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Subiu espectacularmente o prezo das matrículas 
universitárias, pero a calidade ainda é discutida 

Taxas sen tino 
na universidade 

Mentres a sociedade galega ten un déficit de formación, sobretodo en oficios de cualificación técnica 
média, os orzamentos das Universidades e o número de alunas aumentaron espectacularmente, 

criando exércitos de parados con título superior. Suben as taxas, conxélanse as bolsas e limítase o 
t acceso ás carreiras con máis saídas. 

-------------------
Lloren~ Soler: 
10s video-clips engaiolan á xente 
sen dicer nada' 

Lloren~ Soler estivo en Galiza 
este verán impartindo un cur
so e expoñendo a sua vide
oinstalación "Oh, Santiago!!". 
Este documentalista catalán é 
un vello coñecido de Galiza, e 
asi o recollen as histórias do 
cine galego. Nos anos 70 pre
parou os documentais "Auto
pistas, unha navallada á nosa 
terra" e "O monte é noso". 
Soler segue creando na forza 
da imaxe ao servizo da xente, w 

"os que levan un vídeo do- ~ 
méstico na man non saben ~ 
da ~ua forza". (Páx. 12-13> :i 

Nll 585•150 PTA 

_ UN CAMIÑO NA GALÁX!A - · 

Un camiño 
na galáxia 
Páxinas especiais 
sobre o Ano Xacobeo 

O ano que corre foi apresen
tado como o de todas as mi
lagres. A utilización do Cami
ño de Santiago, unha rota se
cular, serviu de marco para o 
gancho turístico, a recupera
ción histórica e a renovación 
dun mito senlleiro na nasa 
cultura. (Caderno Interior) 

Triunfa 
a lntilacla 
palestina e 
consegue 

• • a pr1me1ra 
retirada 
de Israel 
A retirada do exército israelí 
dos territórios ocupados e o 
recoñecemento da OLP como 
interlocutor único con Tel Aviv 
e Washington son dous trun
fos que hai que atribuir ao le
vantamento popular, /ntifada, 
que se mantivo 8 anos en Ga
za e na beira Oeste do Xor
dán. En todo ese tempo os 
sionistas non puideron erosio
nar o prestí xio de Arafat que 
resistiu 24 anos na direción 
política da OLP. CPéx. &> 

O PP perdeen 
Sanxenxo 
unha alcaldia 
simbólica en 
periodo 
p~leitoral 
Unha moción de censura 
apresentada polo PSOE e 
apoiada por unha concelleira 
independiente e polo BNG 
en Sanxenxo provocou que o 
PP quedara sen a alcaldía 
ainda que intentou presionar 
á concelleira independiente 
-irmá de X. M. Pérez Alar
cón, o home máis destacado 
que ten o PP na vila, conce
lleiro e ex deputado provin
cial- para que retirase o seu 
apoio á censura. (Píix. a> 
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A maioria dos alunas de estudos superiores pertencen 
a famílias de rendas médias e altas 

O aumento nas taxas universitárias 
consolida as discriminacións para estudar 

ARANTXA ESTÉVEZ - HORÁCIO VIXANDE 

O Ministério de Educación e Ciéncia estabeleceu un aumento nas taxas universitárias dun 12°/o para o curso 1993-94. 
Nas universidades galegas a suba é menor, dun 8°/o, pero supón case o dobre que nos anos anteriores. 

Nun momento caracterizado por unha grave crise económica, este incremento provoca polémica e 
cuestiona o direito universal á educación. 

Un estudante que accede á uni
versidade non só ten que afron
tar os gastos de inscripción. A 
selección é dupla, non só influen 
os resultados académicos; a si
tuación económica xoga o papel 
decisivo para comezar a estudar 
unha carreira. O prezo da matrí
cula dunha carreira de letras, as 
máis baratas, é nas universida
des galegas de 54.005 pesetas, 
mentres que o salário medio dun 
traballador é de 120.000. 

"A universidade de hoxe segue 
a ser clasista, aínda que doutra 
maneira". Esta é unha das afir
macións que se extraen do in
forme elaborado o ano pasado 
por Pedro Arias e Miguel Can
cio, profesores da Universidade 
de Santiago de Compostela. 
Este estudo pretendía achegar
se á influencia da orixe social 
dos estudantes no seu acceso 
á universidade. 

Analisando a atividade laboral 
dos pais dos estudantes, os 
dous investigadores chegan a 
conclusións que apoian a tese 
das diferencias sociais no acce- (/) 
so á universidade. "Hai máis fi- ~ 

w 
llos de profisionais liberais que º 
tillos de agricultores e obreiros. o 
Séguenlle os empresários, di- ~ 
rectivos, policías de maior grao, : 
gardas civis-militares (oficiais) e ft 
funcionários de maior nível." ~ 

G 
w 

~ 
l
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Nun inquérito feíto en 1988 en
tre 1800 universitários de San
tiago estabelecéronse claras di
ferén cias a respeito da profe
sión dos seus pais. Así, no cur
so 89-90, o 31,6% dos interpela
dos eran tillos de directivos, xe
fes de departamento ou funcio
nários, mentres que só un 6, 1 % 
eran tillos de obreiros sen espe
cializar. "Na educación e o ensi
no superior a selección social e 
as desigualdades non desapa
recen senón que se desprazan. 
Aparecen novos circuítos que 
seguirán marcando as distán
cias sociais". 

a.. ' , w <>· ~==·=·'"'-'" =· =..,................____..,=-~-'-""'.....,__.......,......:...___,_ .......... _ _.;,._..~--~----' 

A relación servizo-prezo 

O aumento nos salários non 
chegou este ano, en moitos ca
sos, ao 6%. O prezo das matrí
culas, que normalmente era fi
xado en relación ao IPC, sofre 
un incremento superior á infla.:. 
ción. A inscripción en carreiras 
como Medicina ou Belas Artes 
custará no próximo curso 
76.907 pta. A suba xustifícase 
polo seu teórico grao de experi
mentalidade. A práctica non ten 
reflexo na realidade, corno mos
tra o exemplo dos alunos da Fa
cultade de Betas Artes en Pon
tevedra, que levan denunciando 
a precária situación do centro 
nos dous últimos anos. 

O caso da Universidade de Vigo 

a: A eleición de carreira depende dun proceso selectivo prévio no que os recursos económicos axudan moito. 

é un exernplo dos maus tempos teñen recursos para escoiler titu- que en Vigo ainda non está irn-
que corren para os estudantes. lacións que se cursan noutras ci- plantado o segundo ciclo. 
Poucas e deficientes titulacións dades. Pero os estudantes de 
fan que moitos mozos queden Filoloxía terán que marchar can- Noutras titulacións a masifica-
na cidade por obriga, xa que non do rematen o terceiro ano, xa ción e a falta de presuposto fan 

que as práticas, aspecto básico 
nalgunhas titulacións , non se 
podan levar a cabo . Un estu
dante de Enxeñería Industrial , 
en Vigo, laméntase da dificulda
de que teñen os rapaces para 
aprobar o prirneiro curso com
pleto e da auséncia de práticas 
en rnatérias corno Física até o 
pasado curso. "Son casos ex
cepcionais os de aprobar un 
curso completo no ano acadé
mico correspondente. Dese xei
to danse casos de matérias con 
máis de cincocentos alunos ma
triculados", asegura. 

As práticas non están exentas 
de polémica, e alunos e profe
sores discuten a sua calidade e 
oportunidade. Nos cursos supe
riores das carreiras técnicas 
acúdese con maior frecuéncia 
aos laboratórios que nos primei
ros anos, pero págase a mesma 
cantidade por matriculación. 

Devaluación da calidade 
En oito anos a povoación uni
versitaria duplicouse. No ano 
1985 o total de estudantes de 
ensino superior era de 32.648 e 
no curso 1991-92 o número 
alumnos matriculados nas tres 

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven da páxlna anterior) 
universidades galegas era de 
68.274, segundo informa o Insti
tuto Galega de Estatística. A 
Universidade de Santiago ab
sorbe á metade dos estudantes 
galegas, 34.123. A maioria de
les non son da cidade, pero 
convértense durante o ano en 
habitantes composteláns. Na 
Universidade de Vigo, para o 
curso 1993-94, hai tres mil no
vas matrículas. 

vai en correspondéncia coa alza 
das notas que acadan os estu
dantes. O que sucedeu foi que o 
ensino privado, fundamental
mente, comezou a inflar as no
tas dos seus alunes, para estes 
acharen unha média que lles 
permita elixir calquer carreira. O 
ensino público sentiu prexuízo 
polo truco da privada. Oeste xei
to hai unha primeira selectivida
de, de carácter económico, que 
beneficia aos que poden pagar
se o ensino privado. 

O feíto de que existan carreiras 
que esixen unha nota mínima 
de acceso marca as diferéncias 
entre as condicións dunhas fa
culdades e outras. A imposición 
dunha nota de acceso non ten 
que ver en moitos casos cun es
t u do prévio da demanda. O 
exemplo máis claro son as no-

O escándalo da filtración das 
notas da selectividade o pasado 
ano descobriu que o diñeiro ta
mén paga para coñecer de an
temán o exame. 

Como resultado disto, algunhas 
(Pasa á páxina seguinte) 

Os títulos 
deprécianse se hai 
moitos 
profesionais. 
Acceder a carreiras 
masificadas é fáci 1, 
pero entrar no 
mercado laboral é 
imposíbel. 

vas titulacións, como Xornalis
mo, Belas Artes ou Ciéncias do 
Mar, que receben moitas solici
tudes que son denegadas pola 
restricción de prazas. 

Nos últimos tempos o chamado 
numerus clausus padeceu un 
proceso inflacionário. Cando se 
implantou unha nota de 6,5 ga
rantia o acceso a calquer titula
ción. Hoxe o número de alunas 
incrementouse notabelmente e 
a nota média mínima de acceso 
é moi superior. A suba nas cali 
ficacións exixidas nas carreiras 
non só son debidas a que nos 
últimos oito anos se duplicara o 
número universitários , tamén 

TEÑO ON 
FllLO UNl-
VE~SffARI 

Pagan os de sempre 
Cando foron criadas as duas novas universidades 
galegas había unha xustificación poderosa: achegar aos 
cidadáns as posibilidades de acceso a estudos 
universitários. Mais resultou ser falaz e produciu unha 
caste de desdobramentos de carreiras cuxas matrículas 
eran moi elevadas e o paradoxo da limitación de prazas 
para as que si habia demanda social. Exemplo recente 
é a supresión da licenciatura de Filoloxia Galega na 
Universidade da Coruña, ainda que, neste caso a 
eliminación respondeu a un interese político. 

O sistema universitário galega pasou da 
especialización, que caracterizaba aos campus 
vencellados á Universidade de Compostela, a unha 
segregación e nacimento de duas novas institucións 
universitárias. lso significou a proliferación de 
titulacións duplicadas e sen interese académico. Os 
gastos administrativos disparáronse e, pola contra, as 
bolsas continuan estancadas. 

O acceso á carreira desexada depende da nota 
acadada no ensino médio e da nota da selectividade. 
Está en boca de todos como alguns coléxios privados 
levedan as notas para que os seus alunas partan 
dunha situación de avantaxe. 

A maiores, a sociedade dispón dun sistema educativo 
que só capacita a alguns estudantes universitários: aos 
das carreiras menos masificadas. O resto, os 
matriculados neutras titulacións sen saída, 

fundamentalmente de letras, van cair no mesmo saco 
que os que optan pala formación profisional. Contado, 
non todas as carreiras técnicas e científicas aseguran 
unha axeitada formación e un futuro certo. Os masters 
véñense sumar aos mecanismos selectivos. Finalmente, 
o direito universal á educación queda de feito 
supeditado aos recursos económicos dos estudantes. 

A má consideración social da formación profisional vai 
en relación coa sua calidade. As empresas non fían do 
sistema para ensinar os distintos ofícios. A 
administración ven de destinar na Galiza 7.000 millóns 
a cursos de formación ocupacional para parados. Oeste 
xeito recoñece as deficiéncias da formación profisional. 
Frente a actuacións deste tipo, non hai cursos de 
reciclaxe para os que teñen un título universitário. 

A reforma educativa afrontouse repetidamente nos 
ensinos básicos e médios. A Loxse pretende unha 
selección anterior que é discriminatória cos que menos 
teñen. A universidade non coñeceu máis que tímidos 
cámbios coa promulgación da Lei de Reforma 
Universitária. A discusión céntrase, decote, na má 
calidade dos estudos superiores, nunca nas 
deficiéncias da formación profisional, que é caixón de 
xastre dos piar preparados e dos que teñen menos 
recursos, ainda que sexa ese último o sector educativo 
no que a sociedade manifesta maiores caréncias. 

Ounha banda están as necesidades sociais, que tiran 

por unha formación profisional sen embargo 
despreciada, e da outra está a própria sociedade que, 
cos ollas pechos, vai a prol dun ensino universitário 
ainda que saiba da sua devaluación. Porén, non corren 
tempos para estragar os cartas do ensino. 

