal?-, 
foi invitado polo Presidente da 
República de México a fundar "La 
Casa de España en México". En 
segundo lugar, no ano 1936 esta
la a guerra civil 
cando está pa-
sando as suas 
vacacións de ve
rán na Galiza. A 
volta a cambrid
ge non foi "unha 
fuxida dolorosa", 
senón unha sor
te. Non fuxiu, 
partiu, como ben 
explico no meu 

O libro que 
cita o autor do 
artigo é da 
miña autoria. 

libro. En terceiro lugar, Bal vivia 
en Madrid desde dous ou tres 
anos denantes do 1924, no que 
ingresa na Residéncia de Estu
dantes. E vive en Madrid -ainda 
con saídas esporádicas (Cancio
nero de Extremadura -de Me
néndez Pida!-, Cancioneiro Ga
lega), até o 1927, no que cumpre 
o servizo militar en Santiago. Por
tante, non formou parte da Resi
déncia nos anos 30, senón a par
tir do 24. En cuarto lugar, o libro 
que cita o autor do artigo aldeado 
no periódico é da miña autoria. 
Foi redactado, a pedimento da Di
rectora Musical da Fundación, en 
estilo autobiográfico. Son feitas 
por minas duas "autobiografias" e 
os dous Epílogos. As "autobiogra
fias" non son meras transcrición, 
como figuran no libro, senón au
ténticas criacións miñas. En quin
to, todas as fotografias inclusas 
no libro -tamén a da portada-

.·:t:: 

foron feitas por min. En sexto, as 
"opinións musicais" están escritas 
por min, entresacadas das miñas 
conversas con Bal. En sétimo, o 
conxunto de nove anos dos arti
gas saídos do prelo en "El Univer
sal", de México, os teño eu, por 
regalo feito por Xesus a min ao 
ver os traballos -e as viaxes
que me tomei para levar a bon fin 
o libro. En oitavo, unha parte de 
"as miñas conversas con Bal", té
ñoas gravadas en tita magnetofó
nica. En noveno, "Opinións Musi
cais" están tora de contexto, o 
que deixa moitas lagoas sen re
encher, aclara pouco e deixa moi
tas dúbidas polo ar. En décimo, 
todo o libro é da miña autoría, 
agás o prólogo. 

Coma proba do que digo, mándo
lle fotocópia do contrato da Fun
dación do Banco Exterior comigo, 
encarregándome o libro. Fotocó
pia do Pagamento. Fotocópia do 
D.N.I., etc. Tamén a das miñas 
verbas no auto de apresenta
mento do libro -na Sala da Fun
dación- no que interviron tamén 
o doutor Antonio Bonet Correa -
vello amigo- Catedrático de His
toria da Arte da Universidade 
Complutense, e D. Ramón Barce, 
Catedrático de Literatura. 

En agarda das correcións perti
nentes e legais na vindeira pu
blicación, saúdao atentamente• 

ANTONIO BuxAN 
(A CORUÑA) 

P.S. Despois do acto, interviu o pianista 
coruñés don António Albalat, que tocou 
tres "Hojas de Album", de Xesus Bal y 
Gay e duas "Piezas para Piano", de Rosi
ta García Ascot. Fora do programa, dous 
Nocturnos de Chopin, o 19 e o 1 . 

TOKIO 

· ·G\lt DA 11'AUC7URADO E5T( OCEN«J 

·'· l 
1 ' C' . . ., . .., 

A 



ANOSATERRA 

·GuieirQ· 
CULTURAL N2 566 

O histórico grupo Fuxan os Ventas reapa
recerá o dia 8 de Maio en Láncara. Non 
será unha volta aos escenários. Trátase 
dunha actuación pontual e única con mo-

tivo da festa que ese dia comemora o éxi
to da loita contra a Cuota empresarial 
agrária. Dezasete anos de história, seis 
discos e "compromiso cos sectores máis 

marxinados como é o n1ral que conser
vou as tradicións, a cultura e o idioma" 
serán recordados neste festexo que conta
rá tamén con outras actuacións. 

Fuxan os Ventas 
reaparecerá por derradeira vez o 8 de Maio 
O histórico grupo rememorará os seus éxitos na festa labrega que se celebra en Láncara 

• AMANDA ÁLVAREZ 

O movimento musical denomina
do xenericamente F olk nace nos 
anos 60 en diferentes países euro
peus e americanos. A situación 
política propiciou a aparición de 
cantautores e grupos que através 
dos textos das suas cancións de
nunciaban o abuso de poder, a im
posición de culturas e línguas pre
dominantes e as inxustizas provo
cadas polos govemos. 

Chegados os 70 no território espa
ñol comezáronse a escoitar as vo
ces de: Agua viva, Pequeño Mun
do, Jarcha ou Labordeta. Daquela 
na Galiza soaba xa o grupo F olk 
72 que daría lugar a Fuxan os 
Ventas, unha das fonnacións mu
sicais máis sólidas, reivindicativas 
e comprometidas. 

Fuxan os Ventas permaneceron 
xuntos durante 17 anos nos que 
gravaron en total 6 discos. Des
pois do abandono de dous mem
bros no ano 82 continuaron a sua 
andaina musical até unha última 
actuación en público en Castro 
Verdo hai catro anos. 

En Láncara será posíbel escoitar 
de novo as voces de Tereixa No
vo, Carme V ázquez, Ramón Díaz, 
Xosé Loi Freire, Pepe Vázquez, 
Alfonso Rodríguez, Xan Fuertes, 
Pedro Lucas e Antón Castro. 

"Esta actuación é totalmente pon
tual, inala Tereixa Novo, motiva
da por unha cue tión de solidarie
dade co agro galego e coa época 
histórica que vivimos conxunta
mente. Por upo to nengun de no 
e quece o a pecto entimental, pe
ro non vai upoñer continuidade 
de outro tipo. Creo que non teria 
dema iado entido pen ar agora 
na volta dun grupo que xa tivo a 
sua función política e musical nun 
momento detenninado". 

•..........................•........ . 
;.A festa 
da cuota 
O Sábado, 8 de Maio, celebrara
se no campo público da parró
quia de Trasliste, Concello de 
Láncara, unha festa para cele
brar a supresión da Cuota Em
presarial Agrária, organizada 
polo Sindicato Labrego Galego
Comisiós Labregas. 

Odia anterior á noite a troula se
rá anunciada en múltiples parró
q uias co disparo de foguetes e 
retretas. As 11 da mañán do pró
prio dia oito comezará a xolda co 
disparo de bombas de palenque e 
alboradas e pasarruas a cargo da 
banda de As Nogais e o grupo de 
gaiteiros Aloia, entre outros que 
teñen pensados sumarse. 

Unha hora despois terá lugar o 
descubrimento dunha placa en 

A formación histórica de Fuxan os Ventos nun cartel anunciador do grupo. 

recordo da loita contra a cuota e 
en homenaxe ao Señor Xulián, 
símbolo desta loita histórica. 
Esta simboloxia encamada neste 
viciño de Trasliste, ao que lle 
tentaron expropiar en tres oca
sións por non pagar a Cuota, foi 
o que decidiu o lugar da cele
bración. 

As 12,30 diversos vates leerán 
poemas alusivos ao evento. Can
do rematen, Xosé António Fer
nández, fará unha semblanza da 
história da loita contra da Cuota. 
Seguidamente a banda de As 
Nogais, dirixida por Anxel Eiriz, 
dará un conderto, comezando 
unha comida na que haberá pol
bo, carne ao caldeiro, empana
das, lacón, viño, augardente e 
demáis viandas e bebidas típicas 

de calquer romaria. Co bandullo 
cheo contenderán nun partido de 
futbol os veteranos da loita la
brega contra os máis novos. 
Despois actuaron diversos hu
moristas. 

Seguidamente, alá cara á meren
da, terá lugar unha das actua
ción máis agardadas: Fuxan os 
Ventas. Unha rifa na que se sor
teará a cadela F óra, a xata friso
na, Cuota e a xuvenca galega, 
Empresarial rematará coa se
sión do serán. Sen interrupción, 
e cando xa os manteis se esten
dan para a cea, Eládio, o fogue
teiro, anunciará o comezo da 
verbena, na que actuará a banda 
de As Nogais e unha afamada 
orquesta das que "falan todo en 
galego".+ . •.....................................................................................................• 

"No fundo a todos nos gostaria 
voltar, aponta Xosé Lois Freire, 
o verme levámolo por dentro, pe
ro seria difícil xuntármonos de 
novo porque na actualidade xa 
non é posíbel subir a un cenário 
cunha guitarra e un pandeiro. 
Necesitaríamos renovar o reper
tório e sobretodo dotamos dunha 
infraestrutura musical que arrou
pase os temas para que fosen 
consumidos como ao princípio. 
O traballo na música neste mo
mento necesita un suporte econó
mico importante para sacar un 
produto vendíbel. Por outra parte 
hai que engadir que a estas altu
ras e despois de 17 anos hai certa 
fadiga e cada un de nós ten o seu 
traballo e obrigacións que impo
si bi l itarian xuntarnos para en
saiar e dedicarnos profisional
mente a música" . 

História 
dun compromiso 

Freire refírese tamén ás connota
cións ideolóxicas do grupo. "Nós 
cando nos adicamos á música 
folk, asumimos tamén un com
promiso con este país e especial
mente co máis marxinado que era 
o rural, o que conservou as tradi
cións, a cultura e o idioma. A 
cuota era un dos problemas, pero 
nunca esquecimos o illamento 
cultural, a precariedade de meios 
e a subsisténcia en moitos casos 
dramática". 

"Eu, aparte de compoñente de Fu
xan, engade Tereixa Novo, que 
cantou durante esa época, vivina 
tamén como muller dunha aldea 
que comezaba a se preocupar po
los problemas da miña xente cola
borando cos labregos da comarca 
á que pertenzo que é As Nogais .. 
Lembro que na primeira tractora
da que se fixo pola cuota eu esta
ba ali axudando na medida do po
síbel. Teño, como che <liria, duas 
visións. Unha desde o ponto de 
vista persoal e sentimental, que ta
mén é unha maneira de entender o 
país, e outra a de ser consciente da 
inxustiza que supuña esa cuota".• 

