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EDITOBIAL A PESCA: CONTRA
DICCIONS DE MOITO CALADO 
No desacordo pesqueiro entre a Unión Europea e 
Marrocos revélanse variadas e agudas as contradiccións. 

En primeiro lugar, estamos afeitas a falar de Galicia 
como potencia pesqueira en Europa. Éo, pero, primeiro 
paradoxo, precisa pescar en augas de todo o mundo, 
augas que xa non son libres. ¿Pódese soster ilimitada
mente ese modelo de pesca? A opinión unánime é que 
non. O modelo de futuro pasa por sermos unha poten
cia pesqueira baseada na transformación -mesmo do que 
pesquen outros...:. e na recuperación da pesca nunhas 
augas propias, hoxe maltratadas e esquilmadas. 
Complicados deberes para a Administración e o sector. 

Para os vixilantes que 
non vixían e para os que 
dinamitan o mar ata 
acabar coa sardiña ou 
calan os miños a vinte 
metros da praia. 

Sen embargo, . aínda 
por uns anos, a pesca en 
augas exteriores vai ter 
unha importancia fun
damental para Galicia. 
Pode ser certo que 
Marrocos pedira dema- . 

siado e que se "enroca
ra" na súa postura, pero chama a ~tención a facilidade coa 
que a Unión Europea cede cando se trata de negociar 
con Dinamarca -que é da propia Urnón- un acmdo pes-· 
· queiro con Grenlandia -rexión dinamarquesa que está 
fóra da U.E.- ou co propio Marrocos cando se trata da 
cuestión agrícola. E non menos, a presencia actual de 
superarrastreiros holandeses no caladoiro en cuestión. O 
caso que a pesca segue tendo mala imaxe en Bruxelas, 
que ten un comisario do tema procedente dun país sen 
mar e que ten plans para o futuro da pesca nos que a 
seguen concibindo como algo excepcional, tanto que 
non se lle aplican os principi,qs básicos do mercado 
único e libre circulación, é dicir, que os labregos gale
gas teñen que competir a campo aberto cos holandeses 
e franceses; pero os mariñeiros galegas non poden acce
der libremente ás augas inglesas ou irlandesas. 

Resultan por outra parte preocupantes certas declara
cións de armadores do sector que invitan a algo así como 
a represalias contra a inmigración marroquí. O brote 
xenófobo e ultranacionalista, non sae curiosamente das 
ringleiras do galeguismo. Que os inmigrantes non teñan 
culpa, non quita, sen embargo, para refrescar unha cues
tión de fondo: as augas en discusión son saharianas, e a 
Unión Europea, á parte de fracasar na negociación, 
reforzou o sistema de ocupación ilexítima dun territorio 
en contra do criterio das Nacións Unidas. 

Daniel López Muñot 

O TRASNO FELIZ PASCUA E ... ¡VIVA 
ZAPATA, QUE CARAGHO! A realidade 

non é plana, como dicía Jon Sobrino no número ante
rior, por iso é posible descubrir sinais de pascua a cada 
paso. Todo está en anova-la mirada (e non deixar que o 
peso aplanante da realidade aplanada por intereses diver
sos nos impida ve-las causas que pasan camiño de · 
Emaús). ¿Que sei eu? Saes da casa as seis e media da mañá 
co fardel da rutina ó lombo e bates no felpudo de fóra 
coa Suca -a cadela- e o gato, durmindo xuntiños, en 
promiscuo xuntorio de especies supostamente incompa
tibles, pásache pala cabeza aquilo de Isaías do becerro 
pacendo co león, e dis, ¡aquí hai mundo novo, que 
carambita! 

· E miras para esa veciña con qué agarimo fala dos progre-
sos do seu filio dirninuído, progresos invisibles para quen 

non ama con lou
. cura. E miras á 
xente máis nova 
coidar dos máis 
vellos na enfermi
dade e ós vellos 
que tanto fixeron 
deixarse querer en 
paz, que custa máis 
do que parece. E 
dis. ¡Aquí a vida 
triúnfa e segue, 
compañeiros! 
E vimos, como 
non, esa longa tra
vesía zapatista, 
coma coresma no 

deserto, pasiño a paso, sen retorno, dándolle á terra a 
color que lle falta. E vímo-los cronistas desta parte · do 
planeta - non os carcas, non- ridiculizar e ningunear o 
"zapatour" e lava-las mans diante da au.diencia, en nome 
da racionalidade e . o progreso plano. E vimos como 
nunca antes, que xa é dicir, cómo a revolución é poesía e 
profecía e corazón grande, ou non é nada; que é palabra 
con sentido, e non frases feita~ de noctámbulo satisfeito; 
e vimos que se pode esixi-la identidade e a diferencia de 
maneira radical sen deixar de quere-la integración e a 
unidade, porque os separatistas son eles, os da apisoadora 
cultural; e vimos cómo ternos moito que aprender, cómo 
nesa historia de pobres coloreados e organizados se . 
expresaba a esperanza reprimida dunha humanidade nova 
e se solemnizaba a fin ~a fin da historia, que é tanto coma 
o comezo de algo novo, que é tanto como a resurrección 
da vida matad.a, ... e vimos que Zapata vive e con el os 
derrotados todos das causas xustas de tódalas horas. 
Porque é pascua florida, o sepulcro está baleiro e a terra 
xa ten outra color. ¡Que caragho! 



· 10 -ECO Xosé Xulio Rodríguez 

Benia ós que creron sen veren (Xn 20,12-31) 

Estamos ante un relato de aparicións do resucitado. Hai que salienta-la dificultade en recoñe-

celo, pois trátase dunha experiencia que se vive nq terreo da fe. A resurrección vén se-lo cerne da 

fe e tamén está moi en relación coa misión. do que ere. 

O grupo dos Doce está reunido o domingo, pero coas portas pechadas polo medo ós xudeus. O 

encontro con Xesús Cristo,. failles supera-lo medo, reciben a forza do Espirito Santo e fanse capa

ces de realiza-la súa misión. 