O governo botou man do mito do recorte do gasto 
público para xustificar a suba, esquecendo, por esta 
vez, o control da inflación e despreciando a ofensiva 
realidade de que asi pagan os de sempre. Os estudos 
universitários custan moito máis que o prezo dunha 
matrícula: a sociedade corre cos gastos. Un mal 
estudante con recursos económicos aproveita mellar 
ese esforzo social cá un tillo dun obreiro ou dun labrego, 
que ao primeiro suspenso ten que marchar para casa. 

Se cadra non é preciso que as aulas universitárias 
estexan ateigadas de futuros parados. A solución pasa 
por fomentar a formación profisional, por aumentar o 
importe das bolsas e outorgalas con critérios estrictos 
de igualdade de oportunidades. 

Todo investimento que unha sociedade faga no seu 
sistema educativo é sempre positivo. Pero non a custa 
de sacralizar un sistema universitário que perpetua 
unha ríxida estrutura social, na que se gañan direitos 
en función do poder adquisitivo. Aumentar as garantias 
de gratuidade no ensino nos níveis superiores é unha 
reivindi~ación que paria do revés s:i. situación .+ 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 
faculdades vense saturadas de 
estudantes que, debido á inad
misión da sua solicitude ou o 
feito de facer os exames de se
lectividade en Setembro, cando 
xa moitas titulacións están co
bertas, matricúlanse nas cha
madas carreiras-recurso. Na 
Universidade dé Santiago, Filo
loxia contaba no curso pasado 
con 3. 771 matriculados, Empre
sariais con 2.603 e Xeografía e 
Historia con 2.093 alumnos. No 
curso 1991 -92, 6.186 estudan
tes galegos estaban matricula
dos en Direito, case o 10% do 
total da povoación universitária. 

A paradoxa é que os títulos de
précianse cando hai demasiada 
oferta de profesionais. Asi, se 
acceder a carreiras masificadas 
é relativamente fácil, entrar no 
mercado laboral unha vez licen
ciado é imposíbel. A competitivi
dad e entre o alunado críase 
cando nunha clase de catrocen
tas persoas é moi difícil desta
car se non é por unhas excelen
tes notas. lsto, unido á dureza 
da carreira, ten como resultado 
que moita xente abandone os 

Sen un expedente 
brillante e tal como 
está a oferta 
laboral, a única 
saída é preparar 
oposicións. 

estudos no primeiro ou segundo 
curso. Para moitos obter a licen
ciatura esíxelles oito anos, co
mo a Lois, que a estudou en 
Santiago: "Sen un expedente 
brillante e tal como está a oferta 
laboral, a única saída e preparar 
oposicións", afirma. 

A carestia da vivenda 

Tras o non tan subtil proceso de 
selección, os estudandes ató
panse coa incógnica de onde vi
ver. O máis habitual é compartir 
piso entre várias persoas. Atapar 
un piso en boas condicións na ci-

dade de Santiago é case tan difí
cil como dar con un barato. Moi
tos universitarios optan por vivir 
nos arrabaldos. Ali os alugueres 
son máis asequíbeis. Mentres un 
piso de noventa metros cadrados 
nunha rua céntrica costa setenta 
mil pesetas ao mes, unha casa 
nas aforas pódese alugar por co
renta e cinco mil. 

As residéncias universitárias 
non cubren as prazas necesá
rias en Santiago, a cidade gale
ga mellor equipada para a 
afluéncia de estudantes. Ade
mais, nos últimos anos as sub
vencións para este tipo de alo
xam e ntos estancáronse e os 
seus prezos equiparáronse, en 
moitos casos, aos dos pisos. A 
construcción de edificios, como 
a nova residéncia do Burgo das 
Nacións, inaugurada hai tres 
anos, teñen que amortizarse 
meiante prezos que non respos
tan case nunca ao obxectivo 
destos aloxamentos: proporcio
nar teito aos estudantes con 
poucos recursos. Como contra
partida, hai residéncias privadas 
como a dos tillos de militares, 
Barroso, en Compostela, que 
por vinte mil pesetas aterecen 
habitación máis manutención 
completa cuns servizos inmello
rábeis para os residentes. 

En calquer caso, un estudante 
que se despraza a Santiago gas
ta de média anualmente entre 
cento cincuenta e duascentas mil 
pesetas en vivencia. Tendo en 
conta que os gastos entre libros 
e fotocopias poden sobrepasar 
as vinte mil pesetas e os despra
zamentos a casa os fins de se
mana suman a final de curso ou
tro tanto, a bolsa queda moi xus
ta e, nalguns casos, non chega a 
-Xuño. Semellante ou pior é a si
tuación dos que se desprazan a 
estudar a Vigo, Coruña ou Ou
rense, cidades con servizos estu
diantis pouco desenvolvidos. • 

r---------------------------------------------------------------------------, 
As bolsas son escasas e chegan tarde 
As bolsas de axuda que rece
be o estudante universitário 
dependen do govemo-central 
por médio do Ministério de 
Educación. Cada curso miles 
de estudantes galegas apre
sentan a sua solicitude de bol
sa, pero moitas son denega
das pala rixidez dos requisitos 
académicos e económicos. 

A maioria das carreiras teñen 
entre cinco e seis asignaturas 
por curso, das que só se pode 
suspender unha para ser bol
seiro. Ademais, este suspenso 
ten que ser compensado cun
ha calificación de notábel neu
tra matéria. Aprobar catro asig
naturas e deixar unha para Fe
breiro non merece bolsa para 
o Ministério. Por outra banda, 
a Conselleria de Educación 
sortea un pequeno número de 
bolsas chamadas "de come
dor" que non superan as cin
cuenta mil pesetas. 

O caso de Ana é un exemplo 
da presión que se exerce so
bre os estudantes de famílias 
máis desfavorecidas. Cursa 
terceiro de História na Univer
sidade de Santiago, ainda que 
é de Vigo, e nos tres anos que 
leva na cidade sempre disfru
tou de beca. Neste curso só 
conseguiu aprobar tres asigna
turas en Xuño, polo que ten 
que aprobar as duas que lle 
quedan en Setembro ou só un
ha cun notábel. 

"A xente que non estuda pen
sa que é moi fácil, pero son 
matérias de moitos fólios e de 
moitos libros. Se non consigo 
a bolsa terei que decidir que
dar en Vigo e seguir a carreira 
desde aqui, porque na casa só 
traballa o meu pai e teño ou
tras duas irmás estudando que 
teñen asegurada a bolsa do 
MEC", di Ana. 

Hai diferentes tipos de bolsas, 
ainda que todas garanten a gra
tu id ade da matrícula. As de 
maior cuantia rondan as 
260.000 pesetas, sen contar as 
compensatórias de médio millón 
que se conceden a estudantes 
cunha renda familiar menor a 
250.000 pesetas por persoa. 

As becas de maior 
cuantia son de 
260.000 pesetas. 
Agás as de médio 
millón, para 
estudantes cunha 
renda familiar 
menor de 250.000 
pesetas por 
persoa 

Hai becas por transporte, por 
libros e por vivenda, ademais 
das que agrupan a todas es
tas. Con ese diñeiro o estu 
dante debe subsistir durante 
nove meses. 

A lentitude nos 
trámites 

A convocatória das bolsas do 
MEC repártese en dous pra
zos. O primeiro, en Xullo, é pa
ra os universitarios que apro- , 
ban todas as matérias antes 
do verán. O segundo é en Se
tembro, para os que teñen 
pendente algunha asignatura. 
Este trámite xa supón unha di
feréncia temporal na entrega 
dos cartos. As solicitudes de 
Xuño receben a axuda entre 
Decembro e Xaneiro; as de se
gundo prazo, no mellor dos ca
sos, entre Marzo e Abril, é di
cer, case no remate do curso. 

Algunhas bolsas chegan en 
Xuño e outras recébense no 
seguinte curso. Cada ano hai 
multitude de reclamacións por 
erras na cantidade entregada: 
se hai sorte, pódese recibir o 
resto dos cartos en prazos. Al
guns estudantes, como Maria, 
pergúntanse como lle denegan 
a sua solicitude: a resposta 
que lle dan no negociado é 
que o seu pai, de 58 anos, ac
tualmente no paro e con dous 
tillos na casa, ten un millón e 
médio de pesetas no banco.• 
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MEDICINA INTERNA 

Especialista en Aparato Dixestivo 
Raios X 

(CONSULTA PHEVIA CITA) 

Teléfono (988) 21 76 23 

Ruado Paseo 29, 2º - OURENSE 

CLÍNICA MÉDICO 
D·E·N·T·A·L 
N. ÁLVAREZ SANTAMARINA 
E. DE FRUTOS MA RTÍNEZ 

AVDA. DA FLORIDA 9, 3º · TELF. (986) 20 58 85 

36210 VIGO 

Dr. Ramiro Fernández Pérez 
MÉDICO 

HOMEOPATIA E ACUPUNTURA 

Rua Pi i Margall, 62 - 1 º E 
Teléfono 23 35 42 - 36202 VIGO 

INTERRUPCIÓN DO EMBARAZO 
•Autorizado por Sanidade• 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Para pedir consulta chamar ao Telf: (986) 205188 
VIGO 

MªDOLORESFARALDOBOTANA ... 
" 

MÉDICA PUERICULTORA 

Consulta: 
Tardes de 16,30 a 20,30 
Sábados de 10,30 a 13 

Rua Arxentina 7, 12 

Teléfonos 

Consulta: 77 12 50 Particular: 79 40 27 
+ BETANZOS + 
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CON F Ll TO DO ORIENTE PRÓXIMO 

Oito anos de lntifada e o fin da Guerra Fria forzaron o acordo 

A OLP logra o recoñecimento universal e a 
retirada dos sionistas dos territórios ocupados 
• G. LUCA DE TENA 

A retirada do exército 
sionista dos territórios 
ocupados e o 
recoñecemento da 
Organización para a 
Liberación de Palestina 
(OLP) como interlocutor 
único con Tel Avive 
Washington son dous 
trunfos que deben 
atribuirse ao 
levantamento popular 
palestino en Gaza e na 
Ribeira Oeste do 
Xordán. En máis de oito 
anos de lntifada os 
sionistas non puideron 
erosionar o prestíxio de 
Arafat que resisteu 24 
anos na dirección 
política da OLP sen que 
as contínuos axexos por 
escindir a fronte política 
desen resultado. 

O compromiso chega despois 
de cinco guerras, várias expedi
cións xenocidas do exército is
raelita nos campamentos de re
fuxiados, deportacións masivas 
e unha campaña ben dotada e 
de longo alcance para despres
tixiar a figura de lasir Arafat en 
todo o mundo. Pero tanto a fron
te política como o vello líder en
tregan aos palestinos despois 
de 48 anos de diáspora o gover
no da sua própria terra. 

Finalmente, Israel non cede na 
gramática do acordo cando no re
mate de cantas deita a chave dos 
territórios ocupados. O termo au
to-governo sustituirá ao de auto
determinación no texto asinado. 
Pero non hai lugar para meias 
palabras nun armistício tan de
morado. Despois de tantos anos 
de loita, a retirada do exército sio
nista só pode ter un significado. 

Entrega das armas 

Tanto ten que Israel diga que 
"Gaza e Xericó terán de seguida 
plena autonomia". O que se acor
da é a transferéncia do poder ar
mado de Israel aos palestinos, 
coa excepción da defensa dos 
asentamentos nos arrabaldos de 
Gaza e Xericó. Esta situación de 
auto-governo será progresiva pa
ra o resto da Ribeira Oeste do 
Xordán. O asunto que rebentou 
sempre todas as discusións, a si-

tuación de Xerusalem, levarase á 
mesa de negociación nun prazo 
de dous anos. O tempo para ex
tender o auto-governo ao resto 
da ribeira Oeste do Xordán será 
de duas semanas a partir da for
malización do acordo. En nove 
meses, os palestinos deberán 
elexir governo. 

