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REVISTA 

QUINCENAL 

ELECCIONS MUNICIPAIS 

A 
e,speranza dun mundo seguro e l'isible 

depende cbs inconformista s disciplina
dos que defendan a xustiza, a paz e a 
traternidade ", Deixounos dita Lutero 

King. en tantas causas sabio e profeta. O seu 
pensamento sérvems de soleira para cflvilar so
bre as próximas eleccións municipais. 

Despois duns poucos ano~ de democracia nos 
cancel los e na vida social parece que en moita da 
nasa xente chegou ser ó convencemento íntimo 
de "que tódolos políticos son iguais e pouco se 
levan dun partido ó outro " A experiencia dos 
sorprendentes ''cambios de parella '' aparecendo 
en listas de "esqoorda-" o que antes era "conser
vador'' ou máis abundantemente á viceversa, os 
estrañísimos tratos e "retrautos" nas alianzas e 
na acción municipal, os métodos de "favores 
especiais '' feítos para cobrar despois en votos ós 
que case ningunha agrupación con poder é a/lea, 
en fin, o acio de miserias e debilidades humanas 
dos nasos políticos que bago a bago van apare
cendo nos medbs de comunicación, ilustráron
nos abando sobre o feíto evidente de que "en 
todas partes hai cans descalzos " e por su pasto 
nos partidos non ía ser menos. Efectivamente, en 

votar 

lnconfonnistas disciplinados · 

tódolos partidos hai xente trampulleira, e en to
dos eles hai lixo para agachar. Ningún partido vai 
ser perfecto e a todos eles !les será moi fácil caer 
en tentacións electoralistas: tanto largándose en 
promesas que non van poder (querer) cumprir, 
como utilizando métodos de presión ou caciquís 
para a obtención de votos. 

Significa iso que todos son iguais? ¿Significa 
que polos seus descosidos temas que rachar co 
vestido?¿ Quer dicir que hai que rexeitar os parti
dos e fuxirdeles coma do demo? Tamén aquí nos 
dan luz as palabras do Mestre: "astutos como 
cobras e confiados como pombas' '. 

Astutos para non agardar deles, por principio 
solución definitiva ningunha e só posibles avan
ces ou mellaras concretas. Astutos para coñece
los polos seus feitos máis que potas súas pala
bras. Astutos para descubrir cando tan obras de 
chufa para ser vistas como lume de pallas, e 
cando as tan de dura e necesarias con menos 
lapa e moita máis calor. Astutos para pesar/les o 
que ofrecen e descubrir se é "pan para hoxe e 

fame para mañá " . Astutos para sospeitar se as 
mans cheas que moito teñen e prometen non 
collerían antes nalgures, se cadra entre aqueles a 
quen prometen. Astutos para recoñecer que 
aínda que toda a terra é país non tódolos partidos 
son iguais, fundamentalmente porque, aínda 
coas súas carencias, uns pretenden axudar a que 
o pobo medre, perda medos e sexa cada vez 
menos dependente e por isa estimulan e facilí
tanlle o seu protagonismo; outros en cambio, no 
mellar dos casos, queren facer polo pobo pero 
sen o pobo, seren eles salvadores e merecedo
res de gran agradecemento (versión caciquil) e 
no peor dos casos engordar a canta do pobo 
(versión gansteril) . 

Astutos lago e desconfiados, pero ¿sermos 
tamén coma pombas? Si, que o asunto sen o 
cinfiado faise vello, como a cabra sen a pamba 
faise interno. Coma pombas para ser dos incon
formistas disciplinados que con humildade co
mezan o grande polo pequeno, o soño ideal polo 
pasiño que está ó seu alcance poder dar. E xun
guindo estarzas con outros que non hai outra 
maneira de facer pobo, nin de facerse persoa. 



Coa forza de Xesús 
mbs facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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Daniel López Muñoz 

¡Se fosemos unidos .. .! 

E os días son chegados 
nos que a base social da 
esquerda e o naciona
lismo lle diga ó Bloque e 

o P.S.'G.-E.G.: "Os vosos cami
ños non cadran cos nosos cami
ños. Os vosos métodos, no que 
teñen de apresurados, eficacistas 
e maquiavélicos, non son os no
sos métodos". 

E seguirá dicindo, cun aquel de 
nostalxia polo que podería ser e 
aínda non é: "Vós estades na loita 
de siglas, de grandes palabras, da 
imaxe, dos resultados numéri
cos. Vós estades por rachas, al
ternativamente, ou bébedos de 
hexemonía e votos cunha intrata
ble superioridade, ou, nas horas 
baixas, paranoicos perdidos, 
cunha intratable descon
fianza". 

"O voso xogo non é o noso 
xogo. Aquí, nas comunidades lo
cais, nos procesos da base, custa 
moito unir, escolmar líderes ho
nestos, mellora-la conciencia so
lidaria, recobra-la autoestima na
cional, gañarlle o terreo palmo a 
palmo á corrupción, á coloniza
ción cultural, ó estrago da natu
reza, á explotación do home polo 

. home. Aquí eses procesos son 
lentos, pendulares, traballosos, 
contradictorios. Porque son pro
cesos de organización popular, 
de diálogo, de confluencia das 
forzas de cambio, que son esca
sas. E a eses procesos acáelles a 
estratexia da seducción, do na
moramento, non do rompe e 
rasga, non a do violentamento 
con coartada elect>ral. Son pro
cesos fráxiles e sempre se resin-

ten cando, chegada a data fatí
dica, impoñéde-lo criterio mer
cantilista do rendemento inme
diato, da implantación, medida 
acríticamente, polo número de 
candidaturas". 

"E chegades así, rachando, co 
voso "hai que presentar como 
sexa polo ben do país". ¿Qué 
país? Quizais a vosa imaxe do 
país. E polo ben dese país imaxi
nario rompedes unidades, torpe
deades alternativas de confluen
cia, deturpades costosos proce
sos aínda que sexa alimentando a 
cobiza e a impostura dos máis fe
bles. Todo completado, como 
cómpre, coa difamación dos que 
se manteñen no seu compromiso 
unitario. Pero, como é polo ben 
do voso pais, todo vale". 

Outra oportunidade perdida, 
evidentemente. Pero quizais ta
mén sexan chegádo-los días nos 
que alguén, nalgures, introduza 
nesas organizacións políticas -
para nós imprescindibles, por 
certo- un debate cabal e profundo 
sobre conceptos clave como 
"proceso de liberación", "estra
texias de confluencia", "traballo 
de base". Conceptos distintos 
dos que se perciben detrás das 
consignas de "presentar en soli
tario", "presentar a toda costa" 
"presentar máis que fulano". 

P.D.: Esta reflexión nace do 
acontecido nun concello próximo 
á Coruña, pero cónstame que re
flexa a historia de outros poucos. 
Facédeme chegar, se é o caso, 
esa información. O do debate vai 
en serio e cómpre partir da reali
dade. ¿Non é?. 



BOA NOVA 

M 
oitos terán oído fa/ar estes días pa
sados da su posta "manifestación" 
da Nasa Señora na capela da Virxe 
da Guadalupe en Vilalba-Lugo. 

Parece como se a Nasa Señora non qui-
xese ser menos e apostase por ennoblecer 
á capital da Terra Chá coa súa visita extrordi
naria, facendo carpo co Sr. Fraga, Presi
dente da Xunta, co Sr. Rauco Vare/a, arce
bispo de Santiago, e co Sr. Ramón Vi/lares, 
rector da universidade compostelá. 

Manolo RegalNictorino Pérez 

Fantasías vilalbesas 

O que pasa é que Fraga, Rauco e Vi/lares 
teñen carpo e presencia evidente e abon
dosa, e o que pretenden sexa o carpo da 
Nasa Señora non é senón unha leviana si
lueta proxectada con contornos imprecisos 
nunha parede granítica que, por poder, 
puido acadarse con ca/quera método 
natural. Interior da capela da Guadalupe; na parte superior esquerda pode verse a silueta 

As referencias do párroco do lugar, 
abrindo á xente ó extraordinario e mila
groso, respondeu axiña o bispado de 
Mondoñedo-Ferrol cun comunicado no que 
secamente cortaba de raíz coa pretendida 
sobrenaturalidade do feito, prohibía ca/
quera tipo de culto extrordinario, e invitaba 
ós fieis a acudir devotamente ós lugares 
comúns da revelación da vontade de Deus, 

da que talamos 
· a súa Palabra. 