Tomé aparece coma a figura , do que pon atrancos ou ten dificultades para crer. El, ó estar fóra 

da comunidade, non é capaz de experimenta-la experiencia pascual, que se vive no seo da comu~ 

nidade eclesial. Á semana seguinte, estando dentro da comunidade, ve a situación cos ollas da fe. 

A súa vivencia é moi diferente. Agora é capaz de da-lo salto da desconfianza á confesión de fe 

hµmilde e sinxela. 

O relato remata mostrando que o evanxeo non é unha biogr~fía de Xesús, senón un libro escri

to para alimenta-la fe da comunidade eclesial. 

Na lgrexa, e na sociedade latexa a dialéctica entre a fe e a increnza. Tamén está moi presente a 

tentación de ir por libre, de deixarse guiar máis palas propias ideas e non ta~to polo Evanxeo, pala 

fe que vive a comunidade, que ternos qüe personalizar cada quen .. 

Crer non é doado nunha sociedade coma a nasa, tan chea de si mesma; que ten dificultades para· 

ver· máis alá do que ten diante dos ollas.' Pero a persoa humana ten capacidade para ver co cora

zón, para chegar á realidade que está agachada detrás do aparente. 

A forza do Espirito Santo pode darnos esta aliada máis fonda. O seu dinamismo borra o pecado, 

· é dicir, a inxustiza, a opresión, a dar, a miseria e a violencia que está xerando esta sociedade guia

da polos malos espiritas da sociedade de consumo. Espiritas ou forzas que, entre outras causas, 

están creando problemas tremendos nos nasos pobos: o mal das vacas tolas, a inmigración, o tema 

da_ pesca que non se arranxa, a ·despoboación e avellenfamento dos nasos pobos ... 

A mirada da fe leva á loita por cambiar esta situación. O alento do Espirito anima esta anguei

ra. O resultado, aínda que non é doado, ten futuro; leva a acada-la felicidade, como lle di Xesús a 

Tomé: "¿Tes fe porque me viches? ¡Benia os que creron sen veren!'. 

As nasas parroquias tan pequenas precisan medrar en espirito comunitario. A fe vivida e com

partida levará tamén á participación nos problemas sociais e políticos de xeito que estas realida

des estean ó servicio dos pobos e non ó servicio de quen se está a servir delas. Por isto hoxe todos 

somos necesarios e importantes. 

1 

. Francisco Xabi~r Martínez Prieto 
A CLAVE . D1tosos os que non viran e creron 

A comunidade que está tralo evarixeo de Xoán padeceu e-tivo que enfrontarse ó mesmo problema que o personaxe de Tomé. A comu

nidade xoánica, na medida en que se foi distanciando no tempo do Xesús terreal (e incluso do denominado discípulo amado) que esti

vera presente entre eles, experimentou a necesidade de transmitir a un mestre -coas súas respectivas ensinanzas- que xa non se 

comunicaba do ni~smo xeito ca antes. E aqueles qúe xa non eran testemuñas directas do resucitado, tiñan que aprender, coma Tomé, 

a creren sen ter visto. 

Xesús xa non estaba presente en carne e óso no medio da comunidade, pero isa non significaba que non fose posible o encontro direc

to e a experiencia persoal de coñecer a Xesús e sentilo na propia vida e nas circunstancias persoais e comunitarias. Paulo críao posi

ble (cf. 1 Cor 9, 1; 15, 8), e Xoán mesmo, desde a pasaxe da samaritana estanos invitando continuamen_te a vivir ese encontro direc

to. A que non nos quedemos só -co que se nos dixo. 

Por tanto Xesús é unha experiencia posible. O encontro con El é algo aberto a todo ser humano. Esta é a profunda invitación desta 

pasaxe e, en definitiva, a mensaxe agachada baixo todo o apaixonante Evanxeo daqueles grandes mestres que desde a propia vida 

deron á luz a fermosa obra de Xoan. o······· ······ 



··· ···········o 

APENEIRA 

¿~· 
:-"....; 

OS SALMÓNS recibiron este nome polo seu afán de saltar, pero agora os 

tramos son moi curtos e non son quen de superar tantos obstáculos que estamos a 

pór no seu camiño: furtivismo, presas, minicentrais, verti.dos, xurros, insecticidas, etc. 

Están a converterse nunha especie a extinguir nos nasos ríos, que xa non se prestan 

a dárlle-la vida e a respiración sa para poder acometer longas migracións ata Irlanda 

ou despois de atravesa-lo Océano ata Canadá. Xa non existen na vella Europa, e se 

polos anos 20 se pescaban en Galicia máis de 10.000 _salmóns ó ano, a pasada tem- . 

pada só se pescaron pouco máis de 20. 

No 
11ANO DO VOLUN

TARIADO" queremos lembrar a 

máis de 20.000 galegas/os que están a 

gasta-la súa vida a pral dos demais, 

· moitas delas espalladas por tódolos paí

ses do mundo e outros preto de nós. Na 

foto María Raimóndez de Lugo que tra

balla na lnd.ia. Esa ligazón comezou ós 

17 anos cando fixo un afiliado ali a tra-

vés da ONG "Axuda en Acción", agora 

simultánea o seu labor naquel país coa 

investigación para a súa tese de douto

ramento sobre a literatura das mulleres 

indias e mesmo fundou outra ONG 

"lmpliCados no Desenvolvemento''. Son 

o 1 CONGRESO DE CONCILIACIÓN DA VIDA varios/as mozos e mozas galegas que 

FAMILIAR E LABORAL en Santiago, do 25 ó 27, con varios paneis comezaron así e agora están a .traballar 

de debate. ¿Abonda co Estado de Benestar aínda asumindo tódalas competencias?, na India, na Fundación de Vicente Ferrer. 