A versión política do acordo en
tre Israel e a OLP non pode ofe
recer maiores contrastes nen in
ducir desconcerto máis grande 
baixo espécia de información. 
Segundo Tel Aviv, Arafat é un 
vello líder fracasado que non 
deu cumprido a sua devisa de o 
ano vindeiro en Xerusalem; des
pois de recusar durante anos o 
termo autonomia ten que pasar 
por el; despois da Guerra do 
Golfo, o seu compromiso con 
Saddam Hussein perdeulle as 
axudas das petromonarquías e 
os 40.000 millóns de pesetas 
que entraban cada ano nos te
rritórios ocupados reducíronse 
en 1991 a 8.000 millóns; pala 
contra, as subvencións de Irán e 
Arábia Seudi ás organizacións 
islámicas discrepantes coa OLP 
(nomeadamente Hamas) viven 
na fartura e engadan a novas 
militantes. Por último, a carga 

P í. A STNE ON 

Despois de oito anos de lntifada os palestinos van recuperando espazos da sua pátria. 

de profundidade deitada no seo do Cáucaso. A necesidade inex-
do consello da OLP polas con- cusábel de oferecer postas de 
cesións acordadas a Israel teria traballo aos refusheniks decide 
crebado irremisibelmente o cas- aos sionistas a pechar o paso 
telo da unidade palestina agru- entre os territórios ocupados e 
pado arredor de Arafat. Israel por unha falsa apelación á 

Desde os territórios ocupados, a 
visión do tratado de paz non po
de ser máis diferente. No pri
meiro, a posición dos Estados 
Unidos contra Arafat muda a 
partir do desarme soviético e un 
dos pontos clave da trébede 
perde os argumentos básicos 
para o recoñecemento do cúmio 
palestino: unha semana despois 
da caída do Muro, a OLP e Es
tados Unidos negócian no Ca
nadá. Israel recebe un millón de 
xudeus residentes na ex-Unión 
Soviética, maiormente da área 

seguridade á vista do recrude
cemento da lntifada. Israel com
praba que o levantamento popu
lar palestino nos territórios ocu
pados ten unha coeréncia e uni
dade de granito desde 1987. De 
feito a Jntifada é a expresión 
evoluida e integrada de todo un 
movemento de resisténcia da 
povoación palestina contra a 
ocupación sionista. 

O trunfo da lntifada 

A histórica frustración sionista 
por ter sido o único povo de 
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Oriente Próximo que apandara 
sen unha queixa a dominación 
romana, renóvase acedamente 
diante da vitalidade das pedra
das palestinas. Prodúcese unha 
traslación do mito de David e 
palestinos de doce anos saen 
ao encentro dos tanques con 
pedras. A diáspora xudea xa 
non existe. Israel cumpre a fun
ción que Truman prevera : "fa
cer de contención do nacionalis
mo árabe e facer o posíbel por
que esta corrente nacionalista 
non interfira os intereses petro
leiros dos norteamericanos". Pe
ro si hai diáspora palestina. 

Onde un crítico dixo que a tele
visión a cores gañou a guerra 
do Vietnam para o Vietcong, na 
lntifada unhas poucas imaxes 
de rapaces torturados por solda
dos de Israel cambiaron o tópico 
ante-terrorista aplicado a Arafat 
en todo o mundo. 

A realidade é que Arafat abraza 
este acorde con só a demisión 
discretísima de· Mahmoud Dar
wich, membro do seu consello. A 
derradeira carta de Israel era pro
vocar un estala interno no comité 
executivo e o concerto dos meios 
de comunicación teria que server 
de resonáncia. Pero a OLP ten 
demostrado ser un partido de ca
dros que comunica coas bases 
nas circunstáncias máis intoxica
das que imaxinar se poida. Por 
fin, o resultado da Guerra do Gol
fo serve de exemplo a todos os 
palestinos que reclamaban o es
magamento de Israel sen condi
cións. Non só non se ten produci
do a escisión radical que Israel 
predecía no seo da OLP senon 
ao contrário unha perda de popu-
1 aridade da opción das armas. 
Polo demáis, o recoñecemento 
de Israel pola OLP xa se produci
ra en Túnez hai tres anos.• 

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

A incomodidade de non recoñecer á OLP 
O Estado palestino será reali
dade en breve. Estados Unidos 
procurou por todos os meios re
trasar esta realidade. Nos anos 
70 a casa Branca lanzara o 
Plan Rogers consistente en no
mear un representante por ca
da Estado árabe para negocia
ren con Israel a paz sobre a ba
se da resolución 242 do Conse
llo de Seguridadade da ONU. 
Exipto e Xordánia estaban da
cordo pero a resisténcia palesti
na frustrou o plan. 

No 78 os Estados Unidos asi
naron os Acordos de Camp Da
vid que apresentaron coma un 
corte saxital dos estados en lití
xio dentro de Oriente próximo. 
Carter recoñecera o direito dos 

palestinos á sua pátria e defen
deu a participación da OLP nas 
conversas de paz. O plan de 
Carter previa o establecemento 
dun auto-governo na Ribeira 
Oeste do Xordán e Gaza e un 
periodo de transición de cinco 
anos para lograr a independén
ci a plena. A OLP recusara o 
plan porque o conceito de auto
governo de Washington só che
gaba á administración da auga 
e a luz nos territórios ocupados. 
Xordánia tamén negou a sua 
asinatura. O exército norteame
ricano provocou o fracaso da 
sua própria operación de resga
te en Irán e botou a Carter da 
Casa Branca. 

Reagan recoñeceu os direitos 

lexítimos dos palestinos, pero 
non á OLP. O seu ideal era en
tregar a Hussein de Xordánia o 
control da Ribeira Oeste. Igual 
que cos recentes bombardeos 
sobre os campamentos da 
OLP no Líbano, Reagan pro
puxera os seus acordos depois 
de Israel completar a campaña 
Paz para Galilea que consistira 
en esmagar 45 quilómetros do 
Sul do Líbano. 

A Casa Branca nunca deixara 
de considerar aos palestinos 
como unha cabeza de ponte 
soviética en Oriente próximo. 
No remate da Guerra Frua 
son máis os incomenentes 
que as avantaxes de non re
coñecer á OLP. • 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
Está en todas as partes, destaca pota sua ca/idade e sobretodo vese. 

Como os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 

RÓTULOS E SINALIZAC/ÓN INTEGRAL 
VIGO: Gregario Espino, 27 (Doblada) Tel. 37 95 21 

FÁBRICA: Estrada do Porriño a Mosende, km. 1,5 Te/: 33 08 79 Fax: 33 65 05 Apdo. 31 36400 O PORRIÑO 



DIAS 

•Intentos de 
recortar os. 
horários 

• • comerc1a1s 
O Ministro español de 
Comércio, Javier Gómez 
Navarro, mostrouse partidário 
dunha limitación de horários na 
apertura de comércios nunha 
reunión que mantivo cos 
representantes das grandes 
superfícies comerciais. Os 
empresários negáronse a 
calquer recorte das liberdades 
que lle otorgou o chamado 
Decreto Boyer, ainda que se 
mostraron dispostos a negociar 
as aperturas dominicais e 
festivas, ante a ameaza do 
Ministro de derogar o decreto do 
ex-Ministro de Economía, país, 
segundo afirmou, "España é o 
único país europeu no que non 
están regulados os horários 
comerciais".• 

•Debate sobre a 
cesión do IRPF 

A promesa realizada por Felipe 
González a Jordi Pujol de que o 
Estado lle cedería ás 
comunidades autónomas o 15 
por cento do IRPF, criou unha 
gran polémica non só entre os 
distintos presidentes das 
comunidades, senón nas 
própias fileiras socialistas, 
alineándose dun lado as 
denominadas comunidades 
ricas (Catalunya, Veléncia, 
Madrid e Cantábria) que sairán 
beneficiadas, e, doutro, as 
comunidades pobres con 
Extremadura á cabeza, mentres 
Andalucia e Castilla- La Mancha 
tentan templar os ánimos. 

Na Galiza a Xunta, que se 
mostrou contrária a esta cesión 
(xa pactada polo PP en 1990) 
"mentras non haxa unha fórmula 
compensatória'', semella ir a 
remolque do seu partido en 
Madrid que, despois dos últimos 
comícios xerais é quen está a 
marcar a política, sen que 
desde Raxoi se atrevan a 
contradicilo. 

Pola sua banda os nacionalistas 
galegas repeten o que puxeron 
de manifesto xa no seu dia, 
mostrándose contrários a esta 
cesión sempre que non se 
habiliten mecanismos 
compensatórios non só na 
cesión orzamentária, senón no 
déficit de infraestruturas. • 

•Chacinas 
brasileiras 

A matanza de 24 persoas da 
fave/a Vigario Geral pola policia 
militar foi a terceira chacina en 
menos dun mes perpetrada 
polos militares. O asesinato de 
cito meninos da rua e de 
indíxenas ianomamis foron as 
outras duas matanzas 
recentemente perpetradas, 
antes de que a policía militar 
entrase esta semana nunha 
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favela e asasinase a 24 persoas 
indiscriminadamente, dinque en 
represália polo asasinato de 
catro soldados por 
narcotraficantes. Estes feítos e 
a impunidade dos militares no 
Brasil están sendo silenciados 
polos meios ocidentais que, 
como a TVG, presentan a 
notícia como "enfrontamento 
entre militares e 
narcotraficantes". • 

•A renda galega 
non chega ao 
75 ~or cento da 
méCJia da CE 

As famílias galegas teñen unha 
renda média que se situa no 
72,3 por cento en relación 
relativa ao conxunto da 
Comunidade Europea, mentres 
que o conxunto do Estado 
Español sitúase no 77,3 por 
cento. Ningunha rexión 
expañola supera a média 
comunitária en renda familiar. 

Por outra banda, o 20 por cento 
da povoación do Estado 

~-

Español acapara o 44 por cento 
da renda familiar. A média de 
renda que ten unha família das 
incluidas no grupo máis auto de 
ingresos é dez veces superior 
as famílias situados nos grupo 
de menos ingresos, entre os 
dez que configurou o Banco 
Bilbao-Vizcaya para realizar o 
estudo.+ 

•Os EEUU asaltan 
a delegación da 
ONU en 
Mogadíscio 

Cincuenta homes das tropas de 
élite estadounidense 
desprazados a Somália para 
impoñer a sua paz, asaltaron a 
delegación da ONU en 
Mogadíscio detendo aos oito 
empregados. A operación, 
calificada de "rotinária de 
búsqueda", comezou a unha da 
madrugada e seica ia dirixida a 
atopar ao lider nacionalista 
somalí, Mohamed Fará, 
calificado polos médios 
ocidentais como Señor da 
Guerra.+ 

• Eleicións nas 
piscinas 

PP e PSOE trasladaron 
esta semana o seu debate 
eleitoral ás piscinas. O lugar 
escollido foi Negreira, 
concello governado polos 
socialistas, a onde se 
trasladou o maior 
continxente dislocado ·até o 
momento fóra de 
Compostela pola policia 
autonómica, para clausurar 
as instalacións municipais 
de baño. A medida foi 
duramente contestada polo 
PSOE. Até agora a Xunta 
clausurara 40 piscinas, a 
maior parte delas · 
temporalmente, ainda que, 
como se denunciou desde 
estas mesmas páxinas no 
número anterior, ainda que, 
unha boa parte delas non 
cumplen as máis elementais 
normas sanitárias. A maior 
parte dos concellos que 
viran pechadas as 
instalacións, están 
governados por outra forza 
diferente ao PP.• 

•A ONU canxea 
uns soldados 
españois por 
outros en Mostar 

Os lexionários españois 
retidos na cidade bosniaca 
de Mostar puderon 
abandonar a cidade despois 
de seis dias ao prometer a 
ONU a que outros soldados 
entrasen para permanecer 
na cidade. 

As negociacións entre os 
representantes españois e 
bosniacos, coa anuéncia da 
ONU que gardou siléncio 
sospeitosamente até que o 
conflito estivo solucionado, 
tiña, desde o primeiro 
momento un único fin para 
os militares españois : sair 
da cidade sen dar a 
sensación dunha rendición. 

Asi, solucionado o 
espiñento tema que lles 
impedía sair aos 64 
lexionários de Mostar, 
comprometéndose o Estado 
español a mandar a outros 
soldados para patrullar, o 
Xeneral Muñoz Grandes 
poñia énfase en deixar claro 
que "en nengun momento 
houbo rendición ", mentres 
que o Ministro de Defensa, 
Garcia Vargas, declaraba 
que era tóxico que entraran 
a Mostar outros soldados 
españois pois, 
precisamente estaban alí 
para "preservar a paz".• 

•A celulosa segue sen despertar simpatias 
Médio cento de viciños do Seixo, en Marin, todos eles mozos, marcharon en manifestación o 
pasado Domingo 29 ás seis da tarde desde a sua vila até a factoria de celulosas en Pontevedra. 

A manifestación 
estivo 
acompañada dun 
forte operativo 
policial, e ao 
termo da mesma 
os presentes 
atenderon á 
leitura dun 
comunicado e 
presenciaron a 
queima dunha 
réplica da fábrica 
en maqueta que 
eles mesmos 
construiran. 
Posteriomente 
disolveron a 
manifestación, 
que pretendia 
protestar pala 
presenza desa 
indústria 
contaminante na 
zona. + 

•O Consello Regulador 
de Monterrei sen 
financiación 

A falta de subvencións impede ao Con
sello Regulador da Denominación de 
Orixe dos Viños de Monterrei dispor dun 
local e de persoal administrativo para re
cebe r e informar aos viticultores da 
zona, segundo informa Xoán Carlos Sil
va. Tras oito meses de funcionamento 
os viticultores da comarca de Monterrei 
descoñecen a exsiténcia dunha denomi
nación de orixe de Viñas de Monterrei. 