Cremas que é xusta esta toma de postura 
do bispado. Hai xente que anda á caza de 
sensacionalismos para sup/i-lo fiel segui
mento diario do camiño cristián con catro 
trangal/adiñas lixeiras. Oeus é algo moito 
máis serio ca todo isa, e nin el nin a súa nai, 
Santa María, se dedican a andar xogando ó 

escondite coa xente. A Palabra de Oeus, os 
signos da historia, a palabra e a vida dos 
cristiáns en comunidade, e especialmente o 
carpo e vida dos máis pobres son os luga
res seguros onde Oeus e a súa mai bendita 
se nos manifesta e ofrece con contundencia 
e claridade, e onde tamén nos chama, 
esixe, converte e compromete. 

REMOENDO O EVANXEO 

Pentecostés (19 de Maio) 

(Feit 2, 1-11; 1Cor12, 3-17; Xn 20, 19-23) 

Pentecostés, a "Pascoa do lume'', é o remate da obra 
de Xesús e o comezo do tempo da lgrexa. Os discípulos 
reciben a abundancia dos dons do Espírito para levar 
adiante a encomenda de Xesús. Pentecostés é a contra
posición de Babel: fronte a un movemento disgregador 
dominado polo egoismo, Pentecostés é o movemento 
aglutinante, pois todos talan a mesma lingua do amor. 

Domingo da Trinidade (26 de Maio) 

(Dt 4, 32-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20) 

"lde e bautizade a todolos pobos no nome do Pai, do 
Fil.lo e do Espírito Santo". 

Trinidade ¿Misterio extraño que non inflúe nada na 
nosa vida, ou manifestación dun Deus que é amor? O 
primeiro achegaríanos á Trinidade coma a unha idea 
abstracta de Deus, que nos impuxeron e aceptamos sen 
máis; e o segundo falaríanos de que se Deus é amor, 
Deus ten que ser comuñón. As tres persoas que Xesús 
nos revelou estaban no interior de Deus, manifestan 
este Deus de comuñón, que é comuñón en sí mesmo, 
non só cando se abre á natureza e ó home; unha comu-
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PENTECOSTES 

ñón perfecta de amor e respeto: A Trinidade é o rostro 
de Deus que Xesús nos manifestou, crer en Xesús, signi
fica crer no Deus do que el nos falou. 



A PENEIRA 

A CREACIÓN DE POLÍGO
NOS INDUSTRIAIS foi un dos 
temas máis cacareados nestas 
eleccións, e non é porque non 
faga falla crear industria, pero 
ata agora as industrias non 
atopan o fogar estimado nes-

CHERNOBIL, NUNCA MÁIS 
foi un clamor común o pasado 
vinteseis de abril no quinto 
aniversario do meirande acci
dente nuclear da historia. 
Agora estanse a recoller cin
cocentas mil firmas necesa
rias para que chege ó Parla
mento de Madrid unha Inicia
tiva Lexislativa Antinuclear. 
"Vivir sen nucleares" é o ob
xectivo, e están a recoller fir
mas: Cedenat (Lugo), Adega 
(Santiago), Xevale (Montarte), 
Erva (Vigo), Mel - Brote (Ou-

tas áreas. Hai agora vintedous 
proxectos de polígonos en es
tudio. Nos que só en dous hai 
máis de cen empresas, e en 
once aínda non chegan ás 
vintecinco. 

rense), Biotopo (A Coruña) , 
etc. 

ENCRUCILLADA, 

a nasa i rmá xemela, 

vai recibir o dous de 

xuño o "Padrón de 

Ouro" co que foi 

agasal lada. O acto 

terá lugar na Casa 

Museo de Rosalía, e 

o mantedor desta 

homenaxe será Xe

sús Alqnso Montero. 

Tres novos curas 

N 
os tempos que corren non é 
habitual que tres mozos se 
decidan a dar o paso defini
tivo que os comprometa 

diante da lgrexa polo camiño do sa-
cerdocio. Non é doada a vida dos 
curas, nun mundo que quere reclui
lo seu labor á sancristía, cando eles 
son uns apaixoados da causa de Xe
sús e queren levala ata as xentes que 
están mais lonxe dela; ou queren fa
cela eficaz nun mundo ó que lle pa
rece molestar a presencia de Deus, 
celoso como está da súa secularida
de. 

Sen embargo, mozos de· talantes 
ben diferentes, pero unidos por 
unha fe e unha vocación sacerdotal, 
seguen a comprometerse con Xesús 
e a lgrexa nun camiño ,que non é Fernando,undoscurasordeadospolobispo 
precisamente de rosas. E o caso de · Di. José Gea 

· Alfonso Blanco Torrado 

O PADRE LLANOS está a 
ser homenaxeado en Madrid 
por todo o alto, mesmo o con
cello da capital tivo que inven
tar unha nova medalla, a do 
"mérito social" ... Este crego 
encarnouse totalmente no ba
rrio de Vallecas, no Pozo de tio 
Raimundo, e alí fixo de todo, 
desde erguer un barrio onde 
só había chavalas, ata traba
llar nestes anos, cando lle 
costa moverse, na cura de 
drogadictos do barrio. Xesús é 
o motor da súa vida, mais o 
método marxista é un aparello 
imprescindible para este 
home exemplar. 

@ 
FUNDACION 

DO 

PEDRON DE OURO 

tres mozos da diócese de Mondo
ñedo, que se ordenaron sacerdotes 
na catedral desa "cunquiña delei
tosa'', berce de Cunqueiro: Fer
nando Alonso Armada, de Cariño; 
Vicente Casas Trasancos e Manolo 
Polo Pérez, de Vivei ro. 

Non é algo habitual, mesmo os 
medios de comunicación destaca
ban como había máis de 20 anos que 
non tiñan na diócese unha ordena
ción sacerdotal de "tanto" cura 
xunto. Era a tardiña do 20 de Abril, 
véspera do Domingo do "Bó Pas
tor". Na aposta por unha lgrexa me
nos clericalizada, e na que os segla
res vaian tendo máis protagonismo, 
seguen non obstante senda necesa
rios os cu ras. ¡Que Deus nos mande 
bos pasto res!. 

Victorino Pérez Prieto 



"ROSA DOS VENTOS" é 
unha Asociación que vén de 
ser constituida por mulleres 
de mariñeiros das Rias Baixas, 
para loitar contra a falla de se
guridade da xente do m_ar. 
Queren chegar a facer socios 

e sobre todo a comprometer 
na mesma tarefa ás doce mil 
familias de mariñeiros que hai 
na provincia de Pontevedra. 
Nestes días están a celebrar o 
11 Congreso de Seguridade e 
Salvamento marítimo. 

ººººººº 

UN MAR DE LOITO invadiu o 
corazón de Galicia no mes de 
abril: trinta e seis mortos nun 
so mes. Ata agora a media de 
mariñeiros martas no seu tra
ballo era de once por ano, e as 
perdas económicas de quince 
mil millóns no mesmo tempo. 

Hai moitos fallos que teñer:i re
medio: regula-lo tráfico perta 
das nasas costas, para evitar 
as abordaxes que quizais fun
diron a algún destes barcos, e 
controlar mellar a seguridade 
do trabal lo e dos .barcos. 

ººººººº 

A XIV SEMANA VERDE de 
Silleda, na derradeira semana 
deste mes canta cun corenta 
por cento máis de gando que 
na edición anterior. Hai que 
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salientar os concursos de fri
són, rubia galega e aves que 
están a desaparecer dos na
sos corrais. 

O MERCADO DE ALCAL
DES E CONCELLAIS, non re
matou na feira das fichaxes (o 
vintedous por cento dos ca
beza de lista cambiaron de ca
miseta nestas eleccións), ta
mén a hora de pedi-lo voto in
flúe quen paga máis, aínda 
que sexa en especie: influen
cias, camións de pedra, colo
car un parente ... Na gran ci
dade, hai alcaldes que com
pran a xente coa imaxe, aínda 
que sexa con grandes moles 
feitas cos cartas de todos; aí 
están as obras mastodónticas 
do Coliseo, Corte Inglés, Casa 
das Ciencias do Alcalde da 
Coruña, ou as esculturas non 
menos fastuosas do Alcalde 
de Vigo como a "ecuestre" de 
Oliveira, ou as obras de Ra
món Conde e Silveiro Rivas. 

ººººººº 
A "IRMANDADE DOS VIN

HOS GALEGOS" ten unha 
xuntanza do seu "Ilustre Sa

- nedrín" o vindeiro catorce de 
xuño nun edificio medieval de 
Ourense para incorporar ó seu 
gremio a tres creadores da
quela provincia: Felipe Senén , 
Director do Museo Arqueoló
xico da Coruña, ó escultor Bu
ciños e ó pintor Xabier Pausa. 
O "Rei Xordo" que preside 
todo o rito é o poeta Manuel 
María, ó que vemos nesta foto 
exercendo nas súas funcións. 