¿percibe a sociedade a necesidade da integración de ámbolos sexos eh tódolos 

eidos? e ¿as empresas?, ¿en que medida ternos que falar de vida familiar ou de vida 

privada?, ¿estaremos nuns anos falando de igualdade soheiros-casados en lugar de 

igualdade home-muller? ... A xuntanza parte de que aínda hai que facer un longo 

percorrido ata acada-la igualdade entre home e muller no fogar e na sociedade en · 

xeral. Organiza a Consellería de Familia e para máis información 981277222. · 

Os centros deportivos e culturais de Vigo co apoio do Concello puxéronse a recupe

ra-los XOGOS POPULARES durante todo este ano para o que 

solicitan a colaboración de tódolos veciños, sobre todo dos máis vellos ... Vigo é a 

comarca que máis promove os xogos autóctonos con competicións oficiais de chave, 

bolos, petanca, etc. É unha mostra da necesidade de reconstruí-los para os máis 

novas. Pero non tódalas chaves son iguais polo que non se pode montar unha com

petición a nivel de Galicia. Na ilustración unha das láminas editada pala Federación 

"Don Basca de Galicia"na súa revista Brincadeira que dedicaron a varios xogos tradi-

cionais: panda, billarda, buxaina, chave, pita cega, truco e comba. 



JOSÉ-MARTÍN MON
TERO SANTALLA é un 

dos grandes investigadores do naso idio

ma, crego no Ferrol e profesor da 

Facultade de Ciencias· da Educación en 

Pontevedra. Desde aquí queremos man

darlle a nasa noraboa pala súa tese de 

doutoramento que ven de presentar. Son 

3 tomos sobre As rimas da poesía trova

doresca galega-portuguesa: catálogo e 

análise ... Políglota, lingüista, traballa na 

unificación da ortografía do galega, bra-: 

sileiro e portugués na escrita. As edita

ríais compiten agora en editar un traba

llo tan intenso que todos agardamas. 

A VI XUNTANZA DE 
NOVOS INVESTIGA-

. DORES vai ter lugar do 28 de 

abril ó 1 de maio no Albergue de 

Gandarío convocada pala Dirección 

Xeral de Xuventude. Son uns días de 

convivencia nos que os mozos e mozas 

presentan os seus estudios rigorosos 

sobre o seu tema de investigación e 

saben que son escoitados e apreciados 

polo seu esforzo e tesón. Intercambian 

os seus roles, unha vez oradores da súa 

teima e as outras oíntes das dos demais, 

todo nun ambiente de colaboración. Xa 

antes, o 6, ten lugar a xu.ntanza de 

novas músicos, o 25 de maio: a das 

letras e das palabras e· do 5 ó 7 de 

outubro: a dos novas artistas ... Para 

máis información calquera centro da 

mocidade e o 981179005. ' . 

Alfonso Blanco Torrado 

FREI XOSÉ GÓMEZ, Bispo de Lugo, segue a empurra-los cregos 

para que o naso idioma· estea presente na liturxia e escólleo sempre nas celebracións 

que dependen del. Agora no Boletín Oficial lembra varias decisións da Asemblea do 

Presbiterio aprobadas por unamidade: en tódalas parroquias ten que haber Misal, 

Leccionairios e materiais de contestación da Eucaristía, e nas que hai varias misas . 

dominicais, unha ten que ser en galega e en todas unha ó mes. En tódolos funerais e 

festas ten que haber unha lectura e cando se pide un Casamento ou Bautismo, se o 

crego da parroquia non o fai debe posibilita-la celebración en galega con outro ofi

ciante. 

I Xuntanza de novas. · ~, 
~nvestigadore 

Nesta época de inmigracións están a visitarnos o.u en tránsito BANDADAS 
DE PAXAROS,. en moitos deles prefiren a cidade cos seus parques fron

dosos como medio máis doado de facerse cunha migalla de pan e un acubillo contra 

outras aves máis violentas e rapaces que poboan os montes. Nestes días están a 

chegar os vencellos e tamén mandas de andoriñas, estas de África, e todas elas esta

rán éon nós superado agosto ... , cando están a deixarnos os estorniños que encheron 

coa súa música o inverno. O dita popular mostra: "catro aves escollidas/son as que 

pasan o mar;/o cuco e maila andoriña./a rula e o paspallás". Máis de 40 especies de 

aves comparten as presas dos cidadáns ou urbanitas, elas competindo polos insectos 

e re.stos alimenticios dos humanos. 

e ·· ·· ·· ··· ······ .. 



f~GAL€RIA~ 
~ARGAD€LO~ 

~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00' 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~Ei Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~G Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

~G Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: · 988 - 37 09 28 

~G Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~G Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 79 18 

~f Praza de España, 2 

············e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -416033 

~ 

POLITICA Tintxu 

ALIGAS.MIL 

O medio ano de chuvia que levamos axudounos a descubrir moitas 
das /imitacións da nosa modernidade. Aínda que agora contemos 

con moitos máis medios para protexernos contra os elementos 
metereolóxicos, seguimos senda moi dependentes deles. 

Algún m edio informativo publicaba de xeito moi destacado como morre
ron centos de reses de vacún que pacían ceibe~ polos montes da serra do 
Suído, entre Pontevedra e Ourense, ó se quedaren sen alimentos por causa pre
cisam ente da t huvia. 

Pero nas zonas de gandería máis intensiva os labregos pasaron tam én pro
blemas para explota-la herba dos seus prados: o exceso de auga impedía qµ e 
os .tractores puidesen acceder a moitos deles para recolle-la herba e, ó m esm o 
tempo, ·tampouco lles permitía esterca-los m esmos ·prados co xurro que se 
acumulaba nas cortes. 

N as costas .as dificultades eran aínda m áis graves: os sucesivos temporais 
impediron que os barcos de 
baixura s"aísen ó mar en case 
todo o inverno. E as propias 
rías , polo exceso de auga 
doce, botaron a perde-lo 
marisco. De xeito que moi
tas das 42 Confrai:ías de 
Pescadores están moi pretó 
da ruína. 

Pero se ü tan castigado 
sector primario se viu tan 
condicionado palas tempes-
tades, hai outros factores da .__ ___ ...._ ___ ........ __ 

econorrúa que se viran fortemente afectados . Entre eles destacan as vías de 
comunicación: desde as autoestradas e autovías ata os máis modestos camiños, 
pasando palas arcaicas vías férreas padeceron duramente os efectos da acumu-:
lación de chuvias. 