A Carolina 

"Foron 17 anos moi decisivos 
para todos nós, sinala Tereix::i 

Novo. Comezamos a 
chamamos Fuxan os Vento ~ a 
raíz dunha canción composta 
por Xesus Mato coa que nos 
apresentamos ao Festival de 
Mondoñedo. Despois, o noso 
traballo ademais de compor e 
facer versións musicais dos 

poetas contemporáneos como 
Manuel Maria, Uxio 

Novoneyra ou a própria 
Rosalía, consistía en recoller 
nun cassette as cancións que 
nos parecía que poderian ter 
verdadeiras raíces galegas. 
Procurabamos falar coas 

persoas maiores que asistían 
aos concertos e lles pediamos 
que nos cantasen temas que 
aprenderan dos país ou dos 
avós. Asi fixémonos cun 
amplo repertório. Esta 

actividade era sempre moi 
gratificante. Hai unha 

anédota que lembramos 
concretamente cunha cación 

moi coñecida A saia da 
Carolina. Esta canción é un 
remexido de sete versións 

recollidas eu diferentes 
lugares da Galiza. Nunha 

ocasión leváronnos a actuar á 
Bretaña francesa para cantar 

esta canción. Cando 
chegamos a Brest a nosa 

surpresa foi que nesta 
localidade habia unha 

canción popular idéntica á 
Carolina pero con distinto 

texto''.• 
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DI AS 

•Congreso 
Blanco Amor 

Os organizadores do congreso 
adicado ao escritor ourensán, con 
datas previstas entre o 2 e o 5 de 
Xuño en Ourense teñen dado a 
coñecer xa o programa que 
completará, coordenado por Anxo 
Tarrio. As conferéncias correrán a 
cargo de Xulio Francisco Ogando, 
Alfonso Monxardin (A voz de 
Blanco Amor no Arquivo Sonoro 
de Galicia), Xosé Riveiro 
Espasandin (Blanco Amor 
xornalista), Alonso Montero 
(Blanco Amor ou o compromiso do 
escritor), Xosé Manuel Núñez 
Seixas (A dimensión política de 
Blanco AMor), Miguel Pérez 
Romero (O Teatro de B /aneo 
Amor), Luis Pérez Rodríguez e 
Gonzalo Allegue (diferentes 
aspectos biográficos), Arcadio 
López Casanova, Anxo Tarrio e 
Carmen Blanco falarán da poesia, 
a narrativa e a muller na sua obra, 
e Antón Risco ( Ourense como 
espácio de.ficción). A maiores 
están previstas un total de cinco 
diferentes mesas redondas. O prazo 
de inscripción remata o 20 de Maio 
e as solicitudes deben dirixirse á 
Dirección Xeral de Cultura (San 
Caetano, Bloque 3-Compostela). • 

•Homenaxe 
a Larca e 
Anxel Casal 

O 19 de Agosto de 1936 morrian 

Homenaxe a Lorca e Casal en Santiago o pasado 17 de Abril. ANXO IGLESIAS 

asesinados o poeta granadino 
autor dos Seis poemas Galegas e 
o alcalde compostelán Anxel 
Casal. Casal tiña a Imprenta Nós 
na Ruado Villar -15, e ali se 
imprentou o libro lorquiano. Os 
asistentes ao Encontro de Poetas 
Alófonos puxeron o ramo aos 
seus traballos celebrando ao pé 
daquel local, que ainda non ten 
placa que informe da sua 
singularidade, unha homenaxe a 
ambos e dous mártires. No acto 
Paco del Riego glosou a figura de 
Lorca na sua viaxe galega dos 
anos 30, e vários dos poetas 
asistentes e o galego Rodríguez 
Bárrio leron alguns dos seus 
versos de homenaxe. • 

•Catalán 
no Parlamento 
europeu 

O presidente do Parlamento 
Europeu, Egon Klepsch, ven de 
pedir aos eurodeputados cataláns 
un listado de propostas para 
concretar mellar a resolución 

sobre a língua catalana aprobada 
en Decembro do 1991. A petición 
de Klepsch dá resposta á 
entrevista mantida co presidente 
do Parlament de Catalunya 
J oaquim Xi coy. 

Durante os últimos meses o 
parlamento europeu editou 
diversas publicacións en catalán e 
asegurou a sua utilización activa 
nas reunións que os seus órganos 
celebraron en Catalunya. Tamén 
incorporou o catalán ao calendário 
de 1993 xunto coas novas 
línguas: irlandés 
e luxemburgués. 

A segunda fase da resolución 
sobre o catalán debe centrarse na 
publicación dos textos 
fundamentais da CE, na 
incorporación do catalán nos 
meios audiovisuais producidos 
polo parlamento europeu e no 
recoñecimento do direito dos 
cataláns a utilizar a sua língua 
nas suas relacións co defensor 
do povo da Comunidade, 
instituido polo Tratado de 
Maastricht. • 

A Semana Galega de Filosofía rompe a sua marca 
de audiéncia cunha discusión sobre o feito relixioso 
O éxito de asisténcia á 
X Semana Galega de 
Filosofía en Pontevedra 
obrigou á provisión de 
entradas e a 
habilitación de cadeiras 
no vestíbulo do 
auditório da Caixa de 
Aforras. Durante as 
conferéncias de noite, 
os organizadores 
houberan de limitar a 
entrada para non 
exceder o aforo e as 
condicións de 
seguridade do local. 

A grande afluéncia de público xo
ve á semana sobre Filosofia e Re
lixión motivou comentários de 
sorpresa admirativa por parte dos 
poñentes. Como xa é norma, a Se
mana decorreu en sesións de ma
ñá, tarde e noite, nesta edición pa
ra estudar as diferentes maneiras 
de ver e explicar o feíto relixioso, 
a partir de sete paradigmas. Nun 
tempo que todos os críticos con
veñen en calificar de desencanto e 
desleigo, o problema principal da 
equipa directiva da Semana foi 

atopar acomodo aos asistentes e 
administrar ordeadamente os tur
nos de intervención nos debates. 
De 130 matriculados na primeira 
semana, celebrada no ano 1981, 
na décima edición aumentou a 
mil. Durante as dez edicións pasa
ron por Pontevedra pensadores de 
Europa, Asia e América. A rela
ción sumária exposta polo presi
dente da Aula Castelao durante a 
sesión de clausura da Semana é 
ben expresiva: "neste foro falaron 
Gunder Frank, Balibar, Deleage, 
Labica, Bertrand, Garaudy e Vat
timo; Dussel, Seltzer, Sánchez 
Vazquez, Benedetti, Haernecker, 
Galeano, Samir Amin, Mario 
Murteira, José Saramago e máis 
de 60 intelectuais galegas". 

Un foro crítico 

No ano 1981 constituiase en Ponte
vedra a Aula Castelao de Filosofia 
coma foro crítico, interdisciplinário 
e aberto para a anovación temática 
e metodolóxica no campo da filo
sofía. O éxito da X edición da Se
mana Galega de Filosofia, adicada 
este ano a "Filosofía e Relixión'', 
consagra esta cita aberta da semana 
de Pascua como peza insustituibel 
do calendário cultural. 

"No curso do ano 81 -dixo o pre-

sidente da Aula Castelao na se
sión de clausura- un grupo de pro
fisionais xuntámonos movidos pa
la necesidade imperiosa que sen
tíamos de anovarnos, de galegui
zar o ensino: incorporar aos pro
gramas e didácticas os contídos, 
métodos e organizacións que se 
correspondesen coa realidade di
ferente do meio no que vivimos. 
Ahonda unha ollada á história da 
Aula Castelao para comprobar a 
cantidade de ciclos, conferencias, 
participacións en congresos, pu
blicacións, acumulación de mate
rial de arquivo e os programas das 
dez semanas de filosofía para fa
cer un xuizo de valor sobre estes 
anos de actividade. Chegamos on
de non pensamos que podíamos 
dados os meios que tiñamos". 

O propósito de traducir en ideas 
os problemas vivos de cada época 
conferiulle á S.emana Galega de 
Filosofia un fondo prestíxio. O 
publico que ateigaba o salón de 
actos da Caixa de Aforras de Pon
tev edra pechou cun aplauso de 
tres minutos de duración a confe
réncia maxistral de Eduardo Gale
ano. O director de Política Lin
güística da Xunta excusou o seu 
discurso final por respeito a un 
clima que excedia toda previsión 
institucional. • 

r---------~-------------------------------------, 

EDUARDO BLANCO AMOR 
Letra, Terra e Liberdade 

A NOSA CULTURA 
Oito anos despois de ter publicado una 
primeira edición desta publicación co 
título Poema actual a Blanco Amor; 

esgotado en moi pouco tempo como 
proba do interese que desperta a obra 

literária do escritor ourensán, reeditámolo 
ampliado en todas as perspectivas. 

O autor de Xente ao lonxe leva no angue 
a conciéncia sobre a situación do seu paí 

Desde a sua própria andaina vital de 
emigrante-exiliado, o compromiso co 

traballo de escritor e intelectual mantívoo 
ao pé das liñas de forza fundamentais de 
toda a sua obra: a lealdade á história de 

Galiza e á sua reivindicación nacional 
xunto co antifascismo que foi a bandeira 

do compromiso dos escritores do seu 
tempo. 

ANOSA TERRA 

XAÁVENDA 

L-----------------------------------------------~ 



Matéria 
sensível 
Areas do fondo, 
por Xesús Manuel 
Val cárcel 
Hai escritores/as que coa apari
ción dun novo livro da sua autoria 
provocan unha rotura premeditada 
coa obra anterior, pero este non é 
o caso de Xesús Manuel Valcárcel 
e do seu último livro de poemas 
que se intitula Areas do fondo 
(edicións do Castro/1992), onde a 
premeditación está na própria 
continuidade co seu anterior poe
mário reseñado por nós nas páxi
nas <leste semanário<1>. 

Se daquela talamos dunha conti
nuación do tránsito, con A porta 
de Jume, agora sinalaremos os no
vo pasos poéticos na viaxe inin
terrompida do poeta lugués. E hai 
un procedimento formal que acre
dita o noso aserto, trata-se dunha 
particularidade evidenciada no an
terior li vro no que unha curta e 
ponnenorizada explicación apare
cía despois dos encabezamentos 
dos cadernos daquel volume. 

Así a Areas do fondo engade-lle 
V alcárcel "Libro sexto. Explica as 
estacións da viaxe. Comenta polo 
miúdo como despois de pasar a 
porta de lume, e despois da des
trucción total, quedaron unicamen
te as areas do fondo". E neste pará
grafo xá hai unha referéncia explí
cita ao título do poemário anterior, 
ao eixo argumental do presente e 
ao carácter de viaxe que se preten
de realizar através dos versos. 

"A viaxe foi feita con traballos e 
esforzos/polos camiños do inte
rior Jfeita para buscarme" salien
tava o Poeta na precedente entrega 
para falar-nos dunha dificultosa 
travesía que principiava nos cami
ño de lama da infáncia. A soida-

tuición que me 
guiaba" e así o 
leitor/a chega a 
coñecer a moti
vación da viaxe 
lírica, os atavíos 
do Poeta, os 
seus sentimen
tos ("Non dor
mía, andaba so-
1 i tario ,/triste,/ 
( ... ) Non me re
sulta fácil expli
car/como me 
sentía"), para 
retornar aos par

Xesus Valcárcel, entre Fernán Vello e X. Seoane. x. LOBATO ques nos que 
de no centro da noite, as horas de amou e á própria casa natal. 
amargor, os estragos da fugacida
de do tempo, a cita co destino, a 
nostálxia e o Amor como bandeira 
contra a morte eran as alforxas. 

Moitos <lestes temas, por non di
zer todos, son recorrentes en Are
as do fondo que tamén circunda 
os territórios do tempo e da me
mória e co desasosego a pairar so
bre os textos. O Poeta continua a 
mirar-se dentro e a reflectir a ex
periéncia vital que o asolaga. 

"A viaxe", "A batalla", "A inicia
ción" e "Esfera de luz" son os 
epígrafes dos catro cadernos ( ou 
estacións) esta viaxe lírica. Mais 
unha vez Xesús Manuel Valcár
cel demostra o seu gosto pola 
vertebración que é comun a ou
tros textos da sua autoría. Ase
made en perfecta simetría cada 
cademo xunta catro poemas con 
cadanseu título, e cada poema di
vide-se sempre en dúas partes di
ferenciadas coa letra cursiva. 
Deste xeito o livro de poemas es
pella un sólido engarce interno. 