ººººººº 
A ALERXIA é a enferm i-

d ad e típica da primavera, e 
cada volta afecta amáis xente, 
pero os hospitais non dan a
basto, porque non hai espe
cialistas destes males (só cin
cocentos en todo o estado). 
Mentres tanto isto afecta cada 
vez máis ó mundo do traballo, 
mermado por esta circunstan-
cia. O quince por cento da 
nasa poboación está a sufrir 
nestes días algunha alerxia. 

ººººººº 
polen 

BANGLADESH é un dos paí
ses máis pobres do mundo, 
con cento quince millóns de 
habitantes, a súa renda per cá
pita é de dezasete mil pesetas 
ó ano. Non hai xeito de prever 
medidas anticipadas no me
dio de tanta miseria. No se
tenta, outro ciclón levou por 
diante trescentos mil benga
líes. Aínda que as meirandes 
catástrofes dos ultimas anos 
tiveron lugar na veciña China: 
millóns de martas a causa de 
inundacións e terremotos. 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

f~ 27891 CERVO ( Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 

Fax: 982 - 55 78 04 

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Seda (A Coruf1a) 

Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 274 
00008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
. 28010 MADRID 

Teléf.: 91 - 410 48 30 

~ Habana, 20 
32003 OURENSE 

Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 -249856 

~ Dolores, 55 
15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~4 (en instalación) 

Pza. Sto. Domingo, 2 

27001 LUGO 

Teléf. : 982 - 22 78 04 

~- Dr. Cadaval, 24 
~~ 36202 VIGO 

Telf . 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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O mar: 
nin couto cerrado, 
nin agra aberta 

Por Mariano Guizán 

· T . rece barcos galegas foron apreixados 
en maio por patrulleiras de distintos paí
ses... Patrulleiras de distintos países 
detiveron en setembro a cínco barcos 

con base en portas galegas. (Titulares de "La 
Voz de Galicia ", 22 de xuño e 7 de outubro do 
1990). 

Os 116 capitáns apreixados en 1990 -bastante 
máis da metade, galegas- foron sancionados con 
1. 200 millóns de pesetas ... Armadores galegas 
din que as autoridades namibias non queren che
gar a un acordo coa CEE. (Titulares do mesmo 
xornal, 25 de xaneiro e 14 de marzo do 1991). 

Periodicamente e con insistencia, Galicia vén senda 
noticia por acontecementos máis ou menos dramáticos 
relacionados co mar. Hoxe, como case tódolos días, son 
actualidade fervendo a cachón os problemas da pesca. 
As negociacións da CEE co goberno de Namibia non 
parece que vaian dar moita solución á crise da nosa 
frota conxeladora, comezada no pasado ano ó decidí
-las autoridades dese país africano o peche do seu ca~a
doiro ós barcos extranxeiros; o que provocou en cadea 
o amarre de boa parte qos barcos da frota da altura, con 
créditos multimillonarios sen amortizar, e a perda do 
traballo para varios centos de mariñeiros galegas. 

Crise da que Afonso Paz-Andrade, que parece sabe-lo 
que di, comentaba: "Non houbo crise coma esta ... vai ter 
para Galicia o maior custo de tódalas crises que se recordan 
na industria pesqueira de longa distancia ... Galicia vai ser 
outra vez víctima propiciatoria na única industria con que 
podía brillar con luz propia en Europa". 

Cecais, ou sen dúbida, a responsabilidade da des
feita, por imprevisión ou desinterese, tócalles á Comu
nidade Económica Europea e ó Goberno de Madrid . 
Pero, deixalo así, coido que é como simplificar algo as 
causas. Po is isto da pesca semella outras caras e moitas 
aristas. 

Nun artigo de "La Voz de Galicia", firmado por Félix 
Soria (9 de abril do 1990), lin eu "que durante máis de dez 
anos, os buques españois faenaron en caladoiros de Nami
bia ... en grupos de pesqueiros, que actuando a modo de 
suministradores do mercante conxelador, capturaban trinta, 
sesenta e ás veces máis de cen toneladas de peixe ... das 
que o buquenodriza só aproveitaba a oitava, a doceava ou a 
vinteava parte". E concluía: "O espectáculo de centos de 
metros cadra'dos de peixe morto frotando no Atlántico che
gou a ser habitual". Acusacións semellantes atopei neu
tro artigo de Miguel S. Peña ("LVG", 5-7-90); esta vez 
referidas ó caladoiro sahariano. 

Se isto é así, e polo de agora non escoitei que ninguén 
o desmentise, non é extraño, segundo apreciou o Con
selleiro de Pesca nunha recente viaxe a Namibia, "unha 
imaxe deteriorada" do noso país, detectando "sensibili
dade na rúa en contra dos barcos galegas ... " 

E, en canto a estas desfeitas, das que ó remate Galicia 
-os galegas- resulta tamén víctima, gustaríame saber en 
que proporcións haberá que repartí-las responsabtli
dades . . 



OS PROBLEMAS DOS CASEIROS 
Entrevistamos a un caseiro 

o día 16 de abril, mesmo día e á mesma hora do desafiuzamento (desaucio) do caseiro de Larín, 
Ramón Vázquez Muñíz, na Audiencia provincial de A Coruña, xunto cos de outros caseiros, 
tratábase o caso de Carme García Taboada, en Recurso de apelación sobre o acceso á propiedade. 

O Xulgado Comarcal de Betanzos fallara en contra dela. 
Fa/amos con Carme e con Manolo, matrimonio ainda novo, na "súa" casa, que é do amo, en O Casal, na 

Parroquia de Trasanque/os (Cesuras). 
A ún chámanlle a atención as súas manifestacións cargadas de razón e de lóxica intelixente eneal do seu 

caso e do tema dos caseiros. 

- Manolo, Carme, ¿Por 
que che negaron en Betan
zos o dereito ó acceso á 
propiedade? 

- Non eremos xusto que 
en Betanzos nos negasen 
este dereito sen outra ex
plicación, simplemente di
cindo: "esa señora non re
side aí''. Non sei quen coi
daba as vaca5, quen coi
daba esa filia que ternos no 
Colexio, e outro filio, que 
agora mesmo non está, por 
razón de estudios. Non 
sei. .. pensará calquera que 
os ternos abandonados, ou 
que nos coida as vacas o 
cura da parroquia. Non en
tendemos que dixesen eso 
sen reconocer o montón 
de probas que tiñamos, ós 
once testigos, contra catro 
ou cinco deles, que eran 
casi todos familiares, e un 
incluso que se negou a de
clarar (Carme). 

Esto foi unha encerrona, 
unha forma descarada de 
tirarnos daquí dun plu
mazo (Manolo). 

- ¿A quén culpades 
desta situación? 

- Culpar pódese culpar 
a varios á vez. A lei, proba
blemente deixa moitas ~a
goas, e despois, a Xustiza 
non se aplica como hai que 
aplicar. Eu entendo que 
non se necesitan máis que 
unhas probas, que acredi
ten que ese señor ou se
fiora residen alí desde hai 
tantos anos, que son labre
gos ... e non hai que buscar 
máis fórmulas, nin máis 
pés ó gato dos que tén. As 
veces están facendo xu i
zos aquí que non sei que 
pensar. (Manolo). 

Concretamente, no meu 
caso, con probas de que 
naceu aquí meu tatara-
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Baixo o slogan de "Caseiros unirse" o Sindicato Labrego Galega convoxou unha asamblea de 
caseiros en Betanzos, á que asistiron caseiros dos Cancel/os da provincia de A Coruña. Compre facer 
constar que desde os tempos históricos da Jaita polos foros, con Basilio A/varez, na Dictadura de Primo de 
Rivera, é esta a primeira vez que os caseiros se xuntan entre sí. Na foto Lidia Senra e Pepe Ramón, líderes 

bó, meu bisabó, podendo 
xustificar que se vive aquí, 
e que se labrou estas terras 
sempre, desde hai casi 
trescentos anos... Penso 
que non debían facer falta 
máis probas. Concreta
mente, hai papeles de bau
tismo, de matrimonio, hai 
papeles de toda clase, hai 
unha Cámara Agraria que 
xustifica que se me co
noce a mín como labrega 
de toda a vida ... , entón non 
podo comprender... Esto 
deberían ser probas sufi
cientes para ter dereito á 
propiedade: que puxesen 
un prezo de taxa e que se 
valorase con arreglo ó que 
produce o lugar" .. (Carme). 