Por todo iso seguramente quedaron lonxe da realidade as estimacións da 
Xunta, fixando en 59 mil millóns de pesetas os danos causados polo terp.po
ral, cando soamente os empresarios da construcción denunciaban perdas de 38 
mil millóns. E , polo tanto, moito m áis lonxe da realidade quedan os fondos 
dispostos pala administración .central, autonómica e local para remediar esta 
situación. 

N on estará se cadra fóra de lugar lembrar que unha parte considerable deses 
danos serían evitables, se nas nasas actu;:i.cións se tivesen en. canta os riscos de 
.sufrir tales temporais: desde o . evitar construír vivencias ou outras instalacións 
nas m arxes dos· ríos, ata a construcción de vías de comunicación que teñan 
perfectamente en canta o clima aquí reinante. Algunhas da~ instalacións agora 
destruídas eran de recente construcción, como algúns terrapléns en varias 
autovías ou o fume dalgunha estrada. . 

Veremos tamén cal é a eficacia dos responsables á hora de investi-los fondos 
destinados a repara-los efectos do temporal, que aínda se están vendo por aí ·· 
adiante carteis anunciando a realización de obras correspodentes a temporais 
de hai cinco ou seis anos. E veremos tamén qué criterio se segue para repar
ti-las axudas prometidas. 

1 



¡Hai que loitar loitar polos que non loitan ! 
¡ Kai que pedir por tódolos que non imploran! 
¡ Hai que facer· que oian os que non escoitan ! 
~ai chorar por tódolos que non choran! 

ai que vivir sementando! ¡ Sempre sementando! 

M.R. Blanco Belmonte* 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON CAMILO 'NOGUEIRA 
O NACIONALISMO ESTA SUFRINDO UNHA 
CAMPANA DE DESPREST1x·10 

O pasado febreiro celebrouse no Pazo de Galegas a Festa do Lume, unha cita que cada 
ano congrega a máis de medio cento de irimegos que dedican o día a analizaren o 

estado da Asociación e reflexionar e trabal/ar .sobre algún tema de interese. Este ano o ~ 
argumento elixido era de rabiosa actualidade: Vixencia ou crise do nacionalismo. O 

esquema de trabal/o, o de sempre: algunha persoa coñecedora da materia achégase para 
ilustrar e enriquecer o asunto. O elixido foi o eurodeputado nacionalista Camilo 

Nogueira quen nos deu ademais a oportunidade de concertar para hoxe esta entrevista. 

Irimia.- O nacionalismo é hoxe 
por hoxe o tema estrela do deba
te político, sen embargo eremos 
que moitas veces se entra nunha 
confrontación artificiosa e nada 
inocente, que evita as referencias 
históricas do .tema. 

Ca.inilo Nogueira.- Para falar de 
nacionalismo hai que remontarse á 
Revolución Francesa. N aquel con
texto de finais do século XVIII e dun 
xeito paralelo a aparición do consti-

tucionalismo (por moito que hoxe 
haxa quen queira confrontar as dúas 
palabras) vai aparecer ·a idea de 
nación, como un dos C<?ntrapesos 
fronte á idea de monarquía absoluta. 
É evidente que dentro desta liña clara 
de desacreditación que teñen os 
medios de comunicación non intere
sa lembrar o percorrido histórico que 
leva feito o nacionalismo e menos no 
noso país ondé nas ocasións máis 
decisivas , neses pequenos parénteses 

de democracia e progreso que ten a 
nosa historia dos últimos dous sécu
las (nas primeira e segunda repúbli
cas, rio momento da transición trala 
morte de Franco que vén dar na 
constitución do 78) o nacionalismo 
xoga un papel decisivo. Cómpre facer 
esa lectura histórica. 

1.- Sen embargo non tódalas 
nacións se formaron do mesmo 
xeito ... 

C.N.- Non. Os estados que van 
aparecer en Europa ó longo do sécu
lo XIX e XX van responder, esen
cialmente, a dous tipos: o francés e o 
alemán. O modelo de estado francés 
fórmase sobre a idea de elimina-las 
diferencias, de igualar para crearen 

O mode.lo de 
estado francés 

fórmase sobre a 
idea de 

elimina-las 
diferencias, 

unha realidade única. Fronte a el está 

sen embargo o exemplo de Alemaña 

onde un territorio que ten unhas 

características históricas e culturais 

comúns se constitúe nun estado. Se 

reparades este é o debate que está 

aberto hoxe en España: crear un esta-



Rubén Rivas Vida/ 
........................................................................................................................ ; ................. : ........................................... ................. ............................. ................................................... . 

do do tipo francés (impoñer unha 
lingua únic;i, unha historia única ... ) e 
que é o que tanto gusta ó poder de 
Madrid ou crear un estado plurina
cional como propón a Declaración 
de Barcelona. 

1.- A crítica do pensamento 
"dominante" e dos tópicos 
actuais sobre os nacionalismos 
periféricos, tamén precisa dese 
enfoque histórico que deixe as 
cousas no seu lugar, ¿como resu
miriamos cal é o proceso histó
rico do nacionalismo galego? 

C.N.- Resulta dificil ser breve, 
pero en poucas palabras o nacionalis
mo galega, ó igual có catalán ou có 
vasco, formase con carácter democrá
tico, coma unha maneira de facerlle 
fronte á monarquía caciquil. Iso é 
algo innegable_. Nace da man de per
soeiros como Faraldo, Murguía, vai 
madurecendo politicamente nas 
Irmandades da Fala, de maneira que 
co Partido Galeguista, no ano 1930, 
xa podemos falar dun nacionalismo 
político logrado. Despois a historia xa 
a coñecemos todos: vén a dictadura e 
o silencio, un silencio que se estende 
ata a década dos 60, cando en rela
ción con outros grupos de oposición 
a Franco e coincidindo co influinte 
movemento da · descolonización 
recupérase un certo pensamento 
galeguista. Logo, na transición, apare
ceron moitos partidos pero que ·se 
reducen a <lúas liñas, unha frontista e 
contraria ó marco constitucional e 
estatutario; outra que considera que 
ese marco é un avance irrenunciable, 
un punto de partida. Hoxe, e despois 
de moitas voltas, dicir nacionalismo 
en Galicia é dicir BNG, un BNG que 
recolle todo o saber facer e a enerxía 
organizativa daquela primeira ten
dencia e os postulados estratéxicos da 
segunda, apostando forte polas insti
tucións e avanzando desde aí. E coas 
mesmas estamos a falar da segunda 
forza política de Galicia e a principal 
alternativa de goberno. 