"A viaxe", que non ten fin, fai-se 
"para extraer area da infancia" 
nun incesante itinerário que come
za nos primeiros versos ... "Recu
perei a memória, recoñecín/as ár
bores da infancia ( ... ) Retomei os 
planos do vivido ... " 

No derradeiro texto desta primeira 
parte fai-se iterativo o verso "In-

Despois de nos mostrar os porqués 
da viaxe, na segunda parte que se 
intitula "A batalla" fala-se-nos 
dunha anunciada derrota e dunha 
necesaria destrucción porque o pa
sado é un tempo irrecuperable. 
"Agora é o momento/de ser felices: 
onte non volve/e mañá non existe", 
novamente a fugacidade do tempo 
e o "carpe diem" como tópico que 
xá os versos de 
A porta de Lume 
nostiña lembra
do con anterio
ridade. 

E se vostés ain
da recordan, 
por exemplo, as 
cenas finais da 
fennosa pelícu
la de Giusseppe 
Tornatore Cine
ma Paradiso 
sobre a destruc
ción que leva 
implícita a cele
ridade do trans
correr do tempo 
tamén poderán 
emocionar-se, 

Na 
segunda 
parte que 
se intitula 
A batalla 
fala-se-nos 
dunha 
anunciada 
derrota e 
dunha 
necesária 
destrución 

sen dúvida, cos dous derradeiros 
textos deste apartado: "Necesaria 
destrucción" e "Consumación dos 
corpos'', que empapan a nosa sen
sibilidade. E se algo reborda neste 
livro é a matéria sensível. 

"A iniciación" é o terceiro dos ca-

demos no que se inclúen refle
xións,,Sobre o azar (mais unha vez 
a cita co destino do poemário an
teriormente subliñado ), sobre a 
alegria do viño, sobre o sexo e fi
nalmente arredor do lume como 
simboloxia do siléncio. Se en A 
porte de lume o Amor era bandei
ra contra a morte, agora é o único 
que xustifica o universo. Outro 
elo máis na longa cadea de afini
dades entre ambos livros. 

Salientamos, por oposición aos 
poemas adubiados de destrucción, 
ese texto intitulado "¡Oh, sexo ... ! 
no que o Poeta sinala que o sexo é 
contrário á razón por estar relacio
nado co amor e coa pureza e cómo 
o sexo anúncia a victória sobre a 
morte. Ahonda con peneirar estes 
versos: "Atopei no sexo, na súa 
práctica perfecta/e compartida/ o 
carniño de perfección que con tan
to degoiro/buscaba". 

"Esfera de luz" é o derradeiro ca
derno e tamén posúe o mesmo en
cabezamento o poema que fecha o 
livro. Tamén se inclúe aqui o texto 
que leva o título xeral desta obra 
de Xesús Manuel Valcárcel. O Po
eta remata a sua viaxe con esperan
za nun espertar "Asi entrei no 
amor. A partir deste lugar/hai un 
camiño novo, un camiño novo/ que 
non ten fin e que nunca se acaba". 

Tamén se explica que a viaxe an
terior é unha viaxe interior e que 
non é doado atravesar as portas da 
comprensión, para reflectir final
mente e acaso non houbese remate 
máis esperanzador como "o ser 
que ama/non se afmna./0 ser que 
non se afirma/pennanece". 

E en nós, leitores/as, queda a per
manéncia agridoce dos versos. E 
quen de vós teña traspasado A 
porta de lume está na obriga de 
continuar a viaxe, que como dicia 
o Poeta, quizais non teña fin.• 

MIRO VILLAR 

(1) XI Prémio Esquio/1992. vid. A Nosa 
Terra ng 534 (10.09.92). 

6.400 textos. 2. 900 inéditos. O esforzo máis notable de sistematización e estudio 
da nosa poesía popular dende as primeiras recolleitas do 
Padre Sarmiento ó Cancioneiro de Pérez Ballesteros. Unha obra fundamental para 
os estudiosos e amantes da nosa literatura. 
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conta de libros 

Diccionario 
de xeografia 
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Editada pola Xunta de Galiza [ver 
entrevista páxina 25], ven de sair este 
novidoso traballo, que é de utilidade 
non só para xeógrafos, tamén para a 
normalización lingüística. Na 
selección de fontes usáronse 
diccionários de tradución galego
español, dicionários xerais e 
técnico-científicos noutros idiomas. A 
nónima de autores é moi extensa, e a 
equipa de coordenación formárona 
Xosé Maria Fandiño, Carlos Ferrás, 
Freo. Xabier Méndez e Maria Pilar 
Tobar Quintanar. • 

Libros de teatro 
Xerais segue a editar as obras do 
Centro Dramático Galega, algunhas 
delas mesmo antes de ser 
representadas. Desta volta saen Saxo 
Tenor de Roberto Vidal Bolaño; 
Os rebertes de Agustín Magán e 
Copenhague de Andrés Vila e Xosé 
Cid Cabido.• 

Memoria 
de derribos 
Última novela do lugués Miguel Anxo 
Murado. Casas con memória, cafes 
entrañados no vivir colectivo, lugares 
cheos de significación e personaxes 
que crian a sua própria paisaxe 
protagonizan este libro que Murado 
escrebeu aos dezaoito anos e que 
tardou unha década en volveu editar 
aos seis anos da primeira edición, 
mudando o título orixinal De soños e 
derribos.+ 



22 ANOSA TERRA 
Nº 566 -22 DE ABRIL DE 1993 

o 
inapropriado 
ciclo 
Almodóvar 
Sen dúbida, o expoñente máis cua
lificado desa impostura que se de
nominou "cine da postmodernida
de" ou, por outros, "cine da movi
da madrileña", é Pedro Almodó
var. Do realizador manchego tense 
escrito moito, talvez demasiado pa
ra os seus merecimentos como ci
neasta. Cine da década socialista 
ou polo menos da imaxe que dela 
se queria dar (na opinión dalguns) 
a obra de Almodóvar, que ten sido 
en exceso sobrevalorada, non está 
envellecendo con demasiada saúde 
(se é que por obra vella se conside
ra a dun cineasta cuxa primeira pe
lícula, "Pepi, Luci ... " non ten máis 
de trece anos). Porque, desde lago, 
si é certo que o seu cine, provisto 
de certas claves de interese, foi e é 
masivamente consumido polos es
pectadores en tanto que lles fala de 
cerros aspectos da vida cotiá que 
poden conectar co público maiori
tário (?), como explicar, pala con
tra, a sua non menor audiéncia no 
exterior (cando esas mesmas cla
ves son xeralmente alleas), se non 
é a partir da fabricación en labora
tório dunha certa imaxe da España 
do PSOE que nesa década socialis
ta foi exportada e vendida ao mun
do? Desde esa perspectiva, Pedro 
Almodóvar ven xogar, seguramen-

Pedro Almodóvar. 

te sen a sua 
complicidade e 
moi ao seu pe
s ar, un papel 
semellante ao 
que na derra
deira década da 
ditadura e an
tes, desempeña
ron mitos tan 
cualificados co
mo O Cordobés 

A surpresa agrándase ciclo ao autor 

d de "Tacones 
can o se pensa que lejanos'', e na-
cineastas moitos máis da menos que 
importantes, con obras de substituindo a 
maior peso específico Hitchcock. 

dentro do panorama Almodóvar ten 
mundial, ainda agardan ser de entrada un
honrados con tal honor ha obra curta 

e U rtain, Pedro 
Massó e o "landismo"; dito isto, 
naturalmente, salvando todas as 
distáncias que se queiran. 

Resultaria interesante perguntarse 
á marxe doutras cuestións ( direitos 
da TVE, competéncia cos canais 
privados, santificación en casa an
tes de que se faga fora (Franza) 
porque o segundo canal da televi
sión estatal decidiu dedicarlle un 

(9 longametra
xes), o seu cine 
ainda se repón 

nas salas comerciais con asiduida
de e ainda permanece fresco na re
tina dos espectadores e, finalmente 
a sua obra non ten a entidade nen a 
proxección suficiente dentro do pa
norama da história do cine español 
como para merecer un ciclo televi
sivo; polo menos polo de agora. A 
surpesa agrándase sobretodo cando 
se pensa que cineastas moito máis 
importantes ca el, máis criativos, 

CONCELLO DE OLEIROS 

SOLIDARIEDADE CON CUBA 
Ante a grave situación que está a padecer o pobo cubano provocada pola falta de me
dicinas, xa que este país non pode acudir ós mercados internacionais na procura das 
mesmas por estar sometido a unha implacable política de hostilidade e de bloqueo eco
nómico por parte dos Estados Unidos, tacemos un chamamento á sociedade galega en 
xeral para conquerir a súa colaboración e solidariedade. 

Cuba necesita URXENTEMENTE vitaminas do complexo "B" que se comercializan bai
xo as seguintes denominacións: 

HIDROPOLIVIT 
HIDROXIL 81, 86, 812 

BECOZVME FORTE 

-Comprimidos 
-Comprimidos 
-lnxectables 
-Comprimidos 
-Ampo las 

(285 pta.) 
(636 pta.) 
(235 pta.) 
(221 pta.) 
(260 pta.) 

Todas as persoas e entidades que desexen colaborar na presente campaña poden ad
quirir os medicamentos e dirixirse ó Concello de Oleiros a través do teléfono (981) 61 
00 00 ou do fax 63 1 O 29 para facer entrega dos mesmos. 
Tamén se poden facer donativos para este mesmo fin na canta número 926/4 aberta na 
oficina da Caixa Galicia de Oleiros. O Concello de Oleiros encargarase do transporte 
dos medicamentos a Cuba. 

~ 

CUBA NECESITATE 
Asdo.: O ALCALDE-PRESIC'ENTE Ángel García Seoane. 

orixinais, con obras de maior peso 
específico dentro do panorama ci
nematográfico mundial, con uni
versos persoais construídos en dé
cadas de traballo e con algunhas 
das suas fitas ocupando espazos 
nos dicionários de cine de todo o 
mundo, ainda agardan ser honra
dos con tal honor; á marxe, desde 
lago, de que se teñan exibido de 
xeito disperso alguns dos seus tra
ballos. Estoume a referir a nomes 
tan importantes como os de Ber
langa e Saura, Bardem e Patino, 
Camus e Neville ou Fernán 
Gómez. Por non citar xa a cineastas 
non españois como Resnais ou Re
noir, Oliveira ou Antonioni, Dre
yer ou Clair, Chabrol ou Belloc
chio ... Acaso a importáncia destes 
cineastas e doutros non é maior 
que a de Almodóvar? Onde, se non 
é a través da televisión poderíamos 
revisar a filmografia de Neville ou 
Fernán Gómez? E non estou talan
do, repito, da programación de fi
tas illadas, cousa que si se ten feito, 
senón que me refiro á organización 
estruturada e cronolóxica dun ciclo 
de achegamento e comprensión in
tegral ou parcial das suas filmogra
fias. Por iso, non vexo eu nada cla
ros os critérios "cinematográficos" 
que levaron aos programadores de 
TVE-2 a emitiren este ciclo.+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

ATVG 
resiste a 

. / comparac1on 
O conceito de tele-lixo resulta que 
xa está sendo admitido como reali
dade "inelucb1>el" desde profisionais 
do meio televisivo, como recoñecia 
nunha entrevista radiofónica o res
ponsábel de "Código Uno", o xor
nalista Pérez Reverte. Supoño que 
curándose en saúde asumía o dificil 
que resultaba combinar a dignidade 
coa tele-lixo, 
que era a que 
daba o acceso 
ás grandes cuo
tas de audiéncia. 
Semellante sin
ceridade, ainda 
que reflecta cer
teiramente a re
ali dade , non 
deixa de asustar 
un pouco vindo 
dun directo res
ponsá bel do 
asunto; ainda 
que sexa a ver
sión civilizada 
do "heavy" e la
crimal Paco Lo
batón, cada vez 
máis intragábel 
e máis omnipre-

Amedio
cridade do 
que se fai 
na casa é 
xulgada 
con máis 
viscerali
dade do 
que se fai 
con 
evidentes 
bódrios 
foráneos 

sente (mesmo ampliou a sua imper
tinente procura de desaparecidos 
aos seráns radiofónicos, pois disque 
non chegaba o seu espazo televisivo 
do "Quen sabe onde" para tan hu
manitário e comercial labor). Un 
dos últimos méritos do bigotado 
apresentador é o de ter amolado 
bastante a existéncia desa avóa vi
guesa e o seu neto, agora separados 
parece que contra a vontade de am
bos en boa parte grácias aos dubido
sos oficios dese espazo líder de au
diéncia. 