Francisco Pérez, do Sindicato Labrego, 
considera que isto ven a demostrar a falta 
de coordenación dentro deste organismo. 

Nunha reunión na que participaron os 
alcaldes de vários concellos da zona, 
ademais do SLG, ofereceuse apoio ao 
Consello, ainda provisório, pero mani
festouse o temor á perda deste orga
nismo. Contado, emplazouse a unha 
nova reunión ao Consello, a celebrar a 
mediados de Setembro.+ 

•Aumenta a oposición 
a Petrovigo 

O Pleno do Concello de Moaña ven de 
sumarse ás institucións públicas e priva
das que manifestaron a sua oposición á 
instalación na ria de Vigo da estación de 
subministración de combustíbeis para bu
ques que promove a empresa Petrovigo. 

Dase a circunstáncia de que en Moaña 
está instalada a factoría de construción 
de buques de Polyships, propriedade 
dun dos principais promotores de Petro
vigo, Manuel Rodríguez , que recente
mente ven de subvencionar con 
1.200.000 pesetas a celebración da Fes
ta do Naseiro en Moaña. M. Rodríguez é 
activo no seu labor de tratar de conven
cer aos distintos concellos da ria. • 

•Os ecolo.xistas 
contra o uso da 
volanta nas costas 

A Asamblea de Grupos Ecoloxistas e 
Naturistas da Galiza (AGENG) manifes
tou o seu apoio á postura dos boniteiros 
galegas no seu conflito cos pescadores 
franceses. Os ecoloxistas aseguran que 
a arte da volanta, que usan os franceses 
e contra a que están os galegas, é unha 
arte non selectiva que non discrimina 
espécies nen respeta tamaños. Para a 
Asemblea de Grupos Ecoloxistas a CE é 
responsábel do conflito "pela sua política 
discriminatória e polo trato de favor dis
pensado aos pescadores franceses per
mitíndolles o uso da volanta". • 

•A APU xa elexiu aos 
cabezas de lista nas 
eleicións 

A organización independentista galega 
Assembleia do Pavo Unido comunicou, 
através dunha nota de prensa, a sua de
cisión de concurrir aos próximos comícios 
autonómicos, "ainda senda conscientes 
de que esta institución [o Parlamento] 
non é depositária real da soberanía do 
povo galega". Porén, como eleicións ga
legas que son, a APU apreséntase coa 
pretensión de que o Parlamento asuma o 
100% das competéncias que lle corres
ponden a unha cámara soberana. 

A respeito das candidaturas, na cabeza 
irán, na Coruña Manuel Carneiro Gon
zález, en Lugo Joam López Pérez e en 
Pontevedra Isidoro Padim Cortegoso. 
As listas incluirán unha representación 
do colectivo de presos dispersados po
los diferentes cárceres españois. + 
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Q DEBALO DA ECONOMIA MONETARISTA 

Raul Gardini tirouse a 
vida na última semana 

de Xullo dun tiro na 
vidalla direita na que 

pousara un coxin para 
amortecer o estouro. O 

eco da marte do 
presidente da 
transnacional 

Montedison (ainda está 
por aclarar se foi 

realmente un suicídio) 
comove empresas de 

primeira na indústria do 
Estado, como Koipe, 

Elosúa ou Antibióticos 
ou relembra relacións 

como a que fixo a 
súpeta fortuna persoal 

de Mário Conde, 
presidente do Banesto. Giulio Andreotti tamén cobrou comisións da Montedison. Na foto aparece con Raul Gardini (á esquerda). MAURICIO LA PIRA 

A Montedison comprara Antibióticos a Mário Conde por 58.000 millóns 

O presunto suicidio de Raul Gardini 
comove tamén ás finanzas españolas 
•G.LT. la os segredos da gótica ruina banqueiro do Opus Roberto Cal- ni reparteu trece mil millóns de cunha história de corrupc1on 

de Montedison (dous billóns de vi para se comprar o Banco Am- pesetas ao Partido Socialista que lixa desde a Montedison a 
Pero estas conexións españolas pesetas de facturación anual e broisiano, recuperou cartos para Italiano e á Democrácia Cristia- toda a política italiana situada 
do home de negócios italiano 50.000 empregados) é un mem- tapar o burato. Calvi tamén apa- na. O grupo público italiano nas beiras da Democracia Gris-
máis fotografado nas capas das bro do Opus Dei, economista de receu suicidado baixo a ponte constituira nos Estados Unidos tina: socialistas, socialdemócra-
revistas durante a última déca- fazulas grasas, olla mol e traxe de Blackfriars en Londres. a Occidental Petroleum Com- tas, libarais e republicanos. 
da, apareceron nas páxinas inte- de alpaca negro chamado Giu- pany e a Enoxi, adicada a ex-
riores dos diários e ás veces nen seppe Garofano. Segundo a sua Garofano relata aos xuices co- plotación de carbón. A caida do Antibióticos que pasou á pro-
isa. A treboada que provocara a versión, Gardini palmara seis mo o trunfador Gardini quixo ta- Muro de Berlín e o aceso direito priedade de Montedison no ano 
sua desaparición no mundo fi- mil millóns de pesetas nunha par o desastre do grupo familiar aes carbóns do Leste puxo gra- i 983 por 58.000 millóns de pe-
nanceiro italiano chegou filtrada. torpe operación especulativa na Ferruzzi e da mítica Montedison ve crise a todo o grupo. setas, era propriedade de Mario 

bolsa de Chicago e a meio dun coa fusión do seu grupo químico 
Contra os políticos 

Conde. O actual presidente do 
Apaixoado da vela, Gardini apa- sistema de falsos créditos, idén- co Ente Nazionale ldrocarburi Banco Español de Crédito e o 
rece na segunda metade dos oi- tico ao que inventaran os ban- (Eni}. Dinque o IN/ fundado por seu sócio Abelló acadaron o 
tenta en Mallorca e navega ce cos de Ruiz Mateas para a fuga Franco tiña por modelo este in- A partir da notícia da marte de control de Antibióticos no mes-
rei de España no prototipo da cara adiante de Rumasa ou o vento musoliniano. Da fusión de Gardini todos parecen dispostos mo ano da venda á transnacio-
Copa Améric, 11 Moro di Venezia. Montedison e Eni saiu o mons- a revelar que o patrón da Mon- nal italiana. Comprárana _por 
A imaxe de empresário podente, 

Antibióticos que 
tro Enimont que Gardini quixo tedison nunca fixo operación na menos de dous mil millóns. A 

resolutivo e hedonista de Gardini dominar polo sistema de com- que non pagase xenerosas co- venda aes italianos por case 
é o canon buscado pala onda prar accións a traveso de inter- misións a governos e particula- trinta veces os seu valor desa-
económica do monetarismo que pasou a mans mediários. Pero o Eni foi tradi- res. Como modelo de home de tou toda clase de especulacións 
fomenta en todo Occidente o go- cionalmente a grande bolsa de negócios reaganiano, Raul Gar- nos meios financeiros. A partir 
verno Reagan. A opinión pública da Montedison no cartas negros da Democrácia dini non se media nunca para desta operación, Mario Conde 
non daba cadrado a notícia do Cristiana. A xerarquia de poder talar contra os políticos e o sis- gabeou á dirección do Banesto 
suicídio coa imaxe deste trunfa- ano 1983 por italiana manobrou axiña para tema democrático, que conside- en pouco tempo. 
dar do que se decía que merca- 58.000 millóns de evitar o lance de Gardini. Eni- raba corrupto en todo o mundo. 
ba vellos pazos como quen mont nacera en i 989 e di sol- O seu modelo era o de Collar de A empresa Antibióticos era par-
compra caixas de mistos. pesetas, era veuse en 1990. Polo corenta por Mello, que gañara as eleicións te do Grupo Fernández-e fóra 

cento de accións que Gardini ti- brasileiras cunha campaña con- fundada como parte dun proxec-
A explicación que se da á marte propriedade de ña na Enimont cobrou na p73 tra os políticos. A sena de Gar- to integrado, de explotación e 
de Raul Gardini é a dunha enor- retrocesión trinta mil millóns de dini como empresário criativo, comercialización agro-pecuária 
me creba financeira. Quen reve- Mario Conde. pesetas. Pela operación, Gardi- inquedo e non político remata de base galega.• 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O caos urbanístico foi un dos detonantes da crise. 

O Partido Popular non queria perder a alcaldia nun 
momento pre-eleitoral 

As presións sobre unha 
concelleira non evitaron a 
moción de censura en Sanxenxo 
•H.V. 

Unha moción de 
censura apresentada 
polo PSOE e apoiada 
por unha concelleira 
independiente e polo 
BNG no concello de 
Sanxenxo provocou que 
o Partido Popular 
quedara sen a alcaldía. 
O PP intentou, até o 
último momento, 
presionar á concelleira 
independiente -irmá de 
Xosé Manuel Pérez 
Alarcón, o home máis 
destacado que ten o PP 
en Sanxenxo, 
concelleiro e ex 
deputado provincial
para que retirase o seu 
apoio á moción de 
censura da oposición. 

O recurso á família non abon
dou, ao~u~quetampoucose~ 
viu a operación para gañar tem
po que ensaiou o alcalde do PP, 
que non só retrasou o pleno pa
ra celebrar a moción de censu
ra, senón que demitiu antes. 

O Partido Popular non podía 
consentir a perda dunha alcaldía 
como a de Sanxenxo nun perio
do pre-eleitoral, mália saber que 
non dispuña de forzas para de
senvolver a labor de governo, 
que escapaba das mans do al
calde Nieto Barros. Cómpre en
gadir que é un concello no que 
veranean algunhas figuras do 
PP, como Mariano Rajoy e Vito
rino Núñez. O valor simbólico da 
operación da oposición munici-

pal era, pois, duplo. 

A apresentación da moción de
beuse ao "caos na xestión muni
cipal", nun lugar onde Xosé Ma
nuel Pérez Alarcón controlaba a 
actividade urbanística ao tempo 
que contra un hotel da sua pro
priedad e había un expediente 
por infración urbanística que des
de hai anos espera resolución. 

lncertidume até o final 

Dora Pérez Alarcón, a concelllei
ra independiente e irmá do ante
rior, mantivo até o último mo
mento a incertidume sobre a sua 
posición no momento da vota
ción, ainda que o portavoz socia
lista, que no pleno do Sábado 28 
de Agosto resultou eleito alcalde, 
Xosé Luis Rodríguez, aseguraba 
que tiña o compromiso de Dora 
Pérez de mantero seu voto favo
rábel ao cámbio de governo. 

O alcalde do PP retrasou até o 
máximo que permite a lexisla
ci ón o debate da moción de 
censura, pero no momento de 
celebrarse, o Sábado 28 de 
Agosto, non houbo sorpresas. 

Nieto Barros, á vista dos resulta
dos e da firmeza da oposición, 
apresentou a sua demisión co
mo alcalde no último momento, 
sacrificando o seu posta para 
tratar de que o PP conservase o 
poder. Nieto Barros era un obs
táculo polo seu enfrentamento 
con Dora Pérez. Porén, a sua 
manobra tampouco serviu de 
nada e o abandono forzado só 
suscitou especulacións en torno 
ao apoio que tiña no seo do seu 
partido e a situación deste na vi
la de Sanxenxo. Neste sentido 
hai que ter en conta as tensións 
que provoca o peso de Xosé 
Manuel Pérez exerce desde Por
tonovo, nese mesmo concello . 

Personalidade difícil 

A personalidade de Dora Pérez 

Alarcón, que ten un pasado polí
tico cando menos volúbel, deter
mina unha situación política anó
mala. Dora Pérez, mestra de 
profesión, comezara a sua vida 
política apresentándose ás pri
meiras eleicións municipais co
mo independiente na lista do 
PSOE, para abandonar esta for
mación e montar unha candida
tura própria nos seguintes comí
cios. Nas terceiras eleicións mu
nicipais Dora Pérez encabezou a 
candidatura do Partido Galeguis
ta e volveu á independéncia na 
lexislatura en curso. En todos os 
casos resultou eleita concelleira. 

Se Dora Pérez Alarcón esperta 
sentimentos contradictórios -
de fidelidade ou animadversión, 
nunca de ignoráncia ou indife
réncia- ninguén tiña nada en 
contra ou a favor do alcalde Nie
to Barros, e esta foi a razón de 
o PP nomealo candidato. Certa
mente, esta forza da direita non 
conta cunha personalidade so
branceira na vila -Xosé Manuel 
Pérez Alarcón ten poder pero 
non simpatías viciñais- e Nieto 
Barros deixouse mangonear por 
este último e polo concelleiro de 
Obras, Xosé Manuel Otero. O 
resultado foi unha xestión criti
cada e o enfrentamento con Do
ra Pérez, á que agora acusa de 
resentí mento. 