Concretamente aquí no 
noso caso se hai un Xuiz 
que manda un perito a va
lorar unhas terras, eu creo 
que eso debía ser sufi
ciente: valórenas neso, e 
que eses señores accedan 

do Sindicato. 

á propiedade, compren no 
que taxou o perito, e sen 
mais rodeos (Manolo). 

- ¿Hai moita xente na 
mesma situación? 

- Moita. E moitísima 
que vai quedar sen tér 
onde vivir e traballar, ou 
quedar colgada, porque os 
"lugares" ó prezo que lles 
poñen non van rendir para 
poder pagar intereses e ca
pital. Por eso van quedar 
colgados, se non cambia a 
Leí. (Carme). 

Nalgúns casos parece 
que revalorizaron eses pre
zos de tal forma que é im
posible acceder á propte
dade. Aínda que a leí che 
dese o dereito, con eses 
prezos tan fóra do normal e 
do real estamos na mesma 
cousa. (Manolo). 

Os labregos sentíronse 
defraudados, amargados 
(Carme). 

E as reaccións, nese sen
tido, poden ser moi dispa
res. Un pode chegar a mo
mentos de locura ou do 
que sexa: aí está o caso de 
Larín. Que unha familia se 
vexa botada da súa casa 
así, case sen explicacións, 
calquera pode imaxinarse 
a onde se chega ... 

- ¿Qué opinades dos 
laios dos gobernantes da 
"Xunta" ante as fotos de 
Larín? 

- Os laios desta xente 
non lles fago moito caso. 
Eles interpretan un papel , 
non o que deberían, para 
deixar quedar ben ó Par~a
mento, pero ó cabo non fan 
nada. E, por encima, se hai 
grupos minoritarios que 
lles piden que talen , e que 
interveñan ante o goberno 
da nación. Eles vánse con 
evasións, vamos ... que os 
desprezan, ou sexa, que 
nos desprezan a todos. 

Gumersindo Campaña 
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Os agricultores 
non lles soben 
o soldo 

Por Elíseo Xabier Miguélez Díaz 

T ódolos días vemos na prensa que tal ou cal sec
tor (construcción, transporte, etc.) está en 
folga para reivindicar unha mellara do seu 
soldo, ou se queredes para presionar con ob-

xecto de que a patronal aprobe os convenios. Este me
canismo veu funcionando con bastante éxito xa que 
normalmente, e deica hoxe, permitiu que a maioría dos 
traballadores visen incrementado o seu soldo en niveis 
cando menos similares ós da inflación. 

Existe unha notable excepción a esa norma. En 
efecto, enterámonos o pasado 12 de abril, que as indus
trias ofreceron 34,5 pts. como prezo base (ó que lle 
haberá que sumar as primas por calidade) para este mes 
e supoñemos que para o resto da primavera. 

Cómpre sinalar que moitas empresas están a pagar 
por baixo das 30 ptas. en explotacións que non entre
gan leite enfriado, ás que en moitos casos nin se lles fai 
tan siquera as correspondentes análises no Laboratorio 
1 nterprofesional. 

Que ninguén pense que as explotacións máis espe
cializadas que refrixeran o leite nos enfriadeiros teñen 
un bo prezo. Se tacemos un ha mínima análise compara-

, tiva e tomamos o ano 86, do que o mes de abril foi o 
primeiro de efectiva adhesión á CEE, podemos observar 
que o prezo percibido polos gandeiros españois (non 
ternos 'datos de Galicia pero podemos supoñer que non 
oscilarán demasiado) foi de 35,09 Pts./I. 

Considerando que entre xaneiro do 86 e o mesmo 
mes do 91 a inflación foi do 34,2%, podemos calcular a 
que prezo se debería pagar actualmente o leite para que 
os gandeiros non visen rebaixado o seu poder adquisi
tivo , é dicir, para que viñesen cobrar hoxe o mesmo que 
cobraban hai cinco anos, cumpriría que selles pagase o 
-leite a 35,09 x 1,342 - 47,09 Pts. 

Hai que salientar que o ano tomado como referencia 
(1986) foi un ano de prezos normais, moi lonxe dos altos 
niveis atinxidos nos anos 88 e 89. Este detalle é impor
tante porque lle da máis peso á comparación. O drama 
complétase cando, por mor das cuotas, os gandeiros 
non poden compensar a baixada de prezos real cun 
incremento da reducción . 
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D Pedro So/bes, novo ministro de Agricultura, conce
deu unha entrevista ó xornal madrileño EL PAIS que 
imos comentar e resumir transcribindo o que máis 

nos afecta. 
O Sr. So/bes é economista de profesión, non ten carné do 

PSOE e deica o seu nomeamento ostentaba o cargo de Se
gredario de Estado para a CE. Oeclárase solchaguista enten
dendo por isa como partidario de aplicar a racionalidade 
económica. 

O problema é que a ra
cionalidade económica ac
tual non valora adecuada
mente a perda de cal id ad e 
de vida, o incremento da 
contaminación. Non valora 
como 'debera a utilización 
de material fósil, como o 
carbón ou o petróleo, que 
non se renovan, e que todo 
o que se está a sacar do 
"almacén" é algo que se 
perde para sempre, polo 
que se debería utilizar sen 
dilapidar como por desgra
cia fai a chamada civiliza
ción occidental. 

Pero volvamos ás decla
racións de Solbes, quen 
por certo ten un apelido 
que principia igual que o 
de Solchaga. Recordemos 
que este foi o encargado 
de facer a reconversión in
dustrial cando era ministro 
de Industria e de Economía 
Boyer, e recordemos o 
trato discriminatorio que 
levou Galicia na reconver
sión naval. 

Cando lle preguntan se 
sobran agricultores con
testa "hai que reducir donº 
de agricultores case á me
tade, pero é moi difícil dar 
cifras concretas. Podemos 
pensar que se España está 
nun 11,2% de poboación 
activa agraria e a media co
munitaria ou a taxa de paí
ses como Francia é do 6%, 
o obxectivo razonable é 
chegar a esa porcentaxe 
nun período de tempo de 
entre 5 e 1 O anos. Pero esa 
diminución non será igual 
en tódalas rexións, porque 
non é o mesmo Baleares 
ou Cataluña, cun 5% de 

poboación agraria, que 
Andalucía ou Extremadura 
onde se rebasa o 25% ". 

O resume do periodista 
sobre a contestación ante
rior "a mensaxe é que ha
berá un reaxuste, se cadra 
lento, pero inexorable para 
o campo" apostilla o Sr. 
Solbes "máis que rea
xuste, eu diría diminución 
da poboación que traballa 
en actividades agrarias. O 
óptimo é que esa poboa
ción siga vivindo onde o 
fixo toda a súa vida, pero 
os seus recursos xa non 
van provir do campo. As al
ternativas que se barallan 
t!3ñen que ver coa econo
mía do ocio. A dúbida é se 
iso é dabondo para dar 
condicións dignas. Na 
miña opinión, é posible 
nunhas partes do país e en 
outras non, e por conse
guinte ternos que volver 
pensar na industria". 

Aclara que "a ortodoxia 
económica que comparto 
(con outros ministros da 
área económica) non se 
pode aplicar sempre ó 
100%. Para facer a nosa 
agricultura máis rendible 
hai que capitalizala, redu
cir a poboación, abrila á 
competencia do mercado, 
pero sempre hai condicio
nantes de tipo político e 
social. Os trasvases non se 
poden facer da noite para 
mañá e sempre hai excep
cións. ¿Exemplos? O mini
fundio gandeiro da cornisa 
cantábrica ou de Galicia 
abriga a pensar nun réxime 
xurídico de explotacións 
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Importantes declaracións do novo ministro de agricultura 

Pedro Solbes, ministro de Agricultura 

máis baratas e modernas. 
lso xa está inventado, é a 
cooperativa. O que non 
teña funcionado en Es
paña non quere dicir que 
non haxa que intentalo. 
Para min é unha fórmula 
excelente, o que cómpre a 
que os agricultores e gan
deiros crean nela, ó mellar 
é un problema de forma
ción e de proporcionar 
máis beneficios poten
ciando o acceso directo 
dos productores ó mer
cado". 

Cara ó final da entrevista 
pregúntaselle para cando 
o reparto das cuotas de 
leite e contesta (o remar
cado é noso) "está enriba da 
mesa. As cuotas provisionais 
ha6erá que convertelas en 
definitivas, porque o sistema 
actual dá lugar a problemas 
de todo tipo coa Comisión 
Europea e no propio sector. 
Grande parte da conflicti
vidade dos gandeiros coa 
industria láctea e a caída 
de prezos débese a iso. Hai 
unha situación xurídica 
discutible e unha dificul-
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tade de control, porque os 
datos sobre os que foron 
asignados as cuotas non 
existen". 