Nesta esterqueira na que, segundo 
próprio recoñecimento, se está 
volvendo grande parte da leira te
levisual, a moitas veces denostada 
TVG non é na nasa opinión das 

que saen pior paradas. Lembrando 
un pouco de memória vennos ago
ra á cabeza esas irregulares "som
bras do crime'', as reposicións da 
charlatanaria de Jiménez del Oso, 
ou o populismo paternalista e un 
tanto reseso de Torreiglesias. O 
elemento chabacano si está pre
sente noutros espazos, coma o 
Luar dun Gayoso que en vez de 
asentar semella ir a menos no seu 
labor comunicativo no que case 
lle gaña en espontaneidade o seu 
compinche Pantera. Ou o eterno 
Entre amigos, espécie de castigo 
divino polos séculas dos séculos 
que, non se crean, tamén sofren 
outros televidentes "autonómi
cos'', por se serve de consolo. 

Sen embargo hai unha certa ten
déncia a crucificar certos espazos 
da TVG, que non digo eu que se
xa sen razón, pero que moita xen
te califica de "o piar programa 
que t~ña ~fsto", "a causa máis pe
rrallerra. .. etc. 

E tampouco é para tanto se cadra, 
cando menos se os comparamos 
cos equivalentes dos canais públi
cos e privados. Non hai por aquí 
ainda seres tan intragábeis coma 
Milikito Aragón, nen programs tan 
extraterrestres coma os concursos 
de Tele-5. Nen creo que sexa piar 
"Super Martes" que o "Un, dos, 

Xosé Manuel Piñelro. 

tres", nen o novo espazo de Reixa, 
con ser pouco afortunado, que a 
maioria dos concursos e magazines 
que se sofren nas outras canles. 

E si apresenta a cadea autonómica 
cerras parcelas afortunadas, coma 
unha programación cinematográfi
ca que mantén unha dignidade bas
tante elevada dentro dunhas posibi
lidades de escolla difíceis dada a 
forte demanda e competéncia, mul
tiplicada nos últimos anos co naci
mento das cantes privadas e a am
pliación xeralizada de horas de 
emisión. O mesmo que hai cerras 
reposicións de antigas séries, entre 
as que destacan "Arriba e abaixo" 
ainda que nun horário pouco acce
síbel, ou "Star Trek", non por vis
tas menos agradábeis de ver. 

Non quer ser esta unha defensa 
moi acérrima da canle galega, pero 
si nos ten dado a impresión de que 
moitas veces a mediocridade do 
que se fai na casa é xulgada con 
máis visceralidade do que se fai 
con evidentes b6drios foráneos. 

Ainda que ás veces o manido tópico 
de "telegaita" volve a boiar, ainda 
que sexa por un intre, coma en dous 
intres recentes en sendas retransmi
sións futbolísticas. Nunha saiu a 
destempo a voz de Pampín pergun
tado "Falo?": chapuza técnica e, ao 
tempo, evidéncia de que ese locutor 
fala en galego no traballo. Noutra 
metedura anterior, nun Turista-Ou
rense, saiu a voz do comentarista ta
mén antes de tempo perguntando 
"¿Y a estoy?... Boas tardes de no
vo ... ". Deslices tan insignificantes 
valen máis que mil palabras, ainda 
que estas veñan en galego. • 

. G.VILAS 



É toda unha institución na música 
folk. Líder desde a sua criación 
dos míticos Chieftains, cos que 
gravou vintecinco discos, ten 
colaborado como solista con Mike 
Oldfield, Paul McCartney, Stevie 
Wonder, Milladoiro ... A sua 
recente presenza na Galiza foi 
requerida polo grupo Matto 
Congrio, que contaron coa sua 
participación no concerto-

-apresentación do seu primeiro 
disco. Nesta breve conversa, 
Paddy Moloney deixa constáncia 
do seu vencello co noso país, ao 
tempo que anúncia unha próxima 
gravación de música galega. Para 
iso, o gaiteiro-flautista Carlos 
Núñez está pescudando en 
cancioneiros e museus partituras 
de composicións que f ornecerán o 
repertório do prometedor traballo. 

Paddy Moloney 
'Ternos un proxecto con Plácido Domingo 
para gravar un disco sobre temas galegas' 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

"O disco está en preparación, pen
dente da resposta da casa de dis
cos. É seguro que o próximo disco 
que gravaremos será o de música 
galega. Resultará maravillosa esa 
fusión entre música irlandesa e 
galega. É un proxecto que ternos 
pensado hai tempo, e o único que 
agardamas é precisamente a res
posta da casa de discos. O repertó
rio está en proceso de escolma, 
sen decidir definitivamente". 

A importáncia de The Chieftains 
foi recoñecida recentemente no 
mercado discográfico, ata o 
punto de condicionar a atención 
da crítica internacional hacia un 
mundo, o da música popular, 
poucas veces valorado en ter
mos comerciais. 

Tivemos vários discos nominados 
para os Grammy, un deles grava
do en directo, coa participación de 
Roger Dalrrey -cantante dos Who
e Nancy Griffith, e titulado An 
Irish Evening. O outro era o de 
música country, onde participaron 
arti tas coma Chet Atkins, Kris 
Kristofferson, Colín James, 
Emmylou Harris ... Xa tiveramos 
outras nominacións, pero o impor
tante foi que nun mesmo ano por 
dou di co e tiveramo propostos 
para cinco prémio ; é po itivo 
me mo para a mú ica tradicional 
en xeral. 

Un dos discos do grupo, Bona
parte' s Retreat, trata sobre a 
aparente destrucción da civiliza
ción gaélica, e conta das andai
nas dunha morea de soldados ir
landeses, que se viron obrigados 
a comezos do século XVII, a ser
viren ós exércitos europeus, es
pecialmente franceses. 

Estaba de esperada a situación en 
Irlanda, e moitos loitadores 
tiveron que saír do País para axu
dar a Napoleón; cabe pensar que 
coa esperanza de que logo o sr. 
Bonaparte os axudara a eles, por
que no própio País non había nada 
que facer. O disco comeza coa 
Marcha dos gansos selvaxes, que 
viña sendo o que representaban 
estes nobles que saían de Irlanda. 
Logo todo vai in crescendo, coa 
incursión do própio Hinno Fran
cés. Unha peza desta gravación 
tocámola tamén no noso último 
disco, que é un álbum de harpa, 
baseado no repertório recollido 
por un harpista do naso país, que 
viviu durante o século XVIII. Pre
cisamente, co gallo dos Grammy a 
prensa nos Estados Unidos come
zou a interesarse pala música tra
dicional. Fixemos este último dis
co voltando ás nosas orixes por
que moita xente decía que se esta
bamos moi volcados no mundo do 

rock. Os comentaristas america
nos dixeron que era unha xoia na 
moitedume. 

Esta identidade étnica é compa
tíbel no grupo cun prantexa
mento versátil, que os achega a 
outros intérpretes de variada 
sensibilidade musical. 

O máis importante é que os de
máis se atopen a gosto cos Chief
tains, entendérmonos entre todos. 
Se alguén se dirixe a nós, ou pala 
contra pedimos que participen nun 
disco noso, todos entenden a nosa 
forma de traballar. Entón, meté
monos nun estudo e tocamos catro 
ou cinco días; se a cousa funciona, 
escólmase meia hora e tiramos pa
ra adiante; se non funciona, dá 
igual, non é causa de deixarnos le
var porque sexan estrelas e haxa 
millóns de dólares en xogo. 

O reto que ternos actualmente con 
Mark Knoppler é precisamente 
ese. Fixemos ensaios nós os dous, 

LUIS BARÁ 

xunto a George Martin -productor 
dos Beatles. Eu comezaba un te
ma, que era continuado por Knop
pler á guitarra, para concluirmos 
nunha orquestra. 

Amáis de cenário de vários con
certos do grupo, o noso País veu 
seudo para a formación irlande
sa unha terra de perdurábeis vi
véncias artísticas, que algun día 
rexistarán en forma de disco. 

A nosa relación con Galiza veu 
da man de Milladoiro, que gasta
ban da nosa música. Coñecémo
nos hai vários anos, e ternos toca
do xuntos en distintos países. 
Desde entón tocamos unha suite 
de temas galegos en todas partes. 
Nos Estados Unidos coincidimos 
con Plácido Domingo, para quen 
interpretamos a escolma de temas 
galegos, e ficóu encantado. Coin
cidimos de novo con él na ceri
mónia dos Grammy, e quedamos 
para facer algo xuntos sobre os 
temas galegos. + 
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1.450 pta 

'B{anco .9Lmor, 
diante dun ~íz ausente. 
'Biografía .. 

Ademais da case póstuma coquetería de 
reclamarse ambiguamente fillo do elegante 
Custodio, EBA tivo outra - "que compartín 
con Lorca"-: por nada do mundo ser un 
home do XIX. "Nacín en 1.900", mentía. 
Naceu o 13 de setembro de 1.897, nonº 27 
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal 
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural da 
Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor. Foi 
bautizado cos nomes Eduardo Modesto ... 

Asi comeza un dos capítulos da biografía 
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio 
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47 
fotos revela aspectos inéditos da vida do 
eximio escritor ourensán. 

2\f,corcíos cío mozo Afosquera, 
quinto cío 98 

O s escritos de Cesáreo Mosquera (1 .876-
1.955) recollen as lembranzas da aldea, 
nenez e alistamento como quinto para 
Filipinas, peripecias militares na Cía. de 
Cazadores, e vida dos soldados nas vilas 
e aldeas filipinas . Volta á Galicia e 
posterior emigración a Brasil e Iquitos 
(Perú) onde se establece primeiro 
como barbeiro e lago como dono 
dunha das máis importantes libreirías 
do país. Un segundo documento é o 
diario de operacións dende xaneiro 
de 1.893 ata a rendición de Manila 
en 1.898. Inapreciabeis 

documentos sociolóxicos. 

Os libros que todos os galegos 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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Bueu loita por manter o museu mariñeiro 
deseñado por Marconi 
Proprietários, institucións e viciños coinciden na necesidade de manter os fundos náuticos e bibliográficos 
• HORÁCIO VIXANDE 

Mália ser privado, até 
hai quince anos, con 
relativa facilidade era 
posíbel acceder ao 
interior do museu 
mariñeiro Massó, en 
Bueu. Os 
administrativos das 
oficinas da própria 
fábrica de conservas 
daban paso a aqueles 
curiosos interesados na 
visita e ás personaxes 
ilustres que se 
achegaban. 