O último resultado da regueifa 
entre Dora Pérez e Nieto Barros 
é que a independente acusou 
ao ex alcalde de manter esque
cido nun caixón o expediente ur
banístico contra o seu próprio ir
mán. Entre Dora e Xosé Manuel 
hai un vello contencioso que se 
extende ao resto da família. 

Tras o éxito da moción de San
xenxo, e unha delicada división 
de poderes entre as forzas que 
participan no governo municipal, 
a pantasma sobre futuras alian
zas de Dora Pérez mantén a es
tabilidad e guvernamental nun 
axustado equilíbrio. + 

Aíveñen 
os norteamericanos 
Tropas do exército americano están a facer manobras na 
fronteira de Guiana con Brasil, o que confirmaría as sospeitas 
de que os Estados Unidos estan esperando o momento propício 
para ocupar a reserva dos indios ianomamis, tal e como afirma 
o ExPREsso do 21 de Agosto. 

Na opinión dos que pensan como o ex-presidente José Sarney 
e o governador Leonel Brizola "os americanos poderian 
xustificar esa intervención alegando que os 1 O mil índios da 
reserva estaban a ser exterminados e a floresta a ser destruida. 
A reserva seria entón transformada nunha nación independente, 
baixo a protección da ONU eco aplauso dos ecoloxistas. 
Brizola, do Rio de Xaneiro manifestouse sobre o asunto: Bases 
norteamericanas na América do Su/ representan unha investida 
expansionista de dominación inaceitábel. Guantánamos ou 
Panamás na Amazónia decididamente, Non!"(. .. ) 

Os dous países onde se situa a reserva dos ianomamis, Brasil e 
Venezuela, demostraron a sua preocupación, reuníndose 
militares de ambos países para acordar unha postura conxunta. 
Mentres discutían o tema "o governo brasileiro foi sorprendido 
coa notícia da masacre de 19 indios ianomamis, dez nenes, 
cinco mulleres e dous homes, dentro da reserva, na fronteira con 
Venezuela. Os índios terian sido mortos por garimpeiros ( ... ) Os 
defensores dos índios alertan de que os índios brasileiros marren 
máis a consecuéncia das doenzas contraídas por brancas". • 

Un lazo para Bush 
"A imaxe do ex-presidente dos Estados Unidos lucindo o 
orgulloso lazo azul foi publicada en diários estatais como proba 
do éxito alcanzado por unha campaña que se presume pacifista. 
lste feíto, sen embargo, pon de relevo o lado perverso dunha 
iniciativa, que ben canta co apoio de moitos cidadáns de boa 
vontade, é ao mesmo tempo manoseada por personaxes de 
má calaña e incluso criminais como George Bush." Así comenta 
losu Perales no EGIN do 24 de Agosto, repilicando "a unha 
campaña que ten como protagonistas, non á sociedade nen aos 
verdadeiros pacifistas por moito que se diga, senón a xentes 
inmorais e maniqueas que non dubidan en apoiar guerras e 
invasións. O de Bush non é senón a expresión máis forte desta 
realidade. Apresentar como pacifista ao responsábel de 
agresións internacionais contra pavos, en Centroamérica e en 
Oriente Médio; ao mesmo que armou á contra en Nicarágua e 
ao Exército salvadoreño, sementando de mortos montañas e 
camiños.( .. ) Non sei como os grupos pacifistas consinten esta 
descarada manipulación da sua batalla pola paz". • 

Eucaliptos por castiñeiros 
"Resulta incríbel que haxa cantidade de axudas para os 
agricultores e en troques, para este ramo non hai nada", 
comenta Donato Rodríguez, responsábel do viveiro máis 
grande da Galiza e o segundo máis grande do estado a Antón 
Grande en EL PROGRESO do Sábado 28 de Agosto. "'Mesmo, 
cousa curiosa, hai axudas para poñer establecimentos para a 
venda de prantas que non se crian na Galiza na meirande parte, 
e non hai axudas para crialas. Por iso, eu teño que pagar os 
créditos personais, ao 18 ou 20% mentres outros agricultores 
teñen créditos máis baixos'. Quéixase tamén Donato de que a 
Delegación de Agricultura non se preocupa polo que ali ten. 
'Non vexo moi acertada a política de montes que se fai hoxe na 
Galiza. Deberiase empezar pola concentración para continuar 
cun estudo das prantas que se deben colocar en cada zona 
porque aqui cada quen pranta o que quer, o que lle peta ou as 
prantas que receben subvencións. Así, estanse prantando 
cantidades grandes de i en terras nas que non se van dar pero 
como teñen subvención e son gratis, pois veña, a prantalos 
mentres que outros poñen eucaliptos onde deberían prantar 
castiros. O problema está en que a Administración debe ter 
xente competente, que entenda o que é Galiza e o noso 
carácter galega así como as nasas peculiaridades'."+ 

TURGUT - MILLIYET GAZATESI, ESTANBUL - CWS 
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Demagóxia perigosa 
do 15% do IRPF 

MA.NuEL CAO FERNANDEZ 

Non hai moito un comentarista político chegou a invocar sen por
se encarnado e pensando no piar que "prefiero una España roja 
a una España rota", e todo pola, daquela posíbel, cesión da xes
tión do 15% do IRPF ás CCAA. E pensar que no Canadá, Suíza 
ou Alemaña as províncias, cantóns ou lander xestionan cantida
des moi superiores e non pasa nada. O susto doutro comentaris
ta foi maiúsculo cando descobriu que estaba en estudo a división 
en tres do Estado de Califórnia para unha mellar xestión. Cando 
polo mundo adiante corren estes ventos hai que gorecerse. 

Vexamos : A. Colom (ERC) di que "o governo de Madrid mantén 
a Andalucía e Extremadura cos cartos de Cataluña"; O extreme
ño Rodríguez lbarra replica e di que "Cataluña é rica grácias á 
pobreza de Extremadura"; para uns a fórmula da cesión do IRPF 
será neutral en tanto que para outros suporá priviléxios para as 
CCAA máis ricas. Todo isto non pode ser certo ao mesmo tem
po e xa ternos un confusionismo loxicamente interesado. E é 
que aquí o que hai é, como case sempre, un conflito de intere
ses no que uns gañan e outros perden. Dilucidar quen gaña e 
quen perde vai depender dunha realidade obxetivábel, mais ta
mén do cristal con que se mira. Para que ninguén se confunda 
e, tendo en conta que todas as opinións son respeitabeis pero 
distintas e fuxindo da demagóxia e o totum revolutum, eu mira
reino desde o que creo son os intereses xerais da Galiza a méi
do e longo prazo. Velai entón un conxunto de afirmacións: 

- Galiza ten viabilidade política e económica como entidade au
tónoma, polo que ha de ser capaz de sosterse substancialmente 
polos seus próprios meios. A autonomía financeira é un obxecti
vo imprescindíbel e irrenunciábel para calquer proxecto político e 
económico galego realista e con perspectivas de futuro. 

- Galiza ha de ser capaz de mobilizar os seus recursos reais e 
financeiros e iso ha de ser realizado polos próprios galegas. Se 
non somos capaces, calquer proxecto denominado nacionalista 
será nominalismo ou falsificación. Os que propoñen que o pro
xecto nacionalista pode ser viábel con recursos reais e financei
ros non galegas, no mellar dos casos, queren tomarnos o pelo. 

- Os actuais governantes da Xunta e os seus predecesores son 
os responsábeis da desfeita da economía galega. Pretender pa
sar a sua própria incompeténcia e ineptitude convertendo aos ga
legas en "pedichóns estruturais" é unha trécola impresentable. 

- Que Galiza siga esmolando participacións nos presupostos 
estatais igual que Extremadura, Andalucía ou Cantábria en lugar 
de ocupar o lugar que se merece xunto coas CCAA históricas in
dícanos o lonxe que está a normalización política do noso país. 
As negativas consecuéncias económicas que tal ubicación ten 
para as arcas da Xunta son de moito maior cuantía que as posí
beis diferéncias negativas resultado da cesión do 15% do IRPF. 

- No curto prazo, os expertos da Xunta deben rentabilizar os 
seus salários e demostrar a sua capacidade negociadora obten
do as necesárias contrapartidas en novas competéncias e fun
dos de nivelación.+ 

Miquel Roca e Jordi Pujol. 

-----------------
'Galiza ha de ser capaz de 

mobilizar os seus recursos reais 
e financeiros e iso ha de ser 

realizado polos próprios galegas' 

A XUNTA DE GALICIA 
CAMBIA E MELLORA 

O SEU SERVICIO TELEFÓNICO 
Para mcllora-.las comunicaciúns tclcl()nicas, a Xunta de Galicia cambia o scu scrvicio tcldúnico a s istema 

lhcn:om. Ademáis das vantax.es de tipo interno, facilitará ó público a comunicaci<in directa cos diversos departamen
tos da Xunta de Gafü:ia sen ncccsidadc de pasar a través de operadora. Este cambio vai supoñc-la modificación de 
tüdolos teléfonos existentes. 

A partir do día 29 de agosto cambiaron. nunha segunda fase, os números dos teléfonos da C~nscllcría de 
Ordmacic)n do Territorio e Obras Públicas~ Consellería de Agricultura, Gandería e Montes; Conscllería de Cultura 
e Xuvcntudc; Consellcría de Trabal lo e Servicios Sociais: Conscllcría de lndus1ria e Comercio; Consellería de Pesca, 
Marisqueo e Acuicultura e Consellería de Relacións lnstitucionais e Portavoz do Gobemo. 

Os dous números da centraliña de San Caetano. 56.6o.oo e 56.41.00 peixarán de funcionar, quedando como 
novo número de centraliña o 54.54.00. 

Teléfonos de interese do novo sistema 
CENTRAUÑA DA XUNTA EN SAN CAETÁNO 

PRESIDENCIA DA XUNT A DE GALICIA 
Secretaría Xeral do Presidente (San Caetano) 
Secretaría Xeral do Presidente (Pazo de Rax.oi) 

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMON. PÚBLICA 
Centro de Infonnación Administrativa e Atención ó Cidadán 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría XeraJ Técnica 
Dirección Xeral da Función Pública 
Inspección Xeral de Servicios . 
Dirección Xeral de Organización e Sistemas Informáticos 
Dirección Xeral de Xustiza e Relacións coas Corp. Locais 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xera1 Técnica e do Patrimonio 
Dirección Xeral de Presupostos· 
Dirección Xeral de Planificación e Relacións coa CEE 
Dirección Xeral de Tributos 
Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma 

·C.P.D 
I.G.A.E. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E OR. UNIVERSITARIA 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral de Educación Básica 
Dirección Xeral ·de Ensinanzas Medias 
Dirección Xeral de Formación Profesional 
Dirección Xeral de Ord. Universitaria e Política Científica 
Dirección Xeral de Política Lingüística 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xera1 Técnica 
Dirección Xeral de Programación e Investimentos 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES 
Secretaría do Conselleiro 

• Secretaría Xeral Técnica · 
Dirección Xeral Estructuras e Desenv. Rural 
Dirección Xeral de Prod. Agr9pec;uaria e Ind. Alimentarias 
Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural 

CONSELLERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral de Cultura 
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental 
Dirección Xeral da Xuventude 

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral de Comercio e Consumo 
Dirección Xeral de Industria 

CONSELLERÍA DE ORO. DO TERRITORIO E OBRAS PÚBLICAS 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral Calidade Medioambiental e Urbanismo 
Dirección Xeral de TransPQrtes 
Dirección Xeral de Obras Públicas 

CONSELLERIA DE PESCA, MARISQUEO E ACU1CUL TURA 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dire~ción Xeral de Pesca e Industrias Pesqueiras 
Dirección Xeral de Marisqueo e Acuicultura 
Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación 

CONSELLERÍA DE RELAC. INST. E PORTAVOZ DO GOBERNO 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral de Relacíóns lnstitucionais 
Dirección Xeral do Comisario Xacobeo de Galicia 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS 
Secretaría do Conselleiro 
Secretaría Xeral Técnica 
Dirección Xeral de Traballo e Promoción de Emprego 
Dirección Xcral de Servicios Sociais 

UNTA 
DEGALICIAI 

54.54.00 

54.12.83 
54.12.23 

54.42.93 
54.42.11 
54.42.64 
54.52.24 
54.52.60 
54.52.71 
54.52.89 

54.41.11 
54.41.19 
54.51.09 
54.51.31 
54.41.88 
54.51.52 
54.41.70 
54.13.02 
54.13.33 

54.44.1 l 
54.44,09 
54.44.78 
54.54.01 
54.54.18 
54.54.26 
54.54.35 

54.27.12 
54.27.27 
54.27.61 

54.47.22 
54.47.18 
54.47.63 
54.47.77 
58.76.04 

54.48.01 
54.48.12 
54.48.16 
54.48.63 
54.48.64 

54.55.12 
54.55.32 
54.55.91 
54.55.71 

54.43.01 
54.43.12 
54.43.56 
54.45.81 
54.45.01 

54.40.01 
54.40.19 
54.40.55 
54.40.69 
54.40.88 

54.49. IO 
54.49.20 
54.49.41 
54.49.51 

54.46.02 
54.46.13 
54.46.82 
54.46.55 



INVESTIGACIÓN AGRO-BIOLÓXICA 

O laboratório Cultigar en Brión pode facer investigacións xenéticas con máis apoio económico 

Estudan variantes de árbores autóctonas para 
mellorar a rentabilidade 
• AMANDA ÁLVAREZ 

Cultigar está situado a 11 
km. de Santiago de 
Compostela, no Concello 
de Brión. Nesta zona o 
microclima poténcia o 
medre rápido de certas 
espécies vexetais criadas 
artificialmente no 
laboratório. Na Galiza 
existen na actualidade 
dous centros dedicados á 
prática do cultivo in vitro, 
pero Cultigar é pioneiro 
con máis de catro anos de 
investigación e actividade 
comercial. Mª Lourdes 
García Nimo, promotora 
deste laboratório, 
considera que apesar de 
posuir as instalacións e 
material suficiente que lle 
permitira investigar en 
enxeñaria xenética, ten 
poucos apoios e grande 
dificuldade económica de 
contratar persoal 
cualificado. 

