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e volantas, aparellos que meu 
pai xa nen usaba. 

Do único que coñecia a estas se
ñoras era que unha delas, como 
boa católica de comunión e misa 
diária fara catequista miña. Con 
ela aprendin todo tipo de oracións 
como: "Yo pecador me confie
so ... ", "Creo en Dios Padre .. . " e 
cales eran os pecados capitais, 
todo iso por suposto en perfeito 
español como se de Madrid cen
tro se trata-se. Cando o comezo 
falaba de "pornografía política" re
fería-me un pouco a todo isto. 

Eu penso que ser de esquerdas 
neste país significa preocupar
se polos problemas da xente tra
balladora e eu por iso entando á 
xente que se levanta as catre da 
mañá para ir ao mar, ou o que 
vai ás pedras do mar e ten que 
mollar o cu para vivir. Muxia ho
xe en dia está imersa nunha im
portante crise. A xente nova ten 
que volver a emigrar, esta vez a 
Canárias ou Mallorca, xa que o 
mar xa non é o que era. Cada 
dia van máis barcos para o des
guace, coa parda de pastos de 
traballo que isto supón. 

Falaba tamén ao comezo de 
"señoras un tanto contraditó
rias". Unhas persoas castelán
falantes (co que iso supón nun 
paf s diglósioo, no que falar cas
te lán nunha vila é, cando me
nos, un símbolo de distinción an
te "la plebe trabajadora"), e que 
nunca mantiveron unha relación 
social de igual a igual co pavo 
de Muxia, se autoproclamen as 
posuidoras das ideas de esquer
das e de liberación social. 

Teñen-me contado, que antes, 
até no momento de colocar-se a 
tomar o sol na praia da Cruz as 
tamén autodenominadas "señori
tas de Mugia" colocaban-se nun 
sítio diferente ás outras rapazas. 

Como se dunha obra de teatro 
se trata-se no que os papeis es
tán cambiados, ou dun exemplo 
dun famoso libro de Lenin o ti
veramos sacado, de repente os 
caciques son miña nai e meu 
pai e como todo o mundo sabe 
"mi abuelo era falangista". 

Ante este tipo de declaracións, o 
único que podo sentir é vergoña 
allea. Meu avó, por se non que
dou claro, dubido moito que tan 
siquer soubera o que era eso. Ea 
un home do mar, que o único que 
facia era ir ao mar e xogar a parti-

da no bar. El morreu para poder 
qefender-se pero por de.~graza, 
até dubido qtJe tivera-refléxionado 
algunha vez sobre cal era o seu 
ideário político. Tocou-lle ao meu 
avó como se lle tocara a calquer 
outro mariñeiro ou família que ti
vera necesidade de gardar os 
aparellos (que serven para traba
llar) nalgun lado. Por desgraza ta
mén, cada vez van quedando me
nos famílias con estas necesida
des, e como a cousa continua asi 
teremos que emigrar todos e to
das, e a vila quedará para os ca
tre madrileños que pasan o verán 
en Muxia e para as "señoritas de 
Mugia" que nunca tiveron necesi
dade de traballar. Sobre a nature
za caciquil de meu pai e miña 
nai ... , xa non sei nen que dicer. 
Desde lago non teñen amizades 
nas altas esferas da Xunta, nen 
dos meios de comunicación (a rá
dio galega en concreto), xa que 
para comezar, ningun se preocu
pou por perguntar-lles. Só puide
mos ouvir a opinión das "señori
tas de Mugia", que seica queren 
liberar o País visitando con fre
cuéncia o confesionário. 

O ideario político de miña nai e 
meu pai haberá que perguntar
llo, pero cando menos, traballar 
de mariñeiro en Muxia e ser ca
cique están un pouco reñidos, e 
iso sábeo calquer que coñeza 
un pouco do que talamos. 