O museu Massó naceu como unha 
afeizón familiar e continuou sen
do privado, sen estar aberto ao pú
blico durante todo o século, a ca
rón do que camiñou. A posibilida
de de ser desmontado e os seus 
fundos dispersados fóra de Bueu, 
por mor da recalificación dos te
rreos nos que se atopa, tras a crise 
industrial da conserveira, provo
cou os viciños daren a voz de 
alarma: o interese do que contén, 
a memória histórica da vila, á que 
o museu está moi vencellado, e 
mesmo a evolución da indústria 
conserveira, da que é debedor o 
museu, xustifican a protección 
deste património. 

Aló polo 1928 o prémio Nobel de 
física en 1909, Guillelme Marco
ni, deseña e inaugura este museu. 
As coleccións xa existían, os fun
dos estaban formados, pero falta
ba dar carácter á institución. 

Recalificación 
dos terreas 
A crise da conserveira, proprietá
ria do museu, e a alternativa para 
superala, através da recalificación 
e venda dos terreas para financiar 
as débedas e a renovación tecno
lóxica, deixa sen teito o museu, 
que poderla quedar sen ubicación 
e cos fundos dispersos. Istodes-

ANOSATERRA 

perta a inquedanza do povo de 
Bueu, e moi logo móntase unha 
campaña para a conservación, a 
consecuéncia da que nace unha 
plataforma pola sua defensa. 

"Cremos que paga a pena pór to
dos os meios necesários cara a 
conquerir o inventariado nun pra
zo de tempo breve, pois hai que 
ter en conta que impediría a dis-

gregación dun dos museus maríti
mos máis importantes da Europa'', 
indica un dos comunicados difun
didos pola plataforma. 

Pero a conservación dos fundos 
non é a única pretensión dos inte
grantes da plataforma: tamén que
ren que o edificio no que sempre 
estivo ubicado non sexa derruba
do. Outro dos obxectivos é a recu
peración de duas esculturas inte
grantes dun Calvário, para as que 
sempre houbo espazo reservado 
xunto a un Cristo na igrexa da vi
la e que están depositadas nos te
rreos ao pé ao museu. 

Coincidéncia 
na conservación 
A familia Massó, por boca de To
más Massó, non manifestou im
pedimento nengun para o museu 
ser conservado, ainda que semos
trou sensibilizada coas condicións 
de conservación e ubicación do 
mesmo. 

A administración, tanto municipal 
como autonómica, mostraron a 
sua vontade de facilitar a conser
vación, mais o alcalde, Manuel 
Freire Lino, deixou ver que non 
evitará a destrución do edificio 
que alberga o museu. Neste senti
do, cando os terreas de Massó fo
ron recalificados, aceitouse a 
construción de vivendas en toda a 
zona, salvando a reserva para es
pazos públicos. Isto significa a de
molición do museu. Mais o Plano 
Xeral de Ordenación Urbana de 
Bueu considera que as fachadas 
das vivendas son de protección 
non integral, o que supón quepo
den ser remozadas, mais non de
rrubadas. 

"O concello terá que modificar 
pontualmente a norma", aseguraba 
o alcalde ao coñecer a contradi
ción. E máis tarde aclaraba que ia 
levar adiante toda a recalificación. 

Catalogación dos fundos 

As vivendas de Massó están no 
catálogo de edificios a conservar 
de Bueu, mais a descatalogación é 
moi doada, serve unha decisión 
política. Foi por esta razón que os 
integrantes da plataforma se diri
xiron á Comisión Provincial de 
Vivendas para as fachadas seren 
rexistradas: unha vez no rexisto 
non é posíbel a descatalogación. 

Por outra banda, a plataforma so
licitou da Dirección Xeral do Pa
trimónio 'velar pola integridade 
cultural e histórica, x~stionando 
cos proprietários a permanéncia 
do museu. En princípio é preci o 
inventariar os bens -asegura Pilar 
Buceta Santos, que forma parte da 
Comisión que representa á plata
forma. Logo deben ser devoltos á 
empresa, pero o feito de estar in
ventariados impede o seu allea
mento". Pilar Buceta refírese á 
competéncia de Patrimómio para 
declarar o museu ben de interese 
cultural, que comportaría a reali
zación do inventário, a non dis
gregación, a conservación e a 
abertura. 

Tanto a Consellaria como a Plata
forma coinciden en que é precisa 
unha negociación coa família 
Massó para o proceso se producir 
sen enfrentamentos. Pero en todo 
caso, a pretensión duns e outros é 
conservar en Bueu o museu Mas
só, que contén importantes fundos 
náuticos e bibliográficos.+ 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

FESTA LABREGA 
CELEBRACIÓN DA SUPRESIÓN DA CUOTA EMPRESARIAL 

SÁBADO 8 DE MAIO, TRASLISTE - LÁNCARA 

Bandas, Orquestras, Grupos folk, Humoristas, 
Regueifas, Foguetes ... 

Festa rachada! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • a esgalla! Comida • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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E vicepresidente da Asociación Galega de Xeógrafos 

Xabier Méndez 
'Hai que fixar unha terminoloxia galega para a xeografia' 
• XOSÉ MANUEL SUÁREZ tra banda, a nosa asociación, nada 

'Resulta patente no ano 1989, concebiu xa daquela 
Ven de sair do prelo o o Dicionário como un instrumento 

"Diccionario Galega de imprescindíbel para achegarse á o peso que a 
realidade xeográfica do país e co- temática agrária Xeografia", primeiro mo unha carta de apresentación do 

manual técnico <leste noso grupo na Galiza, alongada e forestal ten na 
carácter que se realiza no tempo por problemas editoriais 

obra, de distinto tipo. 
na Galiza, publicado recolléndose pola Consellaria de Como definirian a obra? 

Educación. Xabier termos de 
Méndez Martínez, vice-

En poucas palabras, poderíamos 
dicer que non se trata dunha obra interese 

presidente da de madurez, como acontece na 
sociolóxico ou Asociación Galega de biografía de numerosos autores de 

dicionários técnicos, senón dun relacionados Xeógrafos e membro da produto urxente para un país cul-
equipa de dirección do turalmente non normalizado. coa história do 
dicionário comenta as território'. suas liñas fundamentais 

Pensamos, sen embargo, que se 
trata dunha útil ferramenta a em-

a i como alguns outros pregar por una amplo abano de 

a pecto referidos á persoas. Quixemos superar a fase formados academicamente en idio-

prática profi ional dos 
dos dicionários de tradución gale- ma español, que tivemos que traba-
go-español e dos vocabulários, llar conxuntamente con filólogos 

xeógrafos. oferecendo un traballo máis com- nun moi laborioso traballo de fixa-
plexo, con todas as limitacións ción terminolóxica. Asumimos pois 

Que os levou a concebir a idea que o tempo, o orzamento e a si- o feito de nos converter en elemen-
deste dicionário? tuación económica precária de to de referéncia para a corrección e 

moitos dos autores imprimiu ao mellora <leste tipo de manuais. 
Un entido de utilidade e de com- proceso de elaboración. 
promi o coa nación. Detectamos Poderia enunciar as principais 
unha total auséncia <leste tipo de A inexisténcia de dicionários características do traballo? 
traballos e unha necesidade por técnicos en galego constituiu un 
parte do colectivo de xeógrafos atranco ao seu labor? Tentamos realizar un dicionário 
que escreben en galego de contar que recollese unha grande parte 
cun apoio axeitado. Impúñase pois Sen dúbida non poder contar con dos termos xeográficos de uso 
unha fixación terminolóxica na modelos de referéncia supón un máis frecuente e respostase á reali-
xeografia para poder expresamos atranco de saída. Trátase en certa dade galega e ao seu meio xeográ-
en galego e con precisión. Por ou- medida dun traballo de pioneiros, fico. Deste xeito, tanto na selec-

Un revulsivo á liña académica 
Consideran que a sua asocia
ción é representativa do con
xunto de xeógrafos existente 
na Galiza? 

O que é representativo, ou me
llor dito significativo, é o xurdi
mento da nosa asociación como 
revulsivo da liña académica que 
existe na universidade galega. 
Parece que non se fai xeografia 
fara da unjversidade e dos depar
tamentos, cousa que non é certa. 
Mais ben ao contrário, xeógrafos 

afastados da uni versidade teñen 
contribuído de xeito decisivo ao 
enriquecirnento da investigación 
e a renovación da ciéncia cos 
seus enfoques e metodoloxias. 

A xeografia ten sofrido, e ainda 
se pode afirmar que continua a 
sofrer, unha crise existencial na 
procura dun espazo de seu onde 
poder recoñecerse como útil e 
necesária. Seria sinxelo dicer 
que a xeografia está en crise, 
mais penso que é a sua própria 

crise a que se consegue, ás ve
ces, converter ao xeógrafo nun 
elemento tremendamente diná
mico, que busca un espazo na 
sociedade através da única arma 
coa que conta, o seu traballo. A 
asociación reivindica a nosa 
profisión, lonxe de calquer cor
porativismo que, de existir, fica 
reducido aos departamentos de 
xeografia. 

Apesar de todos os atrancos, o 
futuro semella prometedor. Ca-

ción das entradas como no enfoque 
das definicións ou nos exemplos 
que as acompañan, tratamos de que 
estivese presente a realidade do pa-
ís. Asi, resulta patente o peso que a 
temática agrária e forestal ten na 
obra, recolléndose igualmente ter-
mos de interese sociolóxico como, 
por exemplo, caciquismo ou bilin-
güísmo, ou relacionados coa histó-
ria do território, como couto mixto 
ou a antiga división provincial. 
Son máis de tres mil as entradas 
existentes, moi distintas en canto 
ao seu carácter, o que reflecte o 
amplo abano temático no que os 
xeógrafos traballamos, desde as-
pectos do meio físico, como a xeo-
morfoloxia ou a bioxeografia, até 
outros de xeografia humana como 
a xeodemografia ou a xeografia ur-
bana. Acompañando ás voces, e 
cun fin primordialmente didáctico, 
existe un importante número de 
mapas, gráficos e fotografías que 
ilustras a publicación. 

A maior aportación de léxico po-
pular, que foi preciso selecionar e 
definir dun xeito o máis rigoroso 
posíbel, provén das palabras referí-
das ao meio natural e agrário, res-
postando ás características esen-
ciais da nosa cultura tradicional e a 
sua relación co entorno. Foi preci-
so, pois, definir palabras tan varia-
das como cachola, braña, cavorco, 
orballo, foz, fraga ou xabre, pala-
bras de uso frecuente, moitas delas 
inseirdas mesmo na toponímia e 
nos apelidos das xentes da terra. • 

da vez máis estamos a traballar 
en campos que antes nos estaban 
vetados como os da ordenación 
do território ou o meio ambien
te. Estase a romper con isto o 
que caberia considerar sino do 
xeógrafo, a docéncia. Para esta 
tendéncia se consolidar é preci
so un maior esforzo e calidade 
no traballo a desenvolver, asi 
como unha moito máis intensa 
formación académica e especia
lización persoal de cada un dos 
profisionais. • 
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Este libro fo¡ concebido como 
axuda para quen poña interese 
en escribir correctamente. Así 
como a fala lle debe respecto 
ás variedades locais da lingua 
-pois por algo existen-, na 
escrita debemos atemos con 
precisión á normativa vixente. 
O obxectivo, esta vez, fíxase no 
aspecto morfolóxico, reducindo 
a información teórica ó mínimo 
estrictamente indispensable, en 
beneficio da práctica, e abúndase 
en datos ordenados de consonte 
as características en que se repa
ra. Son conxuntos selectivos que 
se forman cos elementos marca
dos pola experiencia docente ca 
risco de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erras para evitalos. Pola contra, 
dise como se escribe, non como 
non se debe escribir cada vocá
bulo. Neste libro non se pensou 
maiormente en corrixir, senón 
en formar. 
Preséntase unha cantidade consi
derable de termos correctamente 
graf ados, dispostos en series ho
moxéneas que facilitan a com
prensión e estimulan as asocia
cións con mira á súa aprendizaxe. 
A finalidade deste libro é axudar 
a fixa-la grafía correcta das na
sas palabras. 

i 6 x 22, 240 páx. 995 pta. 