"Neste laboratório somos espe
cialistas en multipljcar masiva
mente as plantas. E un sistema 
de multiplicación vexetativo. Uti
lizamos o termo "in vitro" porque 
controlamos a temperatura, os 
elementos que as próprias plan
tas necesitan e, sobretodo, os 
meios que posibilitan a multipli
cación rápida". Mª Lourdes Gar
cía Nimo é bióloga e un curso 
impartido polo Consello Supe
rior de Investigación Científico 
de Santiago, centrado no cultivo 
"in vitro" despertou nela a nece
sidade de materializar un pro
xecto como os que xa tiña visto 
en Bélxica, Franza e Holanda. 

Na actualidade a responsábel 
de Cultigar traballa nun proxec
to subvenci9nado pola C.E. de
nominado Eclaire "Que eu saiba 
en nengun laboratório comercial 
se traballa en cultivo "in vitro" 
coa camélia. Teño moito intere
se nalgunhas espécies conside
radas moi difíceis de reproducir. 
Se todo vai ben, e apesar de o 

laboratório nen ser moi grande, 
podemos conseguir 400.000 
plantas. Ademais das camélias, 
azales, begónias e magnólias 
estamos investigando en clones 
de castiñeiros e carballos para 
coñecer a sua rentabilidade co
mercial. Nós tentamos o cultimo 
"in vitro" destas leñosas para 
posíbeis reforestacións con es
péci~s autóctonas. Este proxec
to Eclaire subvencionado pola 
C.E.E. permítenos o estudo e 
multiplicación das mesmas. 
Agora estamos no terceiro ano 
do proxecto e formámolo 15 
participantes. 

Pouco apoio oficial 

Como moitos pequenos empre
sários -que se embarcaron nun 
proxecto no que crian e que 
obrigou a un importante desem
bolso económico, García Nimo 
bota de menos o apoio de cer
tos organismos oficiais que de
berian potenciar as iniciativas 
que as xeran no noso país. 

"Os comezos de Cultigar foron 
difíceis. Solicitei várias axudas e 
Incentivos Rexionais no que ha
bia un apartado para novas te
conoloxias. Daquela eu pensa-

O cultivo in vitro ten grandes posibilidades. 

ba que estaba incluída e fixen 
os trámites necesários. O infor
me da Xunta era favorábel para 
despois de un ano recebin de 
Madrid a resposta negativa á 
subvención. Nos seguintes anos 
tiven duas pequenas axudas pe
ro nengunha de Galiza". 

Mª Lourdes García Nimo conti
nua solicitando axudas econó
micas ainda que despois da ex
peri éncia en anteriores oca
sións cada vez ere que son 
máis improbábeis e que trai co
mo consecuéncia a imposibili
dade de facer novas contrata
cións e repercute no mellar fun
cionamento do laboratório. "O 
volume de gastos é superior ao 
de ingresos, de non receber 
pronto axuda terán que pechar 
ou vender". Hai unha empresa 
francesa interesada na compra 
das instalacións, pero doeríame 
ter que tomar esa decisión can
do deixamos tanto tempo, es
forzo e cartos para pór a andar 
o laboratório". 

O laboratório Cultigar finánciase 
coas vendas directas a viveiris
tas e con parte da subvención 
recebida pala e.E.E. Sen em
bargo todo isto non é suficiente 

para mantelo durante algun 
tempo máis. Cultigar precisa 
con urxéncia do apofo dos orga
nismos competentes que lle po
dan garantir os postas de traba
llo, o mantimento das instala
cións, e fundamentalmente o 
importante labor de investiga-

ción que comezou con excelen
tes resultados hai catro anos. A 
situación económica de Cultigar 
non permite máis demoras, ago
ra só queda esperar a resposta 
deses governantes que tanta 
publicidade tan das novas tec
noloxias galegas.+ 

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

O milagre da multiplicación 
Moitas son as horas de traba
llo que esta bióloga e os seus 
axudantes teñ~n empregado 
no laboratório. As veces o re
sultado non é o esperado e 
noutras tiveron que loitar co 
fracaso e a perda de material. 
Pésie ao desencanto conti
nuan o labor coa forza dos ve
llos investigadores á procura 
dun gran descobrimento. A 
meta é criar un stock de plan
tas importante e a produción 
de espécies con difícil taxa de 
multiplicación. 

"O proceso é moi simples na 
teoria, na prática atópaste con 
imprevistos que ocasionan re
trasos, perdas e ás veces fra
casos. Todo princípia na pri
mavera, cando agraman as 
plantas. Recollemos as xemas 

futura vida vexetal. Na cámara 
de crecimento as xemas ino
culadas permanecen durante 
un mes cun fotoperíodo de 16 
horas de luz e 8 de escurida
de, pasado ese tempo cambiá
molas de meio até que final
mente e xa despois de un ano 
son transladadas definitiva
mente ao invernadeiro". 

Esta complexa técnica permite 
a multiplicación de espécies 
que por diversos condiciona
mentos se viran reducidas. Mª 
Lourdes García pensa nesta 
alternativa de novas produ
cións ainda que polo momento 
a investigación neste campo 
continua. 

~'"7"""'"===c="'P"==*"==-.....-- vexetativas de

"Cada espécie ten unha taxa 
de multiplicación diferente. Por 
exemplo: fixamos en tres a ta
xa da camélia, isto significa que 
de cada xermolo producimos 
tres, esta multiplicación convér
tese asi nunha progresión xeo
métrica. Cando rematas o ano 
xa conseguimos centos de 
plantas, que no caso da begó
nia convértense en millóns. As 
posibilidades deste proceso 
son infinitas, daí a importáncia 
de aplicalo en espécies que 
mesmo poden estar a pique de 
desaparecer. Persoalmente es
tou moi interesada na multipli
cación de variedades autócto
nas que se producen positiva
mente pero con certos proble
mas de aclimatación". 

1 

sas plantas , 
que é a fase 
de estabeleci
mento. Esterili
zámolas coida
dosamente pa
ra ser inocula
das nun tubo 
de ensaio onde 
son alimenta
das por meios 
nutritivos como 
o magnésio , 
potásio e cloro 
que !les permi
ten medrar 
adecuadamen
te. Estas nu
trintes son na
tu rais na pró
pria planta, nós 
simplesmente 
dosificámolos 
e aportamos 
outras subs
táncias nece -
sárias para esa 

Ademais do proxecto "Éclaire", 
Mf;I Lourdes ten previsto publi
car un catálogo onde irán re
collidas máis de 20 variedades 
de magnólia, asi como os re
sultados da sua experiéncia 
investigadora con rododendros 
e azaleas.+ 

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

EXCMO. 
CONCELlO DE RIBADEO 

. ···- --~----' 
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Asinan intelectuais e políticos cataláns, mallorquins e valencianos 

O Manifesto de Prada reclama 
o recoñecimento dos Pa·isos Catalans 
• PAULA CASTRO 

"A durísima represión anti
catalana da ditadura 
franquista non vai a poder 
evitar que os sectores que 
máis decididamente 
loitaron pola 
reconstrucción nacional 
catalana presenten, ao 
mesmo tempo, a esixéncia 
de recuperar as liberdades 
e a conciéncia da unidade 
entre as terrras catalanas." 
Asi declaraban no 
preámbulo do chamado 
Manifesto de Prada 
cincuenta e cinco 
intelectuais e políticos 
cataláns, mallorquinas e 
valenciáns o pasado 
sábado 22 de Agosto 
durante a Universitat 
Catalana d'Estiu 
celebrada en Prada de 
Conflent, na parte catalana 
do Estado francés. 

O Manifesto de Prada reivindica 
tanto o recoñecemento estatal 
da unidade socio-económica, 
política e cu ltural dos Pa'isos 
Catalans dentro da nova Europa 
das nacionalidades, como a re
cuperación da liberdade e a 
conciéncia desta realidade cul-

tura! e política de Catalunya, 
Balears e Pais Valenciá. 

"Tras a morte de Franco parti
dos políticos novos e renovados 
incorporan ao seu programa a 
idea de Pa'isos Catalans como 
marca de referéncia nacional, 
contando coa adesión activa 
das novas xeracións comprome
tidas na recurperación das liber
dades nacionais e democráticas 
dos territórios de língua catala
na. Pero o adxectivo catalá fo
mentou a reticéncia do País Va
lenciá cara a un recoñecemento 
comun, considerando que se 
daria unha supeditación a Cata-

Pilar Rahola, deputada de ERC, unha 
das asinantes do documento. 

lunya, ao fin e o cabo, dunha 
anexión."Por isa é necesário 
que se asuman as diferéncias 
internas, sen pensar en absor
cións, fragmentacións ou subor
dinacións, tal e como sinala o 
manifesto. 

Ao tempo denúncian a "reorien
tación centralista do Estado es
pañol, retomada a partir do in
tento de golpe de estado do 23 
de Febreiro de 1981, que limita 
o recoñecemento da plurinacio
nalidade do Estado, e sobretodo 

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

1 
1 

Volern manifestar 
''. .. Que un futuro en comun on
de o respeito ao pluralismo en 
todas as opcións en torno ao 
artellamento da política interna 
e externa da nasa comunidade 
teñan cabida, sen outra limita
ción á libre determinación co

lectiva que o exercício da 
democrácia. Un futuro ava
lado non só pala lexítima 
vontade colectiva senón ta
m é n pala indispensábel 
igualdade entre pavos, lín
guas e culturas, que debe 
presidir a construcción de
mocrática dos estados da 
nova Europa, co fin de que 
as liberdades lingüísticas, 
culturais e políticas dos ci
dadáns poidan exercerse 
de forma igualitária.( ... ) 

"Por unha banda iste reen
contro está propiciado pala 
unificación do espazo eco
nómico europeu ( ... ) pala 
outra, o dinamismo da lín
gua que compartimos rea

parece con forza( ... ) como veí-

culo de intercámbio literário, ar
tístico, educativo, científico ... A 
língua catalana, maioritaria
mente coñecida no conxunto 
do seu território histórico é a 
base dunha comunidade lin
güística comparábel palas suas 
dimensións e história e pola 
sua criatividade a moitas outras 
línguas europeas plenamente 
recoñecidas e reclama por ista 
razón, unha plena equiparación 
xurídica que lle asegure un es
pácio comunicativo próprio e a 
primacía pública necesária para 
o futuro de toda língua.( .. ) 

"Chegou a hora do autorreco
ñece mento, de afirmarnos a 
nós mesmos como un pavo eu
ropeu, asumindo todas as dife
réncias internas, tan respetá
beis como a nasa vocación uni
tária. E sobre todo, chegou a 
hora de seren recoñecidos sen 
absorcións, fragmentacións 
nen subordinacións antidemo
cráticas, entre os pavos consti
tutivos da nova Europa."• 

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

SANTIAGO, CAMIÑO DE EUROPA 
CULTO E CULTURA 

NA PEREGRINACION A COMPOSTELA 

EXPOSICIÓN 

SAN MARTIÑO PINARIO 
Santiago de Compostela 

Xullo - Setembro 1993 
GALICIA NO TEMPO 

Horario: 10.00 h. - 14.00 h. 
17. 00 h. - 21. 00 h. 

Luns pechado 

Entrada gratuíta 

Información: teléfono (981) 57 45 02 

vai a impedir o proceso de reen
contro entre os Paisos Catala
nas, como se este fose un dos 
prezos a pagar para consolidar 
a democrácia." 