P o que a min me toca, pois ao 
mellar tamén son falanxista, só 
quera dicer que estou totalmente 
de acorde co mural que as moci
dades do BNG fixeron no muro do 
solar en lrtfxio. O mural di "Contra 
o caciquismo, nacionalismo". 

Por último quero dicer, que as vi
las deste país por desgraza, en 
todas as épocas tiveron caci
ques. En Muxia pode ser que al
guns dos caciques dos anos 40 
perderan algo de forza, pero exis
te unha florescente camada de
les, que nos asegurará que esta 
espécie non se extinga, por iso 
quixera dicer-lle a estas "señori
tas un tanto contraditórias" que 
antes de chamar-lle cacique a al
guén, se miren no espello, e afia
rán a unhas caciques que de sú
peto lembraron que os seus bisa
vós eran republicáns. E que te
ñan coidado con cartas estampas 
de Castelao, non vaia ser que se 
encentren retratadas nalgunha. + 

ERMIDAS V ALÉNCIA ROMAR 
FILLA DE ERMITAS ROMAR 

CASAL E XOSÉ V ALÉNClA VIGO 
(A CORUÑA) 

Estas palabras que digo 
abróianme desde o fondo 
pois eu enxamais escondo 
a canción que vai comigo. 

Suso Vaamonde 

Os teus compañeiros dos 
Comités Abertos de Faculdade e dos Comités 

Abertos de Estudantes non te esquecen. 
As tuas cancións estarán sempre vivas 

nos nosos cora:zóns. 

Compostela, 16 de febreiro de 2000. 
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Rectificación a 
--Casielao e?J Muse"U . 
de Pontevedra 
Mal vai A Nosa Terra se decide 
publicar como artigo de opinión 
o mesmo texto que un dos seus 
colaboradores, coa teima de en
cirrar por causa dunha rabecha 
inxustificada, enviou a outros 
xornais como La Voz de .Galicia 
para que fose incluído como un
ha simples carta ao director. 

É o caso da coluna publicada no 
número 920 deste semanario, con · 
data de 3 de Febreiro, que asina 
Xerardo Rodríguez Roca. Nela 
describe o autor unha sua expe
riencia coas novas tecnoloxías, "a 
segunda ou terceira vez que na
vegaba por lnternef'. Quizais pala 
sua inabilidade, 
e quen sabe se 
por outras cau-
sas máis ocul- Que non tema 0 tas, vén o no-
belo que nos valedordo 
compraceria n'anxet'ro·. cando 
desenlear. 

saian á lus estas 
Di Martínez 
Roca que, liñas,oseu 
consultando as prego por 
páxinas que 
sobre Castelao 
hai en internet, 
deu con unha 
elaborada polo 
Museu de 
Pontevedra 
que estaba to-
da feíta en 

corrixiras 
páxinasen 
castelán estará 
atendido. 

castelán, "mesmo os títulos das 
láminas ou cadros". Como auto
res das devanditas páxinas, de
bemos indicarlle a Martínez Ro
ca, en primeiro lugar,que nen as 
páxinas son propriedade do Mu
seu de Pontevedra nen están feí
tas unicamente en castelán. 

As páxinas en cuestión corres
ponden á web do Padreado de 
Turismo Rias Baixas, da Deputa
ción de Pontevedra, quen, des
pois de convocar un concurso pú
blico, decidiu elixir o naso proxec
to de páxina web como o máis 
axeitado para desenvolver. O si
tio web está feito en tres idiomas 
-galega, castelán e inglés- e foi 
posta na Rede no ano 1997. Que 
estranos mecanismos, pois, leva
ron a Martínez Roca a consultar 
exclusivamente en castelán a in
formación sobre a obra de Caste
lao, podendo faceto en galega? 
É certo que os títulos das obras 

de Castelao que aparecen no 
espácio web do Pa9roado Rias 
Baixas están postas· semente en . 
castelán nas páxinas correspon
dentes a ese idioma, o mesmo · 
·que están postas semente en 
inglés nas páxinas escritas nesa 
fala. Por . unha cuestión técnica, 
determinada polo espácio dis
posto para -0s índices, o.s títulos 
incluíronse só nun idioma e .non 
en dous (o orixinal e embaixo a 
sua correspondente tradución). 