1.- Sen emb~rgo e fronte a eses 
éxi,tos electorais do Bloque o 
nacionalismo como ideoloxía 
non parece estar nun moi bo 
momento. Por exernplo Savater 
dicía hai uns días que non había 
nacionalismos bos e malos, 
senón graves e leves. 

N.C.- Está claro que nestes 
momentos o nacionalismo está 
sufrindo unha campaña de despresti
xio tanto no seu aspecto ideolóxico 
coma político. Non podedes imaxi
nar ata que punto os medios de 
comunicación están desvirtu~ndo, ou 
mellar <lito, manipulando a realidade. 
Póñovos un exemplo sobre un tema 
que tivo bastante s~~ma e que ademais 
me afectou a min persoalmente: o 
abandono do acto no que se facía 
entrega do premio do parlamento 
europeo ó colectivo ¡Basta Ya! A 
noticia· en Galicia foi presentada con 
titulares do tipo "Boicot .del BNG", 
"BNG, PNV y EA abandonan la 
entrega de un premio a Basta ya". 
Cando a realidade era totalmente 

o galego-portugués 
é a cuarta 

lingua do mundo 
en número de 

talantes 

diferente. Para empezar habería que 

explicar que o premio estaba pens.a

do orixinalmente para recoñecerlle a 

persoas do terceiro mundo o seu tra

ballo a prol da liberdade e a~í consi

derabamos dende o noso grupo par

lamentario que tiña que seguir 

sendo. En segundo lugar tampouco 

entendiamos por qué o premio era 

concedido a unha soa asociaciación 

cando en Euskadi hai outros move

mentos de loita pola paz (Elkarri, 

Gesto pola Paz ... ) que levan máis 
anos traballando. Pois ben , aínda que 
non se respectaran esas <lúas causas, 
algunha xente do noso grupo quixo 
estar ali, outros como os de CiU, 
PNV ou EA xa nin entraron. O que 
tiñamos claro os que fomos era que 
nón íamos aguantar que se establece
ran relacións entre terrorismo e 
PNv, así que cando se comezaron a 
lanzarse críticas cara ó PNV abando
námo-las sala. Pero nin era un boicot 
nin saín acompañado de parlamenta
rios de EA ou PNV xa que estes nin 
sequera entraron. Exemplos <leste 
tipo poderla poñervos centos. 

1.-Aproveitando que mencio
nas ó PNY, o problema vasco 
parece estar agora nun dos 
momentos de máis dificil solu
ción ... 

e 
Vi 

C.N.-Non sei se nun dos momen
tos máis diñciles pero dende logo que 
a situación é moi delicada. Eu teño o 
opinión de que PP e ETA se necesi
tan mutuamente, que un xustifica a 
actuación do outro. N ese sentido é 
moi interesante analizar cómo o 
goberno utiliza o terrorismo com o _, ... .. ....... . .. 
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A presencia de Galicia en Europa está perfectamente asumida polos galegas . . 

arma para atacar o nacionalismo. Por 

exemplo no caso vasco fai todo o 

posible por asimilar terrorismo con 

PNV A~í, por exemplo, Otegui desa

pareceu totalmente dos medios de 

comunicación e agora cando se fala 

de terrorismo sempre se fai unha 

relación directa ou indirecta con 

Arzalluz. N este momento estas e 

dando dende o goberno un "rearme" 

do nacionalismo españolista que 

pode ser moi perigoso e durar moi

tos anos, estase recentralizando o 

estado a nivel empresarial, económi

co, de infraestructuras... e demoni

zando propostas de articulación esta

tal como a · "Declaración de 

Barcelona" que tiña o mérito de 

incluír ás forzas vascas por primeira 

vez nunha proposta colectiva, nun 

proxecto que implicaba a todos nun 

mesmo estado fronte ó rupturismo 

hi tórico de Euskadi. 

1.- A túa presencia política está 
agora en Europa·, ¿que sentido lle 

dás a esa presencia nunha reali
dade supranacional como é a da 
Unión Europea? 

C.N.- O proceso de construcción 

da Unión Europea é paradoxal. Os 

Estados foron os protagonistas nece

sarios da iniciativa da Comunidade 

Europea, pondo en marcha un pro-:

ceso de · desaparición das fronteiras 

que leva historicamente ó debilita

mento ou á desaparición das caracte

rísticas . constitutivas dos propios 

Estados. Ante esta realidade, hoxe 

existen dúas tendencias básicas na 

concepción da reforma da Unión: a 

que pretende unha simple Europa 

intergobernamental e a que quere. 

unha Europa política e social e unha 

Constitución europea, baseada nos 

cidadáns e nos pobos que a configu

ran. 

1.- E a presencia de Galicia en 
· Europa ... 

C.N.- Iso é algo que xa está asumi
do polos galegas, é unha das evidencias 
das que falaba antes, todo o mundo 
sabe que ·ali se xogan cousas, que a voz 
de . G.alicia se ten que facer oír en 
Bruxelas, de aí o ézj.to do BNG 'nas 

. eleccións ó Parlamento Europeo .. 
Galicia ten que estar presente . en 
Europa e ten que estar tamén presente 
neste contexto de globalización e esta
la non dende o localismo serrín dende 
unha dimensión de u~iversalidade, a 
dimensión que lle dá se-lo lugar onde 
remata o Camiño de Santiago (que ten 
moito .peso na creación dunha idea de 
Europa) pero tamén dende a súa reali
dade lingüística (non podemos esque
cer que o galega-portugués é a cuarta 
lingua do mundo en número de falan
tes) , e· dende a s{+a situación xeográfica 
atlántica. 