A resposta á cuestión de 
se lle preocupa a conflicti
vidade no campo é a se
guinte: "A todo Goberno 
lle preocupa, máis tendo 
en canta que o intre é difícil 
e que existe hipersensibtli
dade. Abonda con ler . a 
prensa para saber que hai 
dificultades coas importa
cións deleite en Xerona, co 
viño en Caste~a-A Mancha 
ou cos parcos en Huesca". 

A cuestión da pesca des
páchaa moi rapidamente. 
Así, ás palabras do perio
dista "para a pesca anún
ciase un recorte do 40% e 
somos a primeira poten
cia'', remata a entrevista 
coa seguinte contestación: 
"en pesca hai exceso de 
demanda para os recursos 
e un exceso de flota. O reto 
é a modernización do 
sector''. 

O Sr. Solbes pon de ma
nifesto algo que nós viñe
mos repetindo dende hai 

tempo, que por fin se van 
aplicar as cuotas. A razón é 
clara, o EE pasouse de pro
ducción, é dicir, producíu 
máis do que ten asignado 
como cuota. E léxico que 
os outros países protesten 
polo non cumprimento da 
normativa comunitaria, xa 
que cando eles se pasan 
pagan a multa correspon
dente, e aquí pasámonos e 
deica agora, coma se nada. 

Hai xa tempo que o 
M.A.P.A. está a recibir for
tes presións para que apli
que as cuotas definitivas 
(como é sabido de mo
mento non hai máis que as 
provisionais, que foron 
amplamente contestadas, 
mediante as correspon
dentes reclamacións), e o 
grande medre da produc
ción do ano 1990 no EE e 
máis os problemas pres-u~ 
postarios que volve pade
cer a CEE, agudizaron esas 
presións, ás que sen dú
bida ningunha se plegará o 
Sr. Solbes, pois para iso foi 
pasto onde está. 

A poboación activa agra
ria en Galicia (compren
dendo tamén á pesca xa 
que a clasificación que fai 
o Instituto Nacional de Es
tadística só clasifica en 
agricultura, industria, 
construcción e servicios) 
era de 380,9 miles no ano 
1989, o que representaba 
para ese ano o 32,3% da 
poboación activa galega. A 
reducción ó 50% desa cifra 
supón diminuir os trabaUa
dores do campo (e de 
pesca) en máis de 190.000, 
o que é demasiado mesmo 
tendo en canta que un nº 
considerable vai desapare
cer oficialmente das listas 
dos activos por cumpliren 
a idade do retiro, e digo ofi
cialmente porque xa se 
sabe que os nasos paisa
nos labregos non deixan 
de facer algún labor ata 
que os chama a marte. · 

Como resume, podemos 

dicir que o Goberno pre
tende facer a reconversión 
da agricultura como antes 
fixo a do sector industrial. 
O malo é que non se ofre
cen alternativas xa que non 
existe creación neta de 
pastos de traballo nos sec
tores industrial (cada vez 
máis mecanizado e roboti
zado) e de servicios (os 
bancos por exemplo cada 
vez teñen menos trabaHa
dores con iso dos caixeiros 
automáticos e a xeraliza
ción dos ordenadores). Se 
isto é así, é previsible que 
se dean os seguintes su
postos: 

1 º.- A xente non aban
doará a agricultura ante a 
falta de alternativas; sim
plemente pasará a agachar 
parte da súa producción 
engrosando a economía 
somerxida deste país e in
crementando a produc
ción doutros cultivos para 
satisfacer as súas necesi
dades. En definitiva, incre
mentará o policultivo para 
de algunha forma regresar 
parcialmente ó tradicional 
autoconsumo galego. 

2º.- E moi posible que as 
imaxes de hai un mes de 
desaloxo duns pacíficos 
colonos que tanto nos im
presionaron non sexan 
nada para os enfrentamen
tos que se poden producir 
cando ós productores de 
leite se lles cobren. as mul
tas (do 115% do prezo indi
cativo do leite, hoxe supe
rior ó real de mercado) ppr 
teren sobardado a súa re
ferencia individual. 

Paréceme que a situa
ción é grave de abondo 
como para que os sindica
tos e partidos políticos to
men unha determinación 
sen máis demora nun 
senso similar ó que condu
cíu á creación da Plata
forma en defensa do sector 
lácteo galega vai xa para 
catre anos e medio. 

Elíseo Miguélez Díaz 
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Programa de cal dade bacter olóxica do lei'te. 

Np leite, a calidade 
está no que non _se ve. 

Cons~guir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias · 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. · 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Seguí-los programas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-l9s prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

UNTA 
DEGAUCIA ~ u 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES , 



¿QUE PASA EN VIGO? (1) 
Pizarro, zona verde 

A 
ta o ano 1988 o Plan Xeral 

de Ordenación Urbana de 
1 

Vigo contemplaba a edi·fi

cación de 39 viviendas e 

destinaba 5.024 m2 a Zona Verde 

para o lugar do Pombal ou, o que é o 

mesmo, a chamada Zona Verde da 

Rúa Pizarra, onde os Padres Capu

chinos tiveron as súas propiedades. 

No acorde municipal de Xuño do 

mesmo ano o Plan foi modificado e 

aprobouse que os 17.425 m2 foran 

destinados exclusivamente a Zona 

Verde, gracias ó acorde entre PSOE. 

e PSG-EG. -

Este acorde foi pasado totalmente 

por alto, xa que a alcaldía, que pre

side o socialista Manuel Soto, non o 

comunicou á COTOP (Consellería 

de Ordenación do Territorio e Obras 

Públicas). 

En xuño do 89 comezan a xurdir 

unha serie de ofertas ós diferentes 

propietarios quen, ·ante a su posta 

imposibilidade de edificar, venden, 

agás os membros da familia Alonso, 

que se asocian cos compradores e 

fundan a Sociedade VANOFER S.A. 

Vanofer S.A. ten o seu domicilio 

social na Vía da Hispanidade 57, 1º 

oficina 7. En dito lugar ninguén es

coitou falar deles; o certo é que nin 

siquera soa o timbre e que ten todo o 

aspecto de non rexistrar nin a máis 

mínima actividade. 

Por outra banda, o 23 de Febreiro 

dq 88 constituiuse a empresa EMl

CRON S. A. que é a que merca a 

Vanofer os 17.425 m2 da zona de 

Pizarra por valor de 2.-482 millóns de 

pesetas. Por tanto, Vanofer sacou 
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PeARRO 

*** ----
• NO OtJfS llUf fN VIGO 1 
~ lA ROSA MAH Al OllVO 

un beneficio de máis de 2.000 mi

llóns en 90 días. 

Em icrón merca os ter reos o 25 de 

Outubro do 90 e o 30 do mesmo mes 

solicita á Caixa Postal de Vigo unha 

hipoteca por valor de 2.000 millóns a 

un interes nominal anual do 17,50% 

cunha duración de tres anos. 

A pesar de que aínda non se ten 

moi claro o que se vai edificar na 

zona de Pizarra, hai quen aposta 

que xa está previsto, incluso, un ho

tel de 5 estrelas, 1200 prazas de ga

raxe e varios edificios para oficinas, 

locais comerciais e vivencias. 

O 5 de Novembro do 90 o Concello 

de Vigo concede a licencia de obras 

para a construcción de 4 bloques en 

Pizarra a Vanofer que xa non é a 

propietaria dos terreas. O 5 de De

cembro Iniciativa Cidadá o PSG-EG 

interpoñen recursos contra a licen-

cía de obras. 

O 2 de febreiro do 91 Alejandro 

Rouco, presidente da Asociación 

"Pizarra Zona Verde" solicita á CO

TOP a suspensión de execución das 

obras e o día 6 de febreiro esta 

mesma asociación presenta un fiS

crito a Manuel Fraga. Este escrito, 

invocando o artigo 47 da Constitu

ción, acusa ó anterior Conselleiro 

da COTOP, Antolín Sánchez Pre

sedo, e ó Concello de Vigo de "con

sentir e apoiar unha clara maniobra 

especulativa". 