É posíbel que non fose a forma 
máis correcta, pero non menos 
certo é que se o fixemos asi 
-tendo que elixir un- foi por 
considerar que era o mellar xei
to de espallar o significado do 
seu traballo artístico, de que to
do o mundo, no Congo, Nebras
ka, Filipinas ou Punta del Este, 
puidese entender o seu berro. 

Por outra parte, ternos que dicer 
que se decidimos divulgar a sua 
obra, nun traballo que non é res
ponsabilidade directa dun organis
mo de promoción turística, foi por
que pensabamos que o legado de 
Castelao é algo do que nos debe
mos gabar e porque tiñamos a 
convición de que poderia espertar 
o interese de calquer que visitase 
a nasa província. Non era pois 
nen o naso cometido principal nen 
o do Padreado Rías Baixas, mais 
decidimos dalo a coñecer; e en 
1997 -i'lon esquezamos a data-, 
cando ninguén neste pequeno pa
ís, nengunha outra institución, em
presa, organismo ou persoa utili
zou este médio de difusión univer
sal para comunicar ao mundo o 
labor impagábel do chamado pai 
da Galiza moderna. Pero que non 
tema o valedor do rianxeiro: cando 
saian á lus estas liñas, o seu pre-

. go por córrixir as páxinas en cas
telán estará atendido, idioma por 
certo no que tamén escribiu Cas
telao, caso das anotacións nos 
seus "Cadernos" sobre a marte de 
Valle-lnclán, das que curiosamen
te fala o grande Borobó no mes
mo número de A Nosa Terra no 
que se recolle a protesta. 

Cal é pois a "manipulación, terxi
versación e falsificación da reali
dade"? Coma el, pedimos que 
"en nome da verdade histórica e 
en nome da língua á que entre
gou a vida Castelao" -a quen se 
cadra por lle profesar a mesma 
admiración chamamos naquelas 
páxinas o obreiro da emoción-, 
se corrixa "esta afrenta". • 

CARLOS VIEIRA E INÁCIO CHAO 
(CANAL Dous MULTIMEDIA) 

* En lembran:za do compañeiro 

Suso V AAMONDE, 
que nos deixa o exemplo dunha vida entregada 

a cantar e musicar a marxinación de Gali:za e 
as suas aspiracións de liberdade colectiva. 

A mocidade non te esquece. 

Gali:za Nova 
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I· houbera. 
1 
1 
: A enxurrada do 
1 cianuro rumeno 
1 comove á Unión 
1 Europea. Xa está a · 
1 éhegar a lugoslávia. 

· ~ Ora, os bombardeos 

1 _ sobre lugoslávia, 
1 aprobados pala U E, 
1 non contaminaban. 

1 

Eran Cirúrxicos. 

Para a visita de 
campaña de Joaquín 
Almúnia á Galiza, o 
PSOE escolleu un 
paseo pala biblioteca 
da Fundación Penzol, 
con Paco del Riego 
(director e presidente 
da Academia) e 
Xaime llla de guias. 
Fermin Penzol 
armara a biblioteca 
con aloumiño e 
intelixéncia, nos anos 
en que os libros en 
galega eran 
considerados de 
utilidade escasa, se 
non perseguidos. 
Agora son un 
tesauro. Achegarse a 
eles é coma visitar o 
monumento ao 
soldado descoñecido, 
o símbolo dunha 
longa guerra contra a 
língua. 

Aos soldados 
incultos negaranlle o 
acceso ás armas. A 
tradición era que os 
reclutas bárbaros 
pasasen pala 
alfabetización para 
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