1.- Xa para rematar e concre
tando no caso do BNG como 
partido político algunha xente 
leva coment.ado que se está 
dando pola súa parte .un cambio 
de actitude fronte a grupos ou 
organizacións cristiás, ¿iso res
ponde a algún cambio de estra
texia ou é casual? 

C.N.- Eu creo que iso é un reflexo 
da evolución do propio BNG, é evi
dente que hoxe o Bloque ten unha 
posición aberta ás realidades sociais, e 
tanto máis a unha tan fundamental 
como son as crenzas relixiosas. Non 
penso que responsa a algo premedita
do creo que é máis ben o convence
mento de que dentro da Igrexa hai 
movementos sensibles con Galicia e 
coa súa realidade. Penso que non 
sería mala idea incluso que o propio 
partido puidera ter incluso algún 
encontro coa Igrexa oficial. 
Refirome a esa vella débeda da 
Igrexa coa lingua galega, quizais é 
hora de achegármonos a dialogar co 
.arcebispo sobre o tema, é algo ó 'que 
persoalmente estou disposto. 
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¿FAN FALLA SACERDOTES CONSAGRADOS? 

Poucos meses lago de facéreno car
deal, ~ non moitos antes . de morrer, ó 
gran teólogo dominico Yves-Marie 
Coµgar fixéronlle un libro-entrev~sta 
onde lle preguntabaµ si vía aceptable 
que unha comunidade celebrase a 
eucaristía sen sacerdote. Confesou 
que había . anos daría unha resposta 
totalm.ente negativa á pregunta, pero 
que agora estaba en dúbida da validez 
de tal celebración eucarística, por 
suposto en casos de emerxencia. 

Non sei se volveu a haber manifes
tacións públicas sobre a cuestión,. 
pero estou seguro de que se foi exer
cendo esta práctica, que agora volve a 
discusión de alto nivel. O desafío 
provócao agora o teólogo católico 
Heerbert Haag. Isto afirma: "A exis
tencia na Igrexa do estado clerical a 
carón do laico non corresponde ó 
que Xesús fixo e ensinou e aínda 

. menos corresponde o sacerdocio 
que, en contraste coa praxe dos pri
·meiros catro séculas a Igrexa ( católi
ca) institucionalizou. Isto di o biblis
ta Herber Haag en De Xesús ó sacer-

docio. En Roma ándanlle enriba do 
lombo. 

A crise do . sacerdocio católico 
romano é evidente. Cada vez máis, 
confíaselle ós laicos a dirección da 
comunidade que, non estando "orde
nado.s", non poden celebra-la euca-

-ristía coas . súas co~unidade, aínda 
que iso debería formar parte dos seus 
deberes. Na Igrexa primitiva isto non 
constituía .problema. A celebración 
eucarística era de exclusiva compe
tencia da comunidade. Os que presi
dían a eucaristía, de acordo mutuo 
coa comunidade, non estaban "orde
nados". ·Eran simples membros da 
comunidade. 

Se for certo que Xesús instituíu o 
sacerdocio, ¿por que non existe cons
tancia nos primeiros catrocentos anós 
de historia d Igrexa? Xesús máis ben 
indico~, con palabras e xestos, que 
non quería sacerdotes. Nin el foi 
sacerdote nin Paulo, nin ningún dos 
Doce. 

Non sorprenda que a institución 
do . sacerdocio naza no século III, 

cando se dá a comprensión sacrificial 
da eucaris~fa e a idea de poder sagra
do. Entre os santos Padres, podemos 
escoller a Cipriano de Cartago, que 
non ten a ordenación sacerdotal 
coma sacramento. Para el, sacerdote 
éo só o bispo, escollido polo pobo, el 
por el substituído, se non cumpre coa 
fe. Coma sempre, é Agostiño o que 
disente e arrastra consigo a Igrexa, a 
favor dun sacer~ocio "persoal". 

Eu penso que o camíño está aber
to par;:i. a experiencia que se está pro
curando por mor de que non se 
cometa a inxustiza actual: que cada 
día hai menos cregos e menos euca
ristías, quedando os fieis ó arbitrio 
dunhas norm~s que non están nada 
claras. Na Derradeira Cea non houbo 
institución do sacerdocio, e a carta ós 
Hebreos prohibe . o sacerdocio fóra 
do único de Cristo. ¿Ten ninguén · 
dereito a denega-lo sacramento da 
Eucaristía polo feito de que a Igrexa 
católica mantén o capricho de unir 
ministerio sacerdotal e celibato? ¿Que 
terá que ver unha causa coa outra? _ ............. .. 
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DOSNOSOS 
VELLOS OFICIOS 

OS ZOQUEIROS 
O z oqueiro foi á rµisa 
e non sabía rezar, 
andaba polo altar: 
¿hai zocos pra remendar? 

No 1962 o mestre e amigo Don Xaquín Lorenzo 
Fernández, laiábase de que o oficio de zoqueiro estaba 

. daquela en vías de desaparición. Se isto sucedía hai core:p
ta anos ¿que dicir agora?, que non quedan máis que vellos 
zoqueiros que rara vez fan zocos porque -e esto é o máis 
importante- hoxe en día ninguén os usa. Os únicos que 
aínda se poden ver nalgunha feira (e cada vez xa é máis 
raro), son os procedentes de talleres industriais. E quen di 
os paos dos zocos, tamén se pode aplica-lo mesmo ás 
zocas ou galochas. 

Esta desaparición e substitución por outro calzado, non 
só se deu en Galicia, serrón que sucedeu outro tanto nou
tras terras e, en particular polo que a nós nos toca, no 
norte de Portugal, pois -unha comparanza- a comezos 
do século XX rexístrarise só no Porto 120 zoqueiros, e en 
Vi u, 53. E en 1966, xa non quedaban máis que 15 e un, 
respectivamente. 

. :&ú . 

Ferramentas dos zoqueiros, segundo a Encyclopédie de Diderot 
e D'Alembert (1751-1772). 