Finalmente, o actual Conselleiro 

da COTOP, José Cuiña Crespo, de

cidiu suspender a arde da COTOP 

do 22 de Xaneiro do 90 pola que se 

aprobaba de forma definitiva o pro

xecto de adaptación do Plan Xeral 

de Ordenación Urbana de Vigo álei 

do Solo de Galicia. Dita decisión 

fundamentouse na " doada consta

tación do aumento de volume edifi 

cable en relación ás determinacións 

do P.X.O.U. aprobadas no 88, que 

resultan de pasar, para unha super

ficie de 16.764· m2, de 21.626 a 

40.500 m2 edificables" . 

A resolución da COTOP paralizou 

cautelarmente as obras que a em

presa Emicrón estaba a levar a cabo. 

A guerra está servida, Cuiña por 

unha parte ratificándose no que no 

seu momento definiu como desfavo

rable e Manuel Soto cun novo pro

blema urbanístico, xusto antes do 

inicio da campaña municipal e que, 

segundo declarou Alejandro Rauco , 

presidente da Asociación Pizarra 

Zona Verde, lle levará de naso ós 

tribunais, lugares estos que Manuel 

Soto adoita visitar con moita asidui

dade, o que moi posiblemente lle 

custe a alcaldía. 
Conchita López (Colectivo " Vigo" ) 
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"• A última palloza vai se-la derradeira 

N
o número 360 de IRIMIA viña un artigo do amigo Mariano 
Guizán sobre a última pal/oza dos Aneares; trataba, 
como é tóxico, da pouca vida que /les queda a estas 
senlleiras construccións das nasas serras orientais 

(vestixios das ancentrais vivendas dos castros). Culpaba o amigo 
Mariano ó "desinterese de quen debera procura-los medios ne
cesarios para restaura/as"; no soño psicanalitico que disque tivo 

Responsabilidade das autorida
des e dos veciños 

Eu ben sei que todas estas auto
ri dades teñen a culpa de moito , 
porque non van facer nada pola 
conse rvación deste patrimonio 
cu ltural único en Europa ata que a 
cousa xa non teña remedio (des
pois todo serán laios e mesmo o 
Presidente non poderá conte- las 
bagu llas) , pero tamén os propios 
veciños teñen a súa parte da 
culpa, non todos, pero posible
mente algúns máis informados 
deberan toma- la inic iat iva en ca
sos coma este. ¿Por qué os veci 
ños dos concellos de Navia, Cer
vantes, Pedrafita, etc. , non aco
llen como auga de maio a pro
posta da creación do Parque Na
cional dos Aneares presentada no 
Parlamento Galega po lo Consello 
da Cu ltura Galega? Moito me 
temo que unha vez máis se orga
nice unha oposición feroz ó 
mesmo (xa se escoitan noticias de 
que os alcaldes do PP están arga
ll ando a " movida") e se cert if ique 
a morte defi nitiva deste sen par 
paraxe natura l, hipotecandose 
ademais para sempre o seu futu ro 
económico. 

Un Parque Nacional nos Aneares 

Eu considero que a única espe
ranza de desenvo lvemento eco
nómico, desta zona é a súa inclu
sión no Parque Nacional, onde a 
administración non tería máis re-

medio que cumprir co estipulado 
e proporcionar ós veciños mella
res comunicacións e mellares 
servicios , mellor asistencia esco
lar, axudas para conserva-las pa
llozas, subvencións para novas vi 
vencias fóra dos conxuntos arqui
tectónicos (loxicamente) protexi
dos, etc. etc . Moitos veciños 
mesmo poderían vivir do turismo 
ecolóxico , cada vez máis en alza, 
e a sangría emigratoria que leva 
anos despoboando a comarca po
de ría ir rematando. Pero moitos 
vec iños seguirán na súa teima e 
soamente quererán .escoita-loa 
agoiros de sempre, aqueles que 
lles din que co parque " obriga
ranvos. a que realizade-las activi 
dades agrícolas de hai oitenta 

este irimego amante da serra ancaresa vía que dimitían irrevoca
blemente as autoridades competentes ("dende alcaldes respon
sables ata o presidente da Xunta de Galicia e algún que outro 
ministro do Goberno Central") pala autoinmolación de tóda/as 
pallozas ancaresas por parte dos seus propietarios "nun xesto de 
dignidade e protesta polo desprezo do abandono e a mentira das 
promesas incumpridas " . 

anos" , " obrigaranvos a vivir nas 
pallozas coma hai mil anos", etc. 
etc. 

Non ós agoreiros 

Adxúntolle á revista un artigo 
publicado en El Correo Gallego 
(24-3-91) titulado " Os Aneares, 
outra vez .. . (carta a Fraga) ", de 
Pedro de Llano (autor doutro pro
xecto anterior xa frustrado por es
tas e por outras razóns) ; gusta
riame que lle fixeses un sitio den
tro das vosas páxinas. Neste ar
tigo indicaselle ó Presidente da 
Xunta unha posibilidade; que en
chese un autobús de concelleiros 
municipais e dos máis remisos 
dos veciños e os mandase a ve-la 

realidade dos Parques Naturais 
europeos (Brecon Beacons Natio
nal Park, de Inglaterra, por exem
plo), a ver se á volta seguian pen
sando que o Parque os ia conde
nar ó atraso, e non todo o contra
rio. Moito me temo, amigo Ma
riano , que unha vez máis os veci
ños deixen pasar esta derradei ra 
oportunidade para o seu propio 
progreso , penso que por desgra
cia seguirán facendo caso dos 
agoreiros, que lles convén que 
todo siga igual. Unha verdadeira 
pena que xente que nós coñece
mos non trate de informar e 
mesmo de convencer amigable
mente ós habitantes dos Aneares, 
para que acepten o plan , repa
rando máis nos moitos aspectos 
positivos, mellaras de infraestruc
tura, axudas e subvencións, etc., 
canos poucos aparentemente ne
gativos (indudablemente, non se 
vai poder construir nos -escasos
conxuntos de pallozas protex i
dos, como acontece en calquera 
concello español con espacios ar
quitectónicos). Con todo, que uns 
e outros lembren isto cando se 
destrúan as derradeiras pallozas 
ningún forasteiro se vai molestar 
en percorrer quilómetros e quiló
metros para visita-los " pueblos" 
dos Aneares, O Piorneda, etc. E 
daquela si que van quedar esque
cidos para sempre ... , mesmo para 
os seus " protectores" interesa
dos de agora. 

XoséM. Lema 

Os Aneares, outra vez .. . 

Sr. Presidente: 
Hoxe, encóntrome na prensa cun desola

dor posicionamento do partido que vostede 
preside fronte á petición dunhas imprescindi
bles medidas para a protección ecolóxica do 
contorno dos Aneares. 

Así , calquera que na oposición apoiara 
unha proposta parlamentaria pedindo esa 
protección ecolóxica, di agora que non 
apóiará ningunha medida deste tipo porque 
" coñece a oposición dos veciños" e "porque 
supoñería unha restricción no uso da 
propiedade". 

Un ha vez máis os absurdos intereses políti
cos , dos que me falaba o profesor Castro- .. 
viejo , parecen pesar máis que o propio inte
rese do país. Un ha vez máis vólvese a confun
dir á opinión e ós posibles " afectados", fa-
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lande en abst racto de posibles restriccións 
-ninguén ind ica cales serían esas terribles 
restriccións- e calando os moitos aspectos 
positivos que unha intervención dese tipo te
ría para a poboación. 

Teño a absol uta seguridade de que vos
tede, du rante a súa estancia en Inglaterra, se 
desprazou desde a cap ital londinense para 
coñecer espacios naturais da beleza do Dart
moor ou do Brecen Beacons national Park ... 
e de que, como home pol ít ico que evidente
mente é, se interesou pola súa xestión . 

Alí , con toda seguridade, o informarían , 
como a min me ocorreu , sobre o importante 
progreso experimentado pola economía agrí
cola e gandeira das áreas protexidas, sobre 
os noves equipamentos construídos, sobre 
as importantes intervenci óns real iz?das .na 

Carta a Fraga (Estracto) 

rehabilitación do patrimonio arquitectónico, 
o impacto económico que para a poboación 
implicou o incremento do fluxo turístico, a 
paralización do proceso de despoboación 
ou , en fin , sobre a aparición de novas espe
cializacións laborais que supuxeron un im
portante incremento de postos de trabal lo. 

A nosa responsabilidade, a miña ... a súa . 
señor presidente da Xunta de Galicia, a de 
tódolos galegas -sen distincións políticas de 
ningún t ipo- é impedí-la defin itiva deteriora
ción dunha imprescindible e fundamental 
parcela donoso patrimonio cultural. 

Vostede, señor Fraga ten a última palabra. 