Distribue: 
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 

Ramalleira (Cruce de Bértola) 
T elefóno (986) 70 93 40 

36140 VILABOA (Ponlevedra) 
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O trinque 

Cme 
Como água para chocolate é 
unha espléndida película do 
realizador mexicano Alfonso 

Convocatórias 

Deseño de Anagramas 
A Mesa pola Normalización Lingüís
tica, convoca o primeiro Concurso de 
Deseño gráfico de anagramas para a 
promoción de produtos comerciais vá
rios e a sua comercialización. Pódense 
apresentar todos os deseños inéditos ou 
publicados non sometidos a propriedade 
de terceiros. Os orixinais enviaranse por 
catriplicado (a non ser que estexan fei
tos con técnicas que non o permitan) e 
con plica, antes do 15 de Maio a: R/ do 
Vilar 68, 32• Santiago. Apartado de co
rreos: 247. Teléfonos (981) 56 38 85/58 
64 22, e Fax (981) 58 64 22. Hai tres 
prémios, 50.000, 30.000 e 20.000 pta; 
os traballos premiados pasarán a ser 
propriedade da Mesa, que os imprimirá 
en vários artigos. O fallo do Xuri daráse 
a coñecer o 1 de Xuño do 93. 

Invertebrados 
en auga doce 
Os dias 29 e 30 de Abril e 2 de Maio, 
dentro do III Ciclo de Cursos de Edu
cación Ambienta/, que organiza o Co
lectivo de Educación Ambiental 
(CEM), organizarase un curso de ini
ciación ao estudo dos invertebrados de 
auga doce. Xoan Fontaiña Pérez, im
partirá o curso, ao que poden presentar
se tódalas persoas interesadas sen ex
cepción. O programa inclue orienta
cións didácticas de gran utilidade para 
persoal docente. Para inscribirse ou re
ceber máis información hai que chamar 
ao teléfono do CEM: (981) 26 56 40. 

Oficina Xuvenil 
de Información 
Socio laboral 
A Oficina Xuvenil de Información So
ciolaboral, é unha iniciativa dos Colec
tivos da Mocedade Traballadora Gale
ga da CXTG, que nace co compromiso 
de informar dos seus dereitos laborais e 
sociais a todos aqueles mozos ou mo
zas que se achegen ao mercado laboral 
por primeira vez; e en especial estudan
tes e demandantes de primeiro empre
go. Temas que contempla a oficina son: 
Tramitación da obxección de concién
cia, insubmisión, contratos de traballo, 
salários, convénios, despidos, liberdade 
sindical, dereito de sindicación, e ou
tros. O responsábel de asesorar e infor
maré un Diplomado Universitário en 
Graduado Social. Para calquer consulta 
dirixirse, Luns e Mércores de 10 a 14 
h.. aos locais da Mocedade Traballado
ra Galega de CXTG-CIG: R/ Xeneral 
Franco 7, 1º D. Lugo. (982) 22 90 13. 

Curso prático 
de F otografia 
A Agrupación Cultural Alexandre Bó-
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Arau, co guión feito sobre 
unha novela de Laura Esquivel. 
Da metáfora dunha cebola 
xurde a história das mulleres 
de México. Nada menos. 

veda en colaboura co Colectivo Olio 
de Vidro, prepara un curso práctico de 
fotografia que vai do 26 de Abril ao 13 
de Maio no local da Federación de 
Asociacións Culturais Galegas (R/ 
Emília Pardo Bazán 25. 15.005 A Co
ruña). O importe da matrícula é de 
10.000 pta. e o temário do curso com
prende o manexo da cámara, flash, pe
lículas, filtros, revelado en branco e 
negro e positivado de ampliación. Para 
participar hai que ter unha cámara fo
tográfica tipo reflex, o resto do mate
rial necesário corre por conta da aso
ciación. Máis información e matrícu
las na Federación de Asociacións cul
turais Galegas ou nas librarlas da Co
ruña: Couceiro, Nós e Lume. 

IV Mostra Galega 
de Música Folk 
A Asociación Cultural Cidade Vella 
convoca a IV Mostra Galega de Música 
Folle Cidade Ve/la á que poderán con
currir tódolos grupos que interpreten 
música folle galega e non posuan nen
gun ha casette, LP, CD ou vídeo no 
mercado. A inscrición faise mandando 
unha solicitude acompañada de curricu
lum, relación nominal dos intérpretes 
do grupo, fotocópia do Documento de 
ldentidade, maqueta, títulos dos temas, 
foto, anagrama, no caso de habelo; en
derezo e teléfono de contacto á A. C. 
Cidade Vella (R/ Antealtares 12. San
tiago). O xurado escollerá entre os par
ticipantes un máximo de catro grupos 
ou solistas que intervirán con catro can
cións na monstra. Os gastos da viaxe e 
da estáncia dos seleccionados corren 
por conta da organización. Hai catro 
prémios en metálico e a posibilidade de 
gravar un LP. Os conxuntos ou solistas 
que acaden algun prémio darán un con
certo con artistas profesionais de reco
ñecida categoria. Máis información na 
A. C. Cidade Vella (981) 56 34 47. 

XIII Prémio 
Blanco Amor 
V ários concellos de toda Galiza orga
nizan o Xill Prémio Blanco Amor de 
novela longa, ao que poden concorrer 
todos aqueles que o desexen con unha 
ou máis obras, inéditas, escritas na 
normativa oficial, cunha extensión mí
nima de 150 fólios mecanografados a 
dobre espazo e por unha cara. Para 
participar hai que mandar os traballos, 
antes do 30 de Xullo , sen remite e 
baixo lema, ao Concello de Muros, 
Prémio de Novela Longa Eduardo 
Blanco Amor. Nun sobre adxunto, pe
chado e baixo o mesmo lema, indica
rase o nome e enderezo do autor. De 
cada obra hanse mandar cinco cópias. 
O prémio está dotado con 1.250.000 
pta. e o Concello de Muros resérvase o 

Festas 

... e romarias 
Domingo 25, Romaria de San 
Marcos, en Codeira (Lugo). Xoves 
29, Romaria de San Pedro en Bel
vis (Santiago), e en San Domingos 
da Coruña.+ 

dereito a contratar a primeira edición. 
O xurado fará público o fallo no mes 
de Setembro de 1993. 

Xornadas 
de Ciéncias Sociais 
A Asociación Socio-Pedagóxica Ga
lega (AS-PG), coa colaboura da 
UTEG-INTG, organiza unhas Xorna
das de Ciéncias Sociais, no LB. Santa 
Irene de Vigo, do 7 ao 9 de Maio. 
Nas xomadas trataranse temas coma 
arqueoloxia, urbanismo, Comunidade 
Europea en relación con Galiza, exí
lio galego, arte románica e barroca, 
movimento obreiro na Galiza, diná
mica da paisaxe galega e outros. A 
matrícula das xornadas custa 3.000 
pta. para estudantes e parados, 2.000 
pta. para membros da AS-PG ou da 
UTEG-INTG e 6.000 pta. para o res
to. Máis información na AS -PG: 
(981) 27 82 59. 

Programa de 
promoción comunitária 
O Concello de Vigo pon en marcha 
un programa de formación comunitá
ria dirixido aos bairros de Cabral, 
Candeán e Lavadores; que com
prende cursos de Organización bási
ca de bibliotecas veciñais, animado
res deportivos, animadores sociocul
turais, técnicas de busqueda de em
prego; animadores do tempo libre, 
mediadores sociais, ximnásia de re
laxación e outros. Poden matricular
se todos os que o desexen e señan da 
zona. Os cursos son de balde e a ma
trícula pode facerse na Unidade Bási
ca de Acción Social de Lavadores: 
(986) 27 25 98. 

VIII Certame Domingo 
Antonio de Andrade 
A Asociación Cultural Domingo An
tónio de Andrade, de Cee (A Coru
ña), convoca a oitava edición do Cer
tame de Poesía que leva o seu nome, 
ao que poderán concorrer poetas de 
calqµer nacionalidade sempre que 
usen galego nos seus orixinais. O cer
tame artellase en duas categorias, un
ha para maiores de 18 anos cun pré
mio único de 20.000 pta. e outra para 
menores de 18 cun prémio de 10.000 
pta. Hai plena liberdade de tema, ri
ma, métrica e normativa, pero os tex
tos non poden pasar dos 100 versos. 
Para participar hai que apresentar os 
orixinais por triplicado e cun sobre 
adxunto onde figuren fotocópia do 
carnet de identidade, enderezo e tele
fone, na A.C. Domingo de Andrade. 
Apartado de Correos n 11 62. 15.270 
Cee. A Coruña. A data límite de ad
misión é o primeiro de Maio. • 
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Anúncios de balde 
Desexo receber pegatinas, folletos ou 
páxinas informativas de temas ecolo
xistas, políticos ou musicais. Enviar a: 
Manoe1 Bello Salvado. Rua da Igrexa 
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña. 

Vendo discos e casettes do LP Rom
per el cascarón, do grupo alicantino 
Badana. (981) 23 33 08. Manolo. 

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP's editados. Endere
zo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4" l. 
15.007 A Coruña. 

Ceramista imparte classes de cerá
mica criativa a mao (inclui aprendi
zado em moldes para desenhos em 
porcelana). Forno a gas de baixa e alta 
temperatura. Coc'tóns a particulares de 
obra em barro (pequenas esculturas, 
alfareria, etc). Bairro do Polvorirn 14, 
lQ dta. Ourense. (988) 23 54 25. Cán
dido Ventim. 

Vendo piso en Ourense. Zona de San 
Francisco. Todo exterior. (988) 22 33 22. 

Teléfono Verde. Servício de informa
ción instantánea e gratuita sobre meio 
ambiente, medicinas alternativas, ali
mentación natural, produtos ecolóxi
cos, turismo alternativo; e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

Véndese órgao Hammond. Perguntar 
por Javi no (981) 57 55 17. 

O 24 de Abril vaise saber dunha vez 
para sempre sobre as relacións inefá
beis entre o monte de St. Michel e a la
goa de Antela (seguimos pensando na 
superioridade da pataca nacional). Te
atro de calidade, agasallos aos asisten
tes, lixo e crónicas da destrución. Será 
o único acto cultural na história do pa
ís onde se saia a lombos de cabalo. In
formádevos. Despois non digades que 
hai vários Sargadelos na enciclopédia 
galega. Nen que xa non se leva porñer 
"ás oito do serán". Alá vós. 

O grupo ZAUM está a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografia da Con
tracultura. Contamos con medio mi
lleiro de exemplares de publicacións 
marxinais comentadas e analisadas. 
Solicitamos nos mandedes un listado 
de direccións para poñemos en contac
to. Ternos a intención de abranguer 
outros campos: maquetas musicais, co
lectivos, okupacións, etc. ZAUM, 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada nos 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 3Q dereita. As Pontes. A Coruña. 

Véndese piso en Ourense. Evencio Ba
ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 
Véndense cachorros boxer. Pai con 
pedigree e gañador de várias exposi
cións. 30.000 pta. TI: (986) 85 62 97. 