O CALZADO DE PAO 

Dende a máis remota antigüidade o home vén utili
zando este calzado. Dise que da idade de Ferro (1000 a 
400 a. C.) se descubriron en Hallstatt restos que puideran 
ser de zocos, e aquí, en Galicia, Xosé Figueira Valverde 
coidaba que os habitantes da Lanzada (Sanxenxo), aten
dendo a algúns aéhados, fixeron tamén uso <leste calzado . 
Pero cando xa non hai dúbida e na idade Media, e en par
ticular -polo que atinxe á documentación -- na Terra de 
Santiag_o de Compostela. Así, por exemplo, nos foros 
autorizados e confirmados polo rei Afonso VII o ano 
1133, sendo arcebispo Xelmírez, ternos entre outros tipos 
de calzados: socos optimas cabrunos e optimas sujfurtas, que se 
adoitan traducir: bos borceguís de pel de cabra e bos zocos, 
aínda que non todos son da mesma opinión, pois non 
falta quen sexa partidario de zocos de pel de cabra e bos 
zapatos. 

Os zocos aparecen nomeados no código de Afonso X 
do ano 1252. E, por non procurar xa máis citas históricas, 
nas Ordenanzas da cidade de Compostela do 1552, nas 
que consta que o par de zuecos de buen cordobán para muje
res a quatro .reales. 

A humildade <leste oficio testemúñase no feito de que 
non hai constancia aquí en Galicia de que existise ningún 
gremio ou/ e confraría, andando xuntos cos zapateiros ou 
cos carpinteii:-os. Pola contra, hóuboo na vila portuguesa 
de Guimaraes, na que no século XVIII se gobernaban 
polo Regimento dos Mestres Tamqnqueiros. 

O calzado de pao en xeral sempre se considerou como 
propio de pobres, dos que carecían dos suficientes medios 
para mercar zapatos con sola de coiro, mesmo non estan
do ben visto que os usasen persoas de distinción, como o 
amosa o feito de que o ano 1818 o arcebispo de Braga lles 
prohibise ós cregos s:;iír á rúa con tamancos. 

OS ZOQUEIROS, TAMANQUEIROS, GALO
CHEIROS . .. 

Hai ·dúas clases de zocos: 

a) As z ocas, que son dunha umca peza de madeira. 
Sóense usar en comarcas húrnidas e con abundantes pre
cipitacións de neve. Témo~as de cor madeira ou pintadas 



Ferramentas dun zoqueiro galego, segundo X. Lorenzo (1962). 

e adornadas con motivos xeométricos. Tamén son coñe
cidas por galochas, madreñas, chancas, ... 

b) Os zocos: cando só é a sola de pao. Considéranse máis 
finos que as primeiras, podendo ser: con coiro sen tinxir 
e a madeira protexida con chatolas ou ferras; ou co coiro 

JilX?'77' 
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Clodio González Pérez 

negro .o mesmo que os zapatos, podendo leva-la madeira 
como p~otección por debaixo un coiro ou unha goma. 
Ademais reciben as denominacións de chancas, zamancas, 
tamancas, tamancos, ... As dúas últimas cadran coas que se lle 
dan en :Portugal- aínda que tamén se di soc~, e en par
ticular no sur da provincia de Pontevedra . 

. Segurido o nome que reciba o calzado, así tamén é o 
do artesán: onde se di zocos, el . é zoqueiro; cando son 
tamancas, é tamanqueiro (aínda que tamén din zoqueiro), 
e, por non citar xa máis, se son galochas fainas, é galo
cheiro. 

Cando o calzado de pao se usaba de cote, tanto os 
homes, como as mulleres e os nenas, abundaban os 
zoqueiros, non faltando algún en tódalas freguesías, aínda 
que tamén eran moitos os veciños mañosos que tallaban 
os deles e os da familia, sobre todo nos días de invernía 
que non se pode saír da casa. Aínda que non fose tan ben 
rematados coma os dos profesionais, pasaban por quen
da ... 

As ferramentas <lestes artesáns debuxounas -o mesmo 
que as de tódolos demais- o amigo Xaquín Lorenzo, 
pero con ser tradicionais e populares, n<::m por eso son 
moi diferentes ás que figuran na Encyclopédie de Diderot e 
D'Alembert, publicaqa entre 1751 e 1772: burro, anxola, 
trade, llerga, repenisco, etc. 

e·············· 
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XVI ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS 
A EMIGRACIÓN E NÓS COMO GALEGOS 
Da multiculturalidade á intercu·lturalidade 

DATA: SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2001 

HORA: 10 DA MAÑÁ 

LUGAR: CASA DE ESPIRITUALIDADE XOÁN 

PAULO II (MONTE DO Gozo-SANTIAGO) 

10:00 

10:30 

11:30 

12:30 

13:00 

14:00 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

Acollida 

Relatoría 

Programa 

Tema: Da multiculturalidade á 

interculturalidadeRelator: Francisco 

Carballo 

Relatorio 

Tema A leí de estranxeiría. Mellaras a 

defender 

Relator: Un avogado de Santiago 

Descanso 

Celebración da eucaristía 

Xantar 

Experiencias: Santiago, Coruña, Vigo, 

Lugo, Imnigrat~.tes ... (Cada colectivo fará 

unha exposición breve) 

Deb.ate sobre os temas propostos palas 

expenenc1as 

Conclusións 

Despedida 

Nota: Hai que leva-lo xantar 

A E:..IGilAC!IOJr 
E IÓ8 C!O:..O GALEGOS 

DA MULTICULTURALIDADE 
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CONTEMPLATIVOS NA LIBERACION 
LITURXIA DAS HORAS - TEMPO ORDINARIO 

Esta edición da Liturxia das Horas 

(Laudes, Vésperas e Completas) en · 

gal ego foi preparada pola 

Comunidade Moraima, un pequeno 

M p R E s o 

grupo de cristiáns laicos que quere
mos vivi-la nosa vocación nunha 
comunidade apostólica. 