O documento está asinado por 
políticos e intelectuais entre os 
que figuran as deputadas Pilar 
Rahola de Esquerra Republica
na de Catalunya e Magda Ora
nich de Iniciativa per Catalunya; 
Josep-Lluis Carod-Rovira, vo
ceiro de Esquerra Republicana; 
Max Cahner, ex-conseller de 
cultura e rector da UCE xunto 
con Jordi Carbonell; o actual di
rector de política lingüística, Mi
quel Reniu; Aina Mali e Miquell 
Strubell, ex-directores de políti
ca lingüística; Eliseu Climent, 
editor de Els Temps; o xornalis
ta Vicent Parta! e o escritor Jo
sep Piera entre outros. 

Para eles o Estatuto de Autono
mía fixo coincidir a nación cata
lana co território de Catalunya, 
deixando nun segundo termo a 
unidade lingüística e a colabora
ción no campo cultural e dos 
meios de comunicación. Por isa 
reivindican a toma de concién
cia, xa que "finalmente volverán 
a xurdir as evidéncias dos vín
culos históricos entre as terras 
de língua catalana e recobraran 
vixéncia realidades de caracter 
económico , cultural e político 
que reclamarán un proxecto de 
futuro comun". + 

~ ====----k--11111!!!9&-.-- -.....-:=:: -- ~ -~ CON!itLLEAfA DE CULTURA E Xl/VENTUCE 
OOtl:QC':JOHX!"ALOOP&TR91tOH10 

tmtTOMCOI! CIOClJ~AL Ambi~pad.o ~4! Sil.ntligo dt Ccmpost!!l.i! 
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Llorenc Soler 
# 

1 0 vídeo é unha excelente ferramenta para mobilizar as conciéncias' 

Lloreng Soler estivo en Galiza este verán 
impartindo un curso e expoñendo a sua 
videoinstalación "Oh, Santiago!!". Este 

documentalista catalán é un vello coñecido de 
Galiza, e asi o recollen as histórias do cine 

galego. Nos anos 70 preparou os documentais 
"Autopistas, unha navallada á nosa terra" e "O 

monte é noso". Soler seg u e creendo na forza da 
imaxe ao servizo da xente, "os que levan un vídeo 

doméstico na man non saben da sua forza". 

.. BanestQ 
RESERVA De LocAuDADEs Banesb!r 

902-25 07 93 
ODIA DA REPRESENTACIÓN A VENDA 

EFECTUARASE NAS TAQUILLAS 
E TAMÉN NO CENTRO COMERCIAL "LA REGIÓN" 

• XAN CARBALLA 

Vostede aparece nas histórias 
do cine galego polos seus do
cumentai s O monte é noso e 
Autopista, unha navallada á na
sa terra. Como foi aquela expe
riéncia? 

Eu sempre alternei os traball os 
profisionais cos independentes, fi
nanciados persoalmente ou por 
algun colectivo, porque ese era 
un mecanismo de cine alternati
vo, que non pasaba por censura 
e que se autofinanciaba, a meio 
do aluguer das películas a circui
tos alternativos, sindicatos, atene
os , centros culturais, universida
de, ... lsto é antes da morte de 
Franco. En Galiza coñecin a Cé
sar Portela e souben que fixera 
unha casa para xitanos e intere
soume facer unha pel ícula sobre 
eles. Através de César coñecin a 
loita da Autopista que serviu para 
divulgar as razóns daquel conflito, 
e que se ia financiando coas pro
xeccións que se facian nas alde
as e en todo tipo de locais. Aquel 
era un movimento popular impor
tante, que agrupaba a xente moi 
interesante e loitadora, nun mo
mento no que en Barcelona o ci
ne alternativo perdera forza des
pois de morto Franco, aqui vin a 
ocasión de volver facer un cine 
útil, de contrainforrnación . 

Desa época son só esas dua 
películas? 

Primeiro Autopista e despois 
monte é noso, coa coordenadora 
de monstes comunais, pero grá 
cias a iso Caritas, através d 
Hospital Xeral de Santiago, enca
rregou me un traballo profisional 
sobre o alcoolismo na Gal iza. 
Formaba parte dunha campañ 
de sensibilización antialcoólica, 
pero fíxeno tmaén porque o tema 
interesábame. 

Nesas películas vostede só fa
cia guión e dirixia? 

Segue sendo igual, dirixia, era o 
cámara e tamén o guionista, pero 
sempre moi asesorado, nos textos 
definitivos. Un guión correxiumo 
Luis Mariño, que o leu ao micrófo
no, e o outro coido que Alvarez 
Pausa, e ali non hai unha palabra 
que non estivera de acordo coa li
ña da Coordenadora. Máis adian
te, tamén en Galiza, fixen unha 
película experimental, Antisalmo, 
un poema meu ilustrado con ima
xes de Santiago, sobre as rela
cións da lgrexa e o poder. lsto foi 
no ano 82183 e non regreso até o 
ano pasado, cando fago un vídeo
poema, Santiago en el camino e 
agora esta veideoinstalación que 
se apresentou en Fonseca xunto 
ás fotos de Anna Turbau. 

Di vostede que cando as suas 
películas de intervención na 
Galiza, en Barcelona xa estaba 
en debalo ese cine ou desapa
recido, como era a experiéncia 
da recepción da xente? 

Non vivin a distribución nen a exi
bición das películas, pero polo 
que me contaron os amigos da 
coordenadora para eles era a 
principal arma de loita, a que lles 
permitía entrar a talar coa xente. 
Era un cine que se viña facendo 
por Europa desde Maio do 196 
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~ !! Ah. !~ ! !~ ~ 

., 

Üs dous 
Camiños 
ituamo no mundo ·obre o marco do 

firmamento. Esre oño fantástico o que 
converreron en realidade xeració de 
galego a forza de explicar con referéncia 
pagana e relixiosas duranre moito 
éculo que a galáxia, a ia Láctea. 
inalaba no ceu o Camiño de Compostela 

e da Fi terra. 

O tempo a entaron en todo o mundo 
esta idea, que ficou como un dos 
elemento da identidad da nación galega. 
Hoxe. e ta marca na b ' veda das e trelas é 
un distinth o irrepetíb l qu pertence a 
tod n , s p r riba de crenza ou 
id ) xia · . 

a Comp :t la 

Pasados os anos, tocoulle aos galego$ ,,, 
fa~er o Camiño cara fora. Dunh.a bª'-11<'.la ,tía¡.. 
procura da fisterra da outra beira ªº """"' 
<'céano, mátc; adiante o camiño de v . 
cara á Europa. O peregrino gal~o 
e 0<XX non levaba bordón senón m 
pero igualmente misturaba culturas, .. 
na procura voluntáric:t d<»perdón senó.Fi 
do traballo a faltar nunha cerra rica ,,pero ,/ 
empobrecida. 

>;$ > 

Arredor do Ano Santo do 1993 montous~ 
unha magna operación turística e 
económica, que trouxo renovada 
actualidade ao Cammo.• Apesar d€ ~star 
denominada desde hai v~rios anos como "' 
Prímeíro !tineráriÓ Cultufal Europeu, a ~ 
recuperación da via a Compo~"tel<!,, fiv~ qllie 
esperar até o ano 92 na própria (J~Hza', 
que se atopou, case desde a noire para a 
mañá, con que era pos~bel a·deet¡,ar~~ a 
unha tendéncia nova, de eco-turismo, de " 
rotas culturais, de achegamento á n~tufeza, 

di-' . .· ... ~ 1e e 1egábfi 
~qrt:U_g~ ' ···~ s vati~~r~s,¡;dss~~1~~ : ·~ . ··. 

maútunas, ·t1t:u~n. todo J..i"n· sistema · de ~ ,, 
signos e ref éncias ... para ~ntrai.: ep. "' 
contact9 cunha culiu~·aJlnilenária,sempre .t 
aber~a "1~Europa. ~· 

:~ ·.~· 

¡¡ 

Pensando nofutur9: por<l_ue non facer 
,. .i· 

xustiza coa nosa história e cqnectar a 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 
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dunha rota fronte ao Islam ......................... 2-3 

FRANCISCO CARBALLO 

Sentimento relixioso e intereses na base 
do Camiño ................................................ ..... ................. 4 
FELIPE SENÉN 
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dun sartego ............................................ 6-7-8-9-1 O 

CÉSAR V ARELA 

Os nomes de Santiago: 'Libredón' ............ 9 

PRIMITIVO CARBAJO 

Un baile de cartos que dará traballo 
ao Tribunal de Contas .............................. 12-13 

PAULA CASTRO 

A construción 
do mito de Santiago ........... .............. ........... 15-16 

UN CAMIÑO NA GALÁXIA 
Coordenación: 
Xan Carballa 

Fotografias: 
Arquivo de A Nosa Terra 

, s, que se axuntaron 
e Q.9 teu And·sanro, 
aS''(fo.'s~u vivir 
·~u~osb, pédenche 

os vóltes a todos ao 
.~'!losa terra nadal, da · 

,, , fe axuntes de novo os 
ó~r. ñ..<'1rrt1áns cos im1áns, os 

'\~.;;'\~% . 
{}<;µa~ m~1Ueres, os a1rugos cos 
ue; nós deas azos para soerguer 
S:}l.~ajMf~l fo~t~, farturenta e 
.nd~~pddarp.os v1vu con 

".l¡beroade". ' ·· 

"dÍ> ,,, 
veye¡o incenso text.o, Blanco 
núhciou palabras de redención e 

, ,. 1couAarri'én a língua: "rende millor 
qs p:ara oJerecerche que esta nosa 

es~n~ia emocionada; pois Ti e nós 
~mps'~qu~ nada re pode gorentar máis 

''e ver aquí' a uns~poucos dos teus 
rlY.6itos f1:llos esparexidos por todas as 

t. tetras e.;todas as augas; aquí xuntos, 
6\;:~".:'"''.hxoen1J;'ádos, conmovtdos, falándoche na 

~provén dese · 
~s os veráns unha 

r~s mm son tales, 
+ .. ~cb,egan a recuperar 
Tf ~~c:v:itacto co seu país. 

, o grande ... us:!as :Pereg}"irmcións está a 
chamar cori forza pola sua Olltfa cara da 
rrfoeda, o grand~ Museu da ~Emigración. Ao 
cabo, como sinalou Castelao, que foi 
Santiago, cando o seu corpo se achegÓu a 
Íria navegando nunha barca ele pedra? 

·· · ' língL1ª que nasceu niSte arredor, que á tua 
beira foise'trocando de terreal en celestial, 
.que foi rubindo dos ámores humáns aos 
divinos, na leira melodiosa dos troveiros 
en rom;;i.xe, dos artesáns líricos do burgo, 
dos cregos lediciosos que cantaron a 
poncela na fonte dos ce1-vos e a Deus oos 
camiños peregrinantes; porque nesta 
língua cantáronse os goces da vida como 
parte da bondade de Deus, e os cantos de 
~amor remataron nise Pórtico da Groria 
mariano que un rei deixou tremando no 
ar dos séculos, sobre a fronte da Suprema 
Poncela". 

ANOSA TERRA 
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Nacemento, crise e decadencia dunha rota fronte ó Islam 

Deixando a parte a discusión profunda so
bre a veracidade en que se fundamenta o 
mito xacobeo, pois é isto algo que a fin 
de con tas non altera os efectos do f enó
meno, sería inxenuo que negásemos o de
terminante papel que xogaron os intereses 
políticos concretos daqueles momentos e 
os efectos de índole aínda máis variada 
que dalí se derivaron. 

Evitamos pronunciarnos categoricamente 
acerca de temas de fe, que por outra parte 
teñen demostrado ser o suficientemente in
combustibles como para non se ver altera
dos por sucesivas reinterpretacións. Mais é 
indubidable que, ce110 ou non nas súas ori
xes, o fenómeno xacobeo tivo e ten unha 
repercusión de primeira orde na configura
ción da sociedade galega e na de toda a cul
tura europea, e se fundamentou nun suceso 
que chegou a adquiriu a categoría de mito. 

u N TRANSFONDO POLÍTICO 
NO MITO COMPOSTELÁN 

Baseándonos simplemente no longo lapso 
de tempo e de espazo percorridos desde a 
execución de Santiago en Palestina no ano 
44 e o suposto descobrimento do seu se
pulcro en Galicia no 813, sería cando me
nos absolutamente insuficiente invocar fac
tores estrictamente relixiosos e casuais na 
orixe do culto xacobeo e dun acontece
mento que tanta repercusión histórica tivo. 

Adoptamos naturalmente unha postura es
céptica respecto á posibilidade real de a 
tumba atopada corresponder ó Apóstolo, 
pero este é un tema sobre o que xa se ten 
especulado dabondo, mesmo introducindo 
a razoable hipótese de que se tivese pro
cedido á asimilación por parte da Igrexa 
oficial dun vello culto popular desenrolado 
ó redor do enterramento de Prisciliano. 
Trátase , como é notorio, dun asunto de fe 
e acerca disto só parecen caber crenzas ou 
como moito hipóteses. 