Véndense discos e casettes. Gran 
oferta. Evencio Baños. Xoan XXIII, 

GONZALO 

13-72 Direita. Ourense. (988) 21 05 85. 

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 millóns de pta . 
Agradecemos toda información. Digna 
Henno Vitas, R/ Menéndez Pidal N" 
18- 62 - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo estado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar despois das 
3 da tarde ao (988) 41 31 01 , pregun
tar por Berto. 

Véndese semanário A Nosa Terra, 
desde o N" 415 en diante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

Desaparecen Opel Corsa branco. 
P0-2199-T. Se o vedes chamade ao 
(986) 42 20 93. 

Alúgase piso amoblado en boa zona. 
Todo confort. Moi grande. Vigo. (986) 
20 26 14 e 27 95 37. Preguntar pola 
Sra Roo. 

Particular vende piso en construción, 
praza de garaxe e trasteiro. É de pro
tección oficial. Zona de San Roque en 
Vigo. Para máis información chamen 
ªº (986) 47 17 03 . 

O Concello de Chantada pretende fa
cer uoha recopilación de fotos anti
gas. Con este obxectivo chama a todos 
os chantadinos que teñan fotos anterio
res ao 1975 e que presenten unha temá
tica de interese xeral nun estado de con
servación aceitábel para que, proporcio
nándoas temporalmente, o Concello 
poida reproducilas para unha exposi
ción e, de ser posíbel, unha publicación 
específica. Entregar na Casa da Cultura 
xunto ca data de realización, referéncia 
ao motivo representado, nome do autor 
e nome da persoa que a proporciona. 

O Cineclube Lumiere-Vigo faj unha 
chamada a todos os amantes do cine. 
Pretendemos facer realidade a idea 
dun cineclube coas persoas que teñen 
unha paixoal afeizón polo cine. Ató
pasnos en: Lopez de Neira 22, 1 Q B, 
Mercores de 7 a 10 da tarde, ou ben 
chámanos ao teléfono (986) 43 67 73 
de 15 a 18 h. 

Desde hai unha longa década veño 
recollendo e arquivando toda clase 
de publicacións no idioma galego e 
agora tamén en portugués. Para min 
seria un fondo pracer que quen queira 
e poda me fixera chegar un exemplar 
alomenos da sua publicación, co gallo 
de engadila decontado nesta Heme
roteca Galega. Asemade para quen lle 
interese podo remitirlle material repe
tido en galego, catalán e inglés. Remi
tir, contactar, trocar, dirixirse por favor 
a: Hemeroteca Galega. In Memoriam 
Ramiro Couñago. c/o Pere Barrufet
Couñago. Dammweg, 31. CH-5.000 
Arau. Suiza. 

Vendo várias colmeas povoadas de 
abella autóctona e tratadas sanitaria
mente. Máis información no (981) 46 
09 81.• 



Música 

Orquestra Sinfónica 
da Galiza 
Do Venres 23 ao Domingo 25, no 
Centro Cultural Caixavigo. Direc
tor: Gilbert Varga. Interpretan 
obra de A. Copland e A. Dvorak. 
Acompaña como solista o clarine
tista Andrew Marriner. 

Benjamín Tehoval 
O home orquestra: Guitarra, baixo 
de pedales, platillos, bombo, har
mónica e voz son os seus recurso
so no cenário. Actua Venres 23, ás 
12 da noite, no Café Liceum do 
Porriño, cun amplo repertório que 
comprende folk, rock e maiorita
riarnente temas clásicos do blues. 

Reincidentes 
Venres 23, ás 22 h., na discoteca 
Golden Fish de Boira, toca o gru
po punk sevillano Reincidentes . 

Milladoiro 
Presenta o seu último disco Iaco
bus Magnus, encargado pola Em
presa de Xestión do Xacobeo 93, 
Venres 23, ás 9 da noite, no Audi
tório de Galicia en Santiago. 

NaLua 
Música instrumental onde se fun
den, a partires da música tradicio
nal galega; cantigas medievais, re
féncias do Leste Europeu, ritmos 
latinos, músicas portuguesas, ir
landesas africanas e asiáticas. Na 
Lúa presentará os temas do seu 
próximo disco o vindeiro Venres 

Milladoiro. 

Teatro 

Rio Bravo 
A última comédia musical de 
Chévere, Río Bravo , estrease 
Venres 30, ás 11 da noite na Nasa 
de Santiago. 

Un refaixo 
para Celestina 
O Centro Dramático Galega, pon 
en cena a obra de E. Blanco 
Amor, Un refaixo para Celestina, 
até dia 24, ás 23 h., no Teatro 

Televisión 

Enviado especial 
Sábado 24, en Butaca Especial 
da TVG. EEUU (1940). Director: 
Alfred Hitchcock. Intérpretes: 
Joel McCrea, Laraine Day, Her
bert Marshall e George Sanders. 
No 1940, o govemo británico de
cide potenciar a producción de 
filmes propaganda sabor dos pe
rigo s do nazismo . No mesmo 
ano, Hirchcock, dirixe Enviado 
especial, unha história que tenta 
espertar no público o rexeito ás 

23, ás 12 da noite, no Café Li
ceum do Porriño 

Filarmónica 
della Scala de Milano 
Luns 26, ás 21 h., no Auditório de 
Galicia en Compostela. Dirixe: 
Carla Maria Giulini. Interpretarán 
as sinfonías 4 e 5 de L. v. Beetho
ven. Prezo: 3.000 pta. 

Capella Istropolitana 
Concerto organizado pala Socie
dade Filarmónica. Dia 28, no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Opera Nacional 
de Praga 
Duas actuaciós: Xoves 29, no 
Centro Cultural Caixavigo. Inter
pretan Rigoletto de G. Verdi; e 
Venres 30, no Coliseu do Porto. 
Programa: As bodas de Fígaro de 
Mozart. 

Vancouvers 
Venres 23, na Iguana Club de Vi
go e Sábado 24, ás 10 da noite, na 
NASA de Santiago, concerto da 
man do grupo de rock Vancouvers. 

Moito Heavy 
Venres 30, na esplanada do Caste
lo de San Antón da Coruña. Nesta 
segunda edición do Moito Heavy, 
contase ca preséncia dos grupos: 
Mol, Xudef Klas e Frustradición 
da Coruña; Brutal Distraction de 
Vigo e os Kalean de Euskadi co
mo grupo invitado.+ 

Principal de Santiago. 

Big Bang 
Outra oportunidade para ver o gran 
exito do grupo teatral Chévere. Dia 
26, ás 20 e 23 h. e dia 27, ás 23 h. 
no Teatro Principal de Compostela. 

Moleques 
Ollomol Teatro Submarino, pre
senta a criación de seu, Moleques. 
Dias 27 e 28, no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo. + 

ideas que a Alemánia de Hitler 
estaba a espallar. 

Matrimónio á italiana 
Venres 23, en Venres Cine da 
TVG. Director: Vittorio de Sica. 
Intérpretes: Sofía Loren, Macello 
Mastroianni, Aldo Puglisi e Mari
lu Tolo. Vittorio de Sica, basease 
na traxicomédia Filomena Martu
rano, moi popular en Itália, para 
facer unha das suas películas máis 
desenfadadas. + 
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Exposicións 

Carlos 
Garcia 
Mourón 
Acuarelas na sá 
da Delegación 
de Cultura de 
Pontevedra. 

A 
cabalgata 
da Expo 
A Casa do Con
cello de Malpica 
garda a série A 
cabalgata da 
Expo, do fotó
grafo Miguel G. 
Muñiz. 

Jorge 
Cabezas 

Ksado 
Monstra antolóxica do fo
tógrafo de meados de sécu
lo, Luis Casado, no Pazo de 
Fonseca en Santiago. 

Assadour 
Gravados na Galeria Ce
grac da Coruña. 

Xardin 
Botánico 
de Galicia 
Os proxectos presentados 
para o Xardin Botánico de 
Galicia, na Casa da Conga 
(Praza da Quintana 3. San
tiago). 

Conde Corbal 
A Deputación de Ponteve
dra, organiza a monstra de 
acn1icos de Conde Corbal, 
do 12 ao 30 de Abril, no 
Castelo de Soutomaior. 

Exposición retrospectiva de E. Sempere na Casa das Artes de Vigo. 

Presenta a sua 
série pictórica 
figuración co
rrosiva, na Na
ve de Servícios 
Artísticos (NA

Santiago e 
América 
A monstra reflexa o alcan
ce da introducción do culto 
ao apostolo Santiago, en 
América. Acollida no Mos
teiro de San Martiño Pina
rio , en Santiago. 

Man aberta 
Tapices de Denyse 
Huston, expostos na Gale
ria Sargadelos de Santiago. 

Pintores 
do Magreb 
Até 4 de Maio, de 12 a 19 
h. de Martes a Domingo, o 
Aud i tór io de Galicia en 
Compostela, acolle obra 
dunha escolleita de pintores 
doMagreb. 

Mon Vasco 
Escultura no local da Fun
dación Caixa Galicia da 
Coruña. 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Monstra antolóxica do pin
tor andaluz, Vázquez Díaz 
(1882-1969), composta por 
44 óleos e 23 debuxos. Re
salta a sua faceta retratísti
ca. Pódese ver no Kiosko 
Alfonso da Coruña. 

Ignácio Basallo 
Amosa as suas esculturas 
na Galería Pardo Bazán da 
Coruña. 

Fotopinturas 
A obra de Carlos Tronco
so, F otopinturas, na Casa 
das Artes de Vigo, até 30 
de Abril. 

Ánxeles F errer 
Expón as suas acuarelas no 
Café Bar Pepa Loba de 
Santiago. 

Tres sentidos 
O pintor cubano Samuel Sa
labarria, amosa a sua obra 
na Casa da Xuventude de 
Vigo, de 6 a 8,30 da tarde. 

Volver a soñar 
A série do fotografo Luis 
Covelo, Volver a soñar, na 
Casa da Cultura de Chanta
da, até 6 de Maio, de 6 a 9 
no serán. 

Xuventude 92 
Un total de 60 obras per
tencentes ao VIII Certame 
Galego de Fotografía e 12 
ao VIII Concurso Galego 
de Banda Deseñada, con
forman esta monstra aberta 
até o 5 de Maio, na Casa da 
Cultura de Quiroga. 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Salve Iacobe 
Gall~ti~ 
Unha reflexión encol das 
diferentes culturas no Ca
miño de Santiago. Na Casa 
da Cultura de Sarria. 

Din 
Matamoro 
Obra de Din Matamoro, na 
Galería Trinta de Santiago. 

Arte Xove 
Selección das obras partici
pantes no certame Arte Xo
ve, expostas no Museo Mu
nicipal de Ourense. 

Carballeira 
Oleos do pintor Carballeira, 
no Café Isaac de Ourense. 

Angkor 
Monstra fotográfica do re
cinto monumental de Ang
kor (Camboia), na sá de ex
posicións do Museo Pro
vincial de Lugo. 

Blanca Besteiro 
Gravados calcográficos e 
serigrafias feítas por Blan
ca Besteiro, no Cafetín de 
Ourense 

Actos 

Arianrod 

SA) de Santiago. 

Pintores 
do reinado 
de Felipe III 
O !viuseu do Prado en co
laboura con Caixavigo, 
oferece a monstra Pintores 
do reinado de Felipe III, 
pertencente á série A pin
tura española durante os 
reinados de Austrias e 
Borbóns. Comprende obra 
do Greco, Pantoja de la 
Cruz, Sánchez Cotán, Bar
tolomé González, Ribalta, 
Caxés, Carducho, etc. No 
Centro Cultural Caixavigo 
de 18 a 22 h. (festivos de 
11 a 14,30 h.). 