Pedro de Llano 
"El Correo Gallego" 24-111-91 



Mondoñedo na obra de Alvaro Cunqueiro 

• 

ondoñedo e as súas xentes estiveron sempre no corazón de Cunqueiro. 
Onde queira que el foi levounos consigo; os seus escritos son testemu
ñas delo. Ríos de tinta saíron da pluma de Cunqueiro ó talar de Mondo
ñedo e os mindonienses. Fa/aba de todo o concerniente á cidade e de 

tódo-/os que a poboaban e poboaron. Nin un so recuncho, nin un so suceso ou 
referencia de importancia deixou de tratar aquel home que antes que causa 
ningunha foi un mindoniense universa/. 

Mondoñedo un mundo ó fondo 

Na obra de Alvaro Cunqueiro 
Mora non sempre aparece explícita
mente Mondoñedo. En moitas das 
súas obras máis famosas a súa ci
dade nativa constitúe soamente un 
"cadro enmarcador'', un mundo mí
tico referencial, un fondo espacial 
esvaído e difuminado pero sempre 
presente. 

Merlín e familia (1955) encerra as 
evocacións da infancia pasada en 
Mondoñedo e na casa que a familia 
Cunqueiro tiña en Riotorto. Precisa
mente a "Terra de Miranda", espa
cio central da obra, localízase entre 
Riotorto e Meira. Neste fondo nativo 
oculto, previamente idealizado, pu
lulan un ha marea de personaxes xe
nuinamente mindonienses. Incluso 
os nomes mesmos son os das xen
tes do Val de Brea aínda que 
deformados. 

As crónicas do Sochantre (1956) te
ñen como protagonista central a un 
personaxe que parece tomado di
rectamente. dos coengos vallibrien
ses. Pontiry non é outra que a cidade 
da Paula e incluso algunhas pasa
xes descriptivas das rúas daquela 
cidade imaxinaria coinciden coas 
da cidade natal de Cunqueiro. 

En Se o vello Simbad va/vese ás i//as 
(1961) descubrimos tras ese verniz . 
orientalista o Mondoñedo de sem
pre, e os ríos daquela terra ficticia 
que a mente febril e tabuladora de 
Cunqueiro descubría non son ou
tros que o Masma, tan querido do 
autor. · 

Semblanzas coma as esparexidas . 
por Xente de aquí e de acolá (1971 ), 
Os outros feirantes (1979) ou Escala 
de menciñeiros e fábula de varia xente 
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(1960) remítennos un ha e outra vez a 
personaxes reais de Mondo.ñedo e 
arredores, personaxes que Cun
queiro coñecería directamente ou 
dos que soubo por medio de inter
mediarios. O mesmo Alvaro di no 
prólogo a unha destas obras "xente 
é ista que coñecín e algunha de moi 
perta" . Son tipos do país, e, tamén 
aquí, os nomes encobren os de min
donienses e xente dos arredores 
máis ou menos coñecidos. 

En Tesauros novas e vellos (1964) 
aparece unha chea de cantos de te
sauros que a maioría das veces fo
ron tomados da tradición oral min
doniense·e, no mellar dos casos, fa
bulados a partir dunha base mínima 
popular. 

En fin, en todas e cada unha das 
grandes obras de Cunqueiro subxa
cen (máis ou menos encubertas) 
Mondoñedo e os vallibrienses. 

No val silencioso 

Se é verdade que Mondoñedo, 

coma ese "mundo mítico referen
cial" ó que aludíamos, estivo sem
pre presente de modo implícito nas 
grandes creac1ons cunqueinans 
non o é menos que tamen o fixo de 
forma explícita. Aquí son os seus ar
tigas que nos proporcionan a maior 
cantidade de datos e referencias á 
cidade de Mondoñedo. 

Polo~ artigas de Cunqueiro desfi
lan bispos mindonienses, tipos fa
mosos varios, descripcións sobre a 
cidade, sobre os seus laranxos, a 
súa imprenta, o seu pan, a súa 
carne, os seus artistas etc. etc. etc. 
Mais entre tódolos temas referidos a 
Mondoñedo o que máis veces e con 
meirande amplitude tratou Cun
queiro foi o das feiras e festas das 
San Lucas. 

Cunqueiro describía primorosa
mente a cidade outonal cando as 
greas de poltros baixaban dende te
rras· de Pasteriza atravesando Lin
dín, Santa María maior, o Carmio e 
chegaban ás feiras sanluqueñas 
onde talabarqueiros, apicultores, 
ceramistas, xateiros e tratantes va
rios se daban cita. Días de festa nos 
que degusta-las tornadas dos da 
Paula das que tanto gozaba Cun
queiro. 

Feiras antigas e señoriais, feiras 
medievais que o autor invitaba a vi
sitar. A melancolía, como p silencio, 
pálpase en Mondoñedo -dicía 
Cunqueiro- e só as campas a repicar 
na catedral son quen de interrumpir 
esa eterna agonía ·que a cidade pa
dece. A.cidade da deliciosa e senti 
mental fantasía de Alvaro , de nome 
escuro e vago, a capital dun val á 
medida.do ollo humán, a cidade do 
silencio milenario, a patria de Pedro 
Pardo de Cela o decapitado, esa é 
Mondoñedo e esa é a visión que dela 
tiña un dos seus tillos máis ilustres: 
Mondoñedo e Cunqueiro fundidos 
xa por sempre/unha eterna apreta. 

Armando Requeijo Cuba 



DECLARACION UNIVERSAL DOS DEREITOS DOS HUMANOS 
ou como unha declaración "Redonda" feita polos occidentais, 

pensando nqs occidentais, resulta imposible de aplicar no 
mundo de hoxe 

ARTICULO 22 Toda persoa como 
membro da sociedade, tén dereito á seguri
dade social, e a obter, por medio do estarzo 
nacional e da cooperación internacional, ha
bida canta da organización e os recursos de 
cada Estado, a satisfacción dos dereitos 
económicos, sociais e culturais, indispen
sables á súa dignidade e ó libre desenvol
vemento da súa personalidade. 

España dispón de un médico cada 320 
persoas fronte a, por exemplo , Sudán 
que tén un médico para cada 1011 O per
soas. Hay claros indicios, de que a axuda 
ó desenvolvemento gubernamental 
(axuda directa dun goberno a otro) está 
acelerando a polarización rural , espe
cialmente o despoxo de terras e a pér
dida de empregos, pois unha parte moi 
considerable dela vai ós estratos máis 
altos da sociedade do Terceiro Mundo. 
As axencias dominadas polos gobernos 
do Primeiro Mundo estimulan a depen
dencia promocionando éstudios basea
dos no equipamento que só poden pro
porcionar ós países industrializados. 

ARTICULO 24 Toda persoa ten dereito 
ó descanso, a disfrutar do tempo libre, a 
unha limitación razonable do tempo de tra
bal/o e a vacacións periódicas pagadas. 

Sen comentarios. 

RlttlA-14 

ARTICULO Z3 Toda persoa ten dereito 
ó trabal/o, á libre elección do seu trabal/o, a 
condicións equitativas e satisfaitorias do 
mesmo e á protección contra o paro. 

Segundo a Oficina Estadounidense de 
Estadística Laborales, 1000 millóns de 
dólares poderían xenerar os seguintes 
postas de traballo: Defensa e Inversión 
militar, 75,710 postos ; Transporte de 
persoas, 92.701 postos; Construcción, 
100.000 postos ; Sanidade, 138.939 pos
tos; Ensinanza, 187.299 postas. 

ARTICULO 26 Toda persoa tén dereito 
á educación. A educación debe ser gratuita 
a/amenos no que se retire á instrucción ele
mental e fundamental. O ensino elemental 
será obligatorio. A instrucción técnica de 
profesional terá que ser xeneralizada; o ac
ceso ós estudios superiores será igual para 
todos, en función dos méritos respectivos. 

A taxa de escolaridade do ensino pri
mario (1986-88): 

España, 98% nenos, 98% nenas; 
Bangladesh, 62% nenos, 44% nenas; 
Guinea, 31 % nenos, 15% nenas; 
Colombia, 72% nenos, 74% nenas. 

No mundo existen 1400 millóns de 
analfabetos (adultos maiores de 15 
anos). 

ARTICULO 25 Toda persoa ten dereito a un 
nivel de vida axeitado que lle asegure, así como a 
súa familia , a saúde e o benestar, e, en especial, a 
mantenza, o vestido, a vivenda, a asistencia mé
dica e os servicios sociais necesarios: ten asi
mesmo dereito ós seguros no caso de paro, en
fermidade, invalidez, viudedade, vellez ou outros 
casos de perda dos seus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes da súa 
vontade. 