A Liturxia das Horas ten un lugar 
central na nosa espiritualidade e, 

aproveitando que por fin podemos 
rezala na nosa lingua, quixemos pre
parar unha edición economicamente 
. accesible e cun carácter marcada-

mente pedagóxico, q~e permita ós 
laicos e laicas da nosa terra achegarse 
-á Liturxia das Horas sen "medo a 

perderse". Para iso coidamos de 

transcribir tódalas respostas, o res
ponsorio ... ademais de elaborar unha 
introducción á súa historia, ós docu

mentos eclesiais que a configuran e 
unha breve explicación de tódalas 
súas partes. 

Ademais fixose unha revisión dos 

textos oficiais coidando, especial
mente, a presencia explícita do femi
nino, evitando aquelas formulacións 

das preces e responsorios que nos 
amasan un Deus alleo ó Deus de 

D E D o M 

Xesús e engadindo en tódalas ora
cións unha petición que nos achegue 
á realidade vital dos empobrecidos e 
empobrecidas do mundo e, sobre 
todo, ós seus procesos de liberación. 

"Unidos país a toda a Igrexa orante e 
militante, seguidores de Cristo Resucitado 
e mergullados na historia humana ó caró11 
dos máís empobrecidos como pecadores e 
camíñantes ... " Esta foi a nosa teima ó 
facermos este traballo. A nosa espe
ranza e irnos atopando nos camiños 
do Reino arredor da mesma oración 
e do mesmo comproffiiso. Nisto 
seguimos. 

Este libro pódese atapar, polo de 
agora, nas tendas de Comercio Xusto 
de Santiago. e Lugo (Panxea e A Cova 
da Terra) , e nas librerías Exeria 
(Santiago) e Betel (Ourense). Para 
máis informac_ión ou pedidos:. 
, Quedamos á vosa enteira disposi

ción: 

e L 

David Asegurado Pérez 
Comunidade Moraima 
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FALANDO 
DALIN-GUA lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

REGUEIFAS E CANTIGAS 
Alá vai a Semana Santa e de seguro que témo-lo corazón algo comprimido de 
tanta "mea culpa". De reflexións andamos e ó mellor xa cheos estamos; así que 
facemos un alto no camiño para rir un chisquiño. ¡Vaia, sen querer saíronnos 
uns versos rimados!" E falando de rimas vennos á cabeza a copla aquela de: 

O padriño xa vai farto de regalar 
ovos, agora vaivolos ... 

Santa Xusta de Maraña 
ela é a míña madríña 
e hame de manda-la Pascua 
pola súa críadíña. 

Se cadra aínda estades coa dixestión de tanta 
ro~ca e tanto ovo de Pascua. Pola vosa terra, 
¿os padriños tendes obriga de dar ovos, ros
cón . ~.cartos .. . pola Pascua ou con bautizar xa 
cumprides?. Na nosa si que é costume .. . ata 
que un ten determinados anos. 
Por certo, da cantiga de Santa Xusta aínda 
sabemos outra estrofiña: 

Santa Xusta de Maraña 
ela vaí ter un meníño 
e halle de ir de padríño 
San Roque de Samartíño 

Xa liamos a papeleta, enchemos media folla e 
aínda non rimos . ¿Con que vos queríamos 
facer distraer despois de época tan seria?. 
Estamos agora no tempo ordinario, esperan-

do a que escampe e seica nunca choveu que non escampara, aínda que os ditos 
dos vellos non fallan agora xa comezamos a dubidar de que o refrán se cum
pra. 
A todo is to, nós iamos botar unhas risas lembrando as · regueifas. Os máis 
novos, ¿sabedes o que son?. Inicialmente eran coplas que se cantaban no xan
tar daquelas vodas que se celebraban nas casas. Botábanse a xeito de disputa 
entre inozos ou entre mozos e mozas. Logo fóronse estendendo a outras oca
sións e agora incluso Pinto de Herbón (o cultivador de pementos de Padrón· 
que ademais canta nos Herderíros da Crus -aclaración para os menos metidos 
·na música moderna) está facendo uns cartiños co tema. Tódalas regueifas 
teñen un carácter festeiro e burlesco. Vede: 

(El) - Á túa porta meniña 
hai <lúas horas que chamo. 
Non naciches para amores 
que te-lo sono pesado. 

(Ela) - Quítate de diante, quítate 
Cara de sartén queimada 
Que se me arrevolve o corpo 
De mira-la túa cara 

(El) - Teste ti por boa moza 
Moita cousa non o es 
Anque es bonita de cara 
Tamén es trenca dos pés 

¿Xa as sabiades? ¿Lembrades vós algunha outra? 

1. Xa supoñiamos moitos 
que ía encher de peídos 
George W, uve de water 
os seus federentos eidos. 

2. É o presidente , é Bush 
que gozoso quere ver roto 
-gústalle xogar ó malo-
º Protocolo de Kioto. 

3. Hai tres anos rematouse 
un compromiso de estima: 
menor emisión de gases 
para a mellara do clima. 

4. Solicitan reducción 
do gas de invernadeiro 
pois o capricho de Bush 
·contamina o mundo enteiro. 

5. Boicotearen petróleo 
de USA queren Os Verdes 
e se te metes con estes 
quizais gañas, quizais perdes. 

6. Para maior desvergoña 
catro de abril, ese día 
en terr.itorio chinés 
att;rra un avión espía. 

7 . No aparato os chineses 
coa proverbial cortesía 
entran, revisan e levan 
segredos de gran valía. 

8. E os iariquis coa conciencia 
de dominio universal 
din que o incidente pasa 
no espacio internacional. 

9 . China perdera Formosa 
-agora illa Taiwan
medranza da economía 
que os chineses coidarán. 

10. O pai de Bush e mais Clinton 
ó conflicto daban fin 
a Taiwan non venden armas 
nin satanizan Pequín. 

11. E o presidente de China 
non pide demasiado: 
só reclama unha desculpa 
para un país agraviado. 

12. O neno da Casa Branca 
mal gañou as eleccións 
se é que o triunfo lle pertence-, 
e agora chimpa avións . 