Vilaseco 
O pintor Xosé L. Yázquez, 
Vilaseco, amosa parte da 
sua obra no Ateneo Sta . 
Cecilia de Mario. 

Salvador 
de Madariaga 
A transformación da arqui
tectura andaluza nos cinco 
séculos que van de 1492 a 
1992, na Casa da Cultura 
da Coruña. 

Rafael Alonso 
Pintura na sá de exposi
cións Caixavigo. 

E. Sempere 
Un desenrolo do problema 
lumínico da arte non-figu
rativa, através do periodo 
1923-1985 de E. Sempere. 
A monstra pertence á série 
de arte contemporánea do 
ICO. Até 2 de Maio na Ca
sa das Artes de Vigo. 

Sobre rodas 
A evolución do transporte 
sobre rodas durante os últi
mos 100 anos, na Casa das 
Artes de Vigo. 

Ana Pasarin 
Do 13 ao 26 de Abril, na Sé. 
de Arte Caixavigo. Ana Pa
sarin, expón a sua série pic
tórica Na búsqueda do Sol 
e dos ventas. 

Tino Grandío 
Monstra antolóxica sobre o 
pintor galega Tino Grandío 
(1924-1977), que recons
true a sua traxectória plásti
ca através de 80 obras . 
Acollida no Museo do Po
vo Galego en Santiago du
rante todo Abril. 

Mes do Cine 
O Café da Fala (Irmandiños, 
esquina Martin Codax. Vi
go), organiza unha monstra 
sobre do cine ao longo de 
Abril no próprio café. • 

Sábado 24, ás 20 h., no auditório da 
Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Xé 
Freyre, Maria Xesus Pato e máis X. L. 
Ferrín apresentarán o poemário Arian
rod de Xavier Cordal, membro do co
lectivo poético Ronseltz. No transcurso 
do acto celebrarase un recital poético, a 
cargo de A Factoria Teatro e da baila
rina Lez Cameselle. As 21,30 h., ofe
recerase unha cea na Pausada A/macen 
de Cervo, ambientada con música me
dieval en directo, e na que o autor do 
poemário fará entrega dun exemplar do 
seu libro, numerado e asinado, a cada 
un dos presentes. Máis información no: 
(982) 55 78 82. 

A Coruña), conmemora o 25 de Abril 
con várias proxeccións de vídeos de 
grupos musicais celtas no próprio lo
cal, ás 23 h. Día 22, Kathryn Tikel; 
dia 23, Wolfstone; e dia 24, Battle
field Band. Péchase o acto día 25, ás 
21 h., cunha audición de música por
tuguesa. 

Xornadas Libertárias: Em
puñando a anarquia 
En Compostela do 26 ao 30 de Abril. 
Dia 26 ás 6 do serán acto poético: Ra
zón comun razón yoética, a cargo de 
Isabel Escudero. As 8, Agustin García 
Calvo oferecerá unha conferéncia co tí
tulo Funciones de la fe, na Aula de 
Cultura da Caixagalicia. Martes 27 ás 
8 do serán: Hº do ancarco-sindicalismo 
na Galiza por Xesus Garcia, na Facul
tade de Xomalismo. Mércores 28 ás 6 
do serán: Movimentos sociaís e formas 
complexas de dominación por Miguel 
Cáncio na facultade de Xomalismo. Ás 
8 Relacións várías por Galin. Xoves 
29 ás 8: Na procura dunha linguaxe 
anarquista para o mundo por Xosé 
Luís García Ruka, na Facultade de 
Xomalismo. Venres 30 ás 8: Sobre da 
arte galega, por Isaac Díaz Pardo, Vi
dal Bolaño e Quico Cadaval, na Facul
tade de Xomalismo. + 

Galiza: As suas 
vertentes no futuro 
O Departamento de Galego da Escala 
Oficial de Idiomas de Vigo, organiza 
un ciclo de conferéncias no que Cami
lo Nogueira, participará cunha exposi
ción sobar do Nacionalismo galega an
te un cámbio de época. Dia 3 de Maio, 
ás 19,30 h., na Escala Oficial de Idio
mas de Vigo. 

25 de Abril. 
O Pub Torque., (R/ Juan Canaleja 18. 
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Monarquia e nobreza galegas, 
o museu das vaidades 
• FRANCISCO CARBALLO 

E xisten 
nobres e 

algun aspirante a 
rei neste país? A 
pergunta non é 
ociosa despois de 
aturar as mareas 
de paxinas e de 
horas valorativas 
do defunto Juan de 
Barbón, conde de 
Barcelona, pai do 
Rei de España. 

Todos sabemos que a 
nobreza galega xogou 
un papel importante a 
nível político-social nas 
ldades Média e Moder
na. A partir das Cortes 
de Cádiz perdeu poder 
político, pero mantivo 
poder social. O s. XIX 
foi o dos enterros da 
nobreza. Toda ela ca
miñou ao sepulcro en
tre a melancolia e a 
subnormalidade. Onde están os descen
dentes? 

A alta nobreza galega da ldade Moderna 
xiraba arredor dos condes de Lemos e de 
Monterrei. O sistema de morgados e os 
matrimónios endogámicos amorearon os 
títulos nobiliários en vástagos únicos; asi o 
condado de Monterrei e o de Lemos pasa
ron por matrimónios ao ducado salmanti
no da casa de Alba. Os duques de Alba 
acaparan uns trinta títulos nobiliários. 

A baixa nobreza, a fidalguia, que se con
solidara nos ss. XVI-XVIII, era omnipre
sente: pazos no rural e casas urbanas. O 
seu papel de intermediários tanto da alta 
lgrexa como da alta nobreza garantíalles 
riqueza e poder. O número pode contarse 
polos pazos ainda maioritariamente en pé. 

Unha e outra nobreza son descabalga
das no XIX. A supresión dos señoríos, a 
desvinculación e a redención foral mar
can as etapas dos funerais nobiliários. 
Os señorios foron abolidos en Cádiz e, 
definitivamente, en 1837. En Andalucia e 
noutras partes os nobres conseguiron re
ter como propriedade territorial moitos 
espazos do señorío xurisdiccional. Aqui 
non lles foi tan viábel. A desvinculación 
repartiu as herdanzas entre os herdeiros, 
deu pé a vendas e reduciu a grande pro
priedade. A fidalguia posuia moitas terras 

forais que subforaba. Case non participa
ra na compra de rendas na Desamortiza
ción, 1836, 1854, etc., ao revés da bur
guesia que protagoniza tales compras. 
Os pequenos foreiros e os subforeiros 
gañan a batalla da redención foral desde 
finais do XIX até 1950. Só quedan redu
tos de vellos foros escamoteados me
diante procedimentos de aparzarias, 
arrendamentos, etc. en zonas illadas da 
xeografia galega. A nobreza perdeu asi o 
poder económico-social. 

R. Otero Pedrayo encarregouse dos res
ponsos no enterro da baixa nobreza gale
ga, a alta ten os panteóns na Corte. Pero 
quedan os herdeiros. Podedes saudalos 
no verán, cando voltan aos pazos, ás ve
ces aos seus castelos. Maiormente son 
mili.tares de carreira. Alguns forman parte 
do funcionariado, outro traballan na em
presa privada. Gestan dos seus títulos, 
inscrébense nos seus anuários e viven. 

No exército, principalmente na Mariña, na 
Corte, nos bufetes de avogados, etc., hai 
xente da nobreza galega. Os títulos rela
cionados coa Galiza son moitos tanto de 
tradición centenária, como de criación 
decimonónica, franquista e actual. 

O conde de Gondomar, a princípio do 
XVII, reivindicou a grandeza e numerosi
dade da nobreza titulada galega; Risco, 

ANXO IGLESIAS 

Otero e outros reclamaron o papel da fi
dalguia na sociedade do XX. Os "Amigos 
dos pazos", os da Heráldica, certos her
deiros de Pardo de Cela, dos Souto
maior, de Gondomar, de Ozores, ... res
gatan do esquecimento a história dos 
seus devanceiros. Territorialmente a ri
queza rural destes herdeiros non é des
preciábel: boas fincas, bosques, pazos, 
casas urbanas, torres, castelos etc., pero 
ou abandonadas, ou de explotación defi
ciente. Teñen coa propriedade agrária 
eclesiástica un paralelo notábel; a da 
lgrexa é superior, perto dun 2% das te
rras de posíbel cultivo na Galiza. As da 
nobreza están menos dispersas. Unhas e 
outros, desde unha perspectiva económi
ca, son redutos abandonados, "campos 
de soidade". Terras dunha clase social 
convertida en casta estéril, nun país sen 
leis enérxicas para dinamizaren os meios 
de produción. Obsérvese a lexislación do 
Parlamento da Galiza, con maioria do 
PP, a prol dos proprietários e contra os 
arrendatários "históricos". 

O mellor que se pode dicer da nobreza 
residual galega é que cada quen dela dá 
para secuéncias literárias e posue arqui
vo útil para o coñecimento do noso pasa
do. Están aí os vellos pergamiños, as 
adras, as chaminés: un amarelo recordo 
dos que dirixiron esta terra e están a de
saparecer polo postigo de atrás.+ 

TRES EN RAIA 

Alternativas 

• XOSÉ A. GACIÑO 

O utra vez en campaña eleito
ral. En realidade, a campaña 

levaba tempo en marcha. O que fixe
ron agora foi oficializalo, para que co
bre todo o seu sentido todo ese re
búmbio de diatribas mútuas e de co
rrupcións compartidas coas que os di
rixentes políticos --quer dicer, os polí
ticos que loitan polas cuotas de po
der- están a cargarse a democrácia. 
Até agora, as campañas eleitorais de
senvolvíanse nun ambiente de acon
tecimento histórico e de confrontación 
de modelos de sociedade (unha ex
presión, por certo, que desapareceu 
da linguaxe política: está claro que 
aqui non se admite máis modelo que 
o mesmo de sempre). Arredor dese 
ambiente, no que parecia que nos xo
gabamos a história en cada papeleta, 
trataban as opcións maioritárias de 
encamiñarnos cara o redil do biparti
dismo turnante, baixo a chantaxe mo
ral do voto útil que debía impedir que 
gañase o inimigo. 

Agora debería xa quedar claro quen 
son os inimigos de todos (ou, polo 
menos, da maioria) e cal é a verdadei
ra utilidade dos votos, utilizados para 
xustificar políticas que se desviaron 
en grande medida dos desexos dos 
votantes. Debería soar a hora da al
ternativa para outras opcións , que 
existen e que levan anos loitando por 
causas claras e razoábeis, pero temo 
que a grande maioria do eleitorado vai 
cair na mesma trampa ou refuxiarse 
na abstención, como mecanismo de 
rexeitamento global do sistema. 

Será necesário, como na ltália, que 
todo se desmoroe para os inquéritos 
recolleren nos primeiros postes ás for
zas ás que o sistema descalifica como 
utópicas?+ 

VOLVER AO REGO 

A cultura oficial recebe todo 
menos o aplauso. Os seus 

programas esterilizados, os seus 
conferenciantes, ora eruditos ora 
showmen, traballan cun aplausóme
tro de artificio. 

O aplauso verdadeiro é froito da li
berdade, fai subir pola cara un for
miguiño, produce solidariedade e 
dura minutos eternos. Eduardo Ga
leano nas Xornadas de Filosofía de 
Pontevedra. • 