Segundo datos de UNICEF o 40% dos ne
nos do 3º Mundo non están protexidos coa 
Inmunización Universal (sarampión , tosfe
rina , tétanos , poliomelitis, tuberculose e dif
teria). Se esto se acadase, poderíase salvar 
cada ano a vida de 3 millóns de nenos. As 2/3 
partes da ·alimentación do mundo dependen 
dos Estados Unidos que proporcionan o 50% 
do trigo, o 50% do millo e o 80% da soxa. Esto 
acontece mentras as mellores terras do Ter
ceiro Mundo adicanse a productos de expor
tación pola presión dos intereses extranxei
ros (hoxe en día maior polo mor da débeda 
externa) , e das minorías dominantes do pais 
que se benefician dunha explotación abusiva 
e de monocultivo do solo , deixando á poboa
ción sen a posibilidade de cultiva-los alimen
tos básicos. 

ARTICULO 28 Toda persoa tén dereito 
a que se establea un orden social e interna
cional no que se fagan plenamente efecti
vos os dereitos e liberdades proclamados 
nesta Declaración. 

F. Losada - Debuxos: Liste 



E 
ra un domingo de verán. 
Estabamos comendo toda 
a familia reunida. Para ser 
un día de verán tan calu-

roso a comida era algo forte, pero 
era a comida de miña nai, a mellar 
do mundo: sopa de pito, grelos e 
cocido. ¡Que cocido!, ca súa soá, a 
cacheira, o chourizo ... Falabamos 
divididos en tres ou catro grupos, 
porque é prácticamente imposible 
-co taladores que somos todos- dei
xar talar a un, e escoitalo en silencio, 
máis aínda co ruido de fondo que 
fanos meus cinco sobriños. 

A miña irmá María, coma sempre, 
tocáballe bota-los nenas para a sala, 
porque miña nai non lles deixa ós 
pais que lles reñan e ela non lles 
quere berrar tampouco 1 así que ' 
chama á María: 

- María, dilles ós nenas quepa
ren ou que se vaian para a sala. Ai 
ho ! e non deixan facer nada. 

Estabamos, como xa dixen, ta
lando cada un do seu. Ben, en reali
dade eu non-, porque nunca atendo 
ó que dín. Estou ó meu, e punto. 
Entón de súpeto escoito: 

-Ana, Ana. 
Miro, e todos .se están rindo de 
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Un domingo en familia 
min. E miña irmá Tereixa que dí: 

- A Ana sempre no seu limbo, 
está na súa nube e daí non baixa. 

- ¿Que queres mamá? -digo-
- Trae o queixo e o membrillo 

para Pedro -que é o home de miña 
irmá Tereixa-. 

Con poucas ganas pousóo na 
mesa. Entón, de repente, entra co
rrendo o meu sobriño Ramón: 

- Papá, mamá, nonllez digadez 
áz nenaz que eztou aquí, eztanme 
buzcando. 

Non foi xa o ceceo senón a gracia 
coque o dixo que nos empezamos a 
rir todos. Esto deu pé para que miña 
nai empezara a talar da nenez de 
cada un dos cinco tillos. 

- Seu pai ceceaba igual, -por 
meu irmán Pablo-. Témonos rido 
tanto ... é máis, creo que a primeira 
palabra que dixo foi "Ce-Ce". 

Meu irmán Xan empezou a rirse 
del de mala maneira: "Ce-Ce" , 
¿queres un pouco de gazeoza? 

- Cala Xan que de tí támen hai 
ben que talar: eras aínda un carrizo. 
Estabas sentado. no escano da co
ci ña e de súpeto dicías: " Avó, 
mamá, ¡paroume·o corazón, mirade, 
paroume o corazón! 

- ¿E eu que dicía mamá? -dixo a 
Tereixa-. 

- Tí éra-lo " Uh-ka" . Sras boa de 
aturar de non ser que fuches sete
mesina e que deches ben que facer 
ó principio. 

Empezamos a toma-lo café e se
guimos co mesmo. A seguinte foi 
miña irmá María. 

- A todo lle chamabas . " Ki-Ki " . 
Agarrábaste ás orellas do que te tiña 
collido e dicías: "¡A ki"=-ki! ¡A ki-ki! " 

- ¿E a Ana? ¿Era igual de ida ca 
hoxe, mamá? -dixo a Tereixa. 

Coma sempre, todos se riron dos 
meu$ despistes. 

"A Ana era o "Ta-Ta" . Era máis 
mimosa ... calquera causa que lle di
xeran e xa choraba. 

Metíase debaixo do escano a cho
rar e ninguén a oía. Despois de que 
nos decataramos de que faltaba, 
buscamámola nos recantos máis 
insólitos: 

- ¿E que .che pasa Aniña? ¿Por 
que choras? 

- Reñeume o papá fai un cacho : 
O café prolongouse con máis re

cordos, pero coma sempre algo o 
estropea e interrumpe: causas 
coma o fútbol e os pratos sen fregar. 

Susana Guerra Rubal 



, -
A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

O escusado e mailo escusador 

F alo para vellos, alomenos 
tanto coma min, de dúas 
palabras que hoxe xa non 
se usan e das que escusa

mos talar, porque nin as traen os 
diccionarios. Pero nos meus tem
pos, a miña tía avoa Remedios, a 
estanqueira, mandábame facer au
gas (fermoso eufemismo de an
ta no) non na beirarrúa (en castelán, 
acera), senón no escusado, lugar 
do que era escusado talar; e_ que 
por ser de retiro ou retirado da 
vista -e sobre todo do olfato, que 
tamén se chama inodoro, porque 
seica non cheira, mais tampouco 
recende ou arrecende, chámase re
trete, do catalán " retret ", retirado. 
Tamén se di latrina (" letrina" en 
castelán), do latín " lavare" na 
forma de " lavatrina". Hoxe, a 
xente, sen sabela, chámalle "auga 
·cerrada" , que iso quere dicir en in
glés " water closet". 

A tía Remedios e outras persoas 
falaban do escusador, referíndose 
a ese crego raso que axuda nunha 
parroquia ó seu titular, o señor pá-

rroco , quizais porque o escusaba 
suplíndoo nos labores que a el non 
lle petaba facer. Hoxe xa nin vai 
habendo a quen escusar. 

Pero , talando de porcalladas, ... 
non porque eu me considere un 
porcallán nin o meu escrito pre
tenda ser porcalleiro, senón por
que hai anos que me sorprendeu a 
palabra lixo, aplicada á porquería, 
e que agora se ve escrita nos reci
pientes para bota-la porquería. Na 
miña terra o lixo era unha pequena 
ma~eria que se che metía nun olla, 
pero en boa parte de Galicia tamén 
significa aquilo que se varre (con V, 
por vir do latín " varrere"). 

Como no idioma do Lacio o que 
se ha varrer se di "versura", deste 
participio de futuro procede o vo
cábulo vasura, equivalente a lixo; e 
como o instrumento latino para va
rrer era a " versoria", en gal ego 
chamámoslle vasoira, que por estar 
feito de xesta tamén se lle chamaba 
con este nome. O que pasa é que 
-se introduciu a palabra castelá 
"escoba". 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Vilafraga do Arcebispo 
estes días récord bate 

porque se aparece a Virxe 
alá en San Cucufate. 

Cucufate é unha parroquia 
que hoxe chaman Sancobade 

onde algo estraño sucede 
ca entusiasmo do abade. 

El di non ser causa humana 
e se así far, eu non sei 

se será causa divina 
que en latín é opus Dei. 

Disque en toda a Terrachá 
a xente levou un susto 
por culpa dese milagre 

que non é de moi bo gusto. 

En guadalupe eu recei 
moito, e non me pega nada 

a Virxe maura de México 
feíta branca emparedada. 

Porque a Virxe mexicana 
india é revolucionaria 

que nese idioma falou 
a Juan Diego, que era un paria. 

A construcción dunha igrexa 
azteca, sentoulle mal 

ós españois que abusaban 
cun goberno colonial. 

Hoxe en México os cristiáns 
teñen por extraordinario 
que a Virxe quixese ter 
entre indios santuario. 

Un vello rito 
previo ó momento de se entregar a Oeus e ó pobo 
mediante a ordenación sacerdotal. 

Horas de promesas e de fidelidades. 

Horas onde o máis humano de Deus 
se xunta co máis divino da xente 
pa~a QUe O ~obo, O pobo pobre sobre todo, 
po1da experimenta-la gracia de ser Querido 
e servido polos servidores de Deus. 

C() 