En todo caso ningunha teoría alternativa 
altera a pregunta que agora nos ocupa: 
¿por que naceu o culto a Santiago e por 
que nese momento preciso e neste lugar 
concreto? Ademais, sen que ousemos ne
gar o interese que ten o discernimento ca
bal de calquera interrogante, pode que a 
estas alturas nos sexa útil aplicar aquela 
conclusión do conto de Castelao, cando o 
"experto" comunicou que a princesiña 
non morrera de amor, de que "hai homes 
que non saben calar". Porque mitos hai
nos en todas partes e sobre todos os te
mas, e Galicia ten pleno dereito ós seus. 

Detrás dun suceso de semellane enverga
dura non podía de ningunha maneira es
tar a mera casualidade do ermitán Paio 
sorprendido por un refulgor misterioso. 
Puido haber efectivamente fogos fátuos 
dunha antiga necrópole e convencemento 
místico por parte do bispo iriense Teodo
miro, pero a montaxe que se ergueu a 
partir <liso respondeu a un plan perfecta
mente articulado, do que os resultados fo
ron sólidos e perdurables. · 

Importantes motivacións políticas e intere
ses de poder operaban por detrás dos feí
tos aparentes, polo que non nos pode pa
sar desapercibido o feíto de o "descobre
mento" da tumba se producir precisamen
te no momento oportuno en que esa serie 
de factores reclamaban unha acción en tal 
sentido. Así pois, sen entrarmos nin saír
mos en materias que agora non nos in
cumben, dispoñémonos a examinar as cir
cunstancias políticas e as consecuencias 
futuras que se derivaron. 

Unha explicación política do Camiño 
ANSELMO LoPEZ CARREIRA 

A pugna entre o cristianismo e o Islam prolongouse vários séculos. Na imaxe, a batalla das Navas de Tolosa. 

A SITUACIÓN POLÍTICA DO MOMENTO 

Está fóra de dúbida que de entre os varios 
factores concorrentes, a presión exercida 
polo mundo islámico, en concreto polo Ca
lifato de Córdoba, constitúe o primeiro e 
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determinante, ó que os demais se agregan. 

Desde o século VIII o reino cordobés re
presenta a máis importante potencia de 
occidente, cuxo poder militar, político e 
ideolóxico ameaza ós débiles núcleos cris
tiáns do norte da Península e mesmo ó 
reino franco. As tentativas de facerlle fren
te militarmente resultaban insuficientes e 
o perigo de conquista ou de asimilación 
sentíase como unha constante. De aí a 
transcendencia que revestía o factor ideo
lóxico-relixioso no reforzamento dun bas
tión cristián que se fixese insuperable para 
o inimigo. 

En consecuencia, a aparición na Europa 
occidental dunha reliquia, e ademais tan 
importante por tratarse da dun apóstolo, 
dotaba a ese lugar dunha fortaleza desme
surada, redobrando o empeño por evitar a 
súa caída e facendo converxer cara a ela 
os esforzos dos correlixionarios foráneos. 
De feíto as riadas de peregrinos contribui
rían eficazmente a consolidar o cristianis
mo peninsular, é dicir, a asentar a cultura 
europea neste extremo suroccidental. 

A expansión de Santiago -auténtica cida
de santa- a partir dese momento asegu-

rou a consolidación cristiá frente ó Islam, 
do que foi perfectamenre consciente Al
manzor cando a finais do século X puxo 
en marcha unha política militarista, polo 
que no ano 997 atacou e destruiu a cidade 
e o seu templo. Galicia non estaba libre 
do perigo, pero este era xa tan só un triste 
episodio pasaxeiro. 

Esta era a primeira e máis peremproria ne
cesidade, p ero como a sociedade cristiá 
non conformaba un corpo homoxéneo, in
terviñan paralelamente os intereses dos gru
pos sociais protagonistas, á súa vez en mu
tuo debate, puxa ndo pa ra o proxecw re
dundar en beneficio duns o u doutros. 

D esde sra pers pectiva debemos tomar 
en consideración anr [Ocio o inremo he
x monistas qu por toda a Eur pa ri tiá 
esra ba tratando de impor Carlomagno, re
cén coroado emp rador no ano 800 polo 
Papa León III. É cerro que, dentro da con
cepción política do momento, ese título 
lle confería un papel preeminente re ·pec
to ós demais podere temporai da cri -
tiandade latina, polo que o .. descobrimen
to" foille naturalmente comunicado por 
Teodomiro ó rei Afon o II , pero ramén 
axiña a Carlomagno e ó Papa. 

Consrátase polo tanto a intervención das 
dúas máximas instancia europeas enfren
tadas elas ramén, como é natural , ó I Lam. 

en embargo ese mesmo feiro suscitaría as 
suspicacias do núcleo occidental peninsu
lar, segundo parece pouco disposro a dei
xarse absorber polo expansionismo franco. 
que xa dominaba a zona caralana. De aí 
que podamos pensar que ó tempo que o 
"descobrimemo" da tumba ati facía nece
sidade -e mesmo de ignio - común 6 
mundo franco e mái ó galega advercimo 
de paso que eremos e tar urilizando unha 
denominación lícita ó denominar "Galicia" 
a un espazo que efectivamente corre pon
día á Gallrecia romana) , permitiu tamén 
que Galicia se dorase da per ·onalidad e 
caregoría sufic iemes com para se manter 
a salvo das p retensións francas , as guran
do desta maneira a súa in<lep nden ia . 

Existen, por fin, ouLros fact r s que veñen 
determinados esLrictamente p las r lacións 
sociais inte rnas, xeradas p lo ch q ue d 
intereses contrapostos entre os grup s so
ciais hexemónicos d núcJ galeg . 

No debate que se pr du e ntr el r 
seu estrato máis elevado) a n br za --e n
fücto que pode arrancar d Baixo lmp ri 
Romano-- o primeiro cons gu unha posi
ción predominante que caracteriza a Histo
ria de Galicia ó longo de toda a Idade Me
dia e o Antigo Réxime, e nesa dialéctica a 
ubicación da reliquia en Santiago e a 
conseguinte erección como capital do Rei
no dunha cidade na que prevalecía a fun
ción relixiosa constituiu o momento decL<>ivo 
do seu triunfo, ó que logo seguirían outros. 

A resolución da disputa en favor do clero 
non era algo que só a el lle interesase nin 
que conseguise unicamente coas súas pro
pias forzas, senón que foi o resultado 
dunha alianza co poder monárquico (que 
se manterá, como é notorio, polos séculos 
dos séculos), pois se para a Igrexa supuña 
o aporte dunha autoridade necesaria que 
sempre a privilexiará, para o Estado signi
ficaba un executor fiel dos seus designios, 
máxime nunha época en que o elemento 
ideolóxico xogaba un papel tan decisivo. 

Por outra parte --e como mostra do re
cén <lito- a elevación de facto da catego
ría da Igrexa galega (primeiro en Iria, pero 
axiña en Compostela) constituía unha ne-
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cesidade para o nacente Estado cristián oc
cidental, que fundamentaba a súa lexitirni
dade na concinuidade do amigo reino visi
godo (de aí o mito da "Reconquista"), e 
tendo daquela a súa vella capital, Toledo, 
ocupada polo infiel , precisaba dunha coar
tada para trasladar ó seu territorio a prima
cía de toda a Península. Neste sentido a 
posterior conquista de Toledo en 1085 e o 
restablecemento da súa primacía relixiosa 
significou un contraternpo para o clero 
compostelán (e Xelmírez non pareceu telo 
asimilado nunca), que malamente se re
mediou liberando a Santiago da tutela bra
carense e adxudicándolle unha arquidió
ce e por cerras extremeño-leonesas e por
tuguesa · (xa que a demais diócese gale
gas seguiron dependendo de Braga ata o 
éculo XIV) . 

o EFECTO DO CAMIÑO 
SOBRE A SOCIEDAD E GALEGA 

Como e aprecia, a orixe do culto xaco
beo non ten nada de casual, senón que 
obedece a un entramado de circunstancias 
bastante complicado como non podía ser 
meno ·. A oportunidad e do proxecto que
da sobradamente po ta de rele o pala efi
cacia que mostrou cunha acción non só 
inmediata, enón de moi longo alcance, 
pois contribuiu poderosamente a configu
rar estructuras político- ·ociai ainda hoxe 
ixentes. 

P r ademais da finalidade inmediata e 
cons i me c nnatural á m sma institución 
d culto xac heo, feit d e ·te dar lugar 
6 f enóm no -moilo máis esrontáneo
da peregrinaci , ns rixin u uns efectos 
m i pr fundos de índ le estru ·rural que 
incidir n de r rrna máis lenta e impere p
tibl s brea nfiguración econ, mica, so-

cultural el alicia. 

on s p d adxudi ar ó Camiño a res
p ns bilidad da consrirución de antiago 
c m ciclad , p is f n , men urbano é 
común a toda Europa ó redor do século 
XII, t n com base a reactivación dos 
int rcambios, qu precisam nte o que 
permite a eclosión das p regrinacións. Pe
ro si que n cambio se pode afirmar que 
foi sre tráfico humano en crecemento o 
que det rminou que preci amente Com
postela adquirise a condición urbana pre
cozmente con respecto ás demais de Eu
ropa, pois ela xa acadara ese nivel no sé
culo anterior. 

A través do camiño discorría un intenso 
fluxo de carácter moi heteroxéneo, no 
que a dimensión comercial tivo a virnide 
de propiciar un <lesenrolo económico que 
perrnitiu a Galicia ocupar un lugar central 
en Europa (sen que por cerro se teña ex
perimentado lago ningunha variación xeo
gráfi ca que a trasladase a esa posición 
"excéntrica" de que tanto se nos fala). 

O outro aspecto fundamental é o cultural, 
paralelo ó anterior no seu esplendor. Na 
mesma íntima relación con Olltras rexións 
<le Europa, en especial con Francia, de
senvolvéronse en GaJicia , a partir da atrae-
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ción de Compostela, actividades culturais 
que acadaron os máximos niveis. Os máis 
elevados logros da arquitectura e escultu
ras románicas fixéronse patentes na Cate
dral compostelá e o mesmo cabe dicir da 
literatura, tanto na prosa latina (Historia 
Compostelana e Códice Calixtino) como 
na lírica en galega, na que se evidencian 
con particular nitidez os estreitos contac
tos con outras culturas europeas. 

En todas estas facetas a cidade do Apósto
lo tivo a virtualidade de actuar como polo 
de atracción e como reernisor cara o resto 
do país, co que os beneficios da activida
de así xerada se integraron nun activo cir
cuíto que fixo da Era Comp. ostelá o mo
mento máis próspero e harmónico da his
toria do naso país. 

A SUA co TRIBUCIÓ 
AO DESE ROLO DE EUROPA 

A animación do Camiño (e con este termo 
referímonos en realidade ós múltiples ca
rniños de peregrinación) correspóndese 
ramén coa época en que naceu Europa, e 
a súa acción non se limitou ó punto de 
chegada, Galicia, senón que, servindo de 
vía de relación entre distintos pobos, con
tribuiu positivamente a modelar o conxun
to da cultura europea, é dicir, a propia 
personalidade de Europa. 

Falamos de contribución, porque efectiva
mente o proxecto aínda inconcluso de Eu
ropa vaise conformando a partir de apor
tacións diversas, que constitúen modelos 
distintos, a partir dos que caben solucións 
futuras mesmo antitéticas , segundo a fun
cionalidade de que se pretenda dotar á 
nova enti<lade e os intereses que esta pase 
a defender. 

Pois ben, o modelo primixenio de Europa 
qu sedimenta ó longo da acción dos ca
miños composteláns comporta trazos ben 
diferentes dos que quere consagrar Maas
tricht, xa que o que vemos circular por 
eles, ante todo dista moito do dirixismo 
estatal e da hexemonización por parte das 
clases dominantes, sendo polo contrario 
un fenómeno e ·pontáneo e popular. 

A través das rotas xacobeas, movidos (po
lo menos conscientemente) por resortes 
ideolóxicos de longa sedimentación, con
corren cara a Santiago as culturas europeas 
máis diversas e se realiza un intenso inter
cambio económico no que de ningunha 
maneira priman os intereses monopoliza
dores das grandes fortunas, senón que , 
moi polo contrario, aí atopan vía <le reali
zación as modestas aportacións <lo traba
llo individual. 

O Camiño compórtase como soporte físi
co a través do cal entran en contacto fe
cundo as aportacións plurais da cristianda
<le occidental, aspecto este baixo o que 
daquela se presentaba o que logo será Eu
ropa, ou sexa, ante todo unha inconscien
te comunida<le cultural , cuxa personalida
de ven marcada por unha relixión com
partida .. 

Aqueles dous presupostos de partida que 
víamos determinando o "descobrimento" 
da tumba, a defensa frente ó mundo cul
tural antagónico que representaba o Islam, 
e a oposición ó hexemonismo estatal fran
co, determinan dous aspectos distintivos 
da Europa medieval, que mantén e acre
centa a diversidade dos seus compoñentes 
ó tempo que afirma e desenrola os ele
mentos comúns, lonxe sempre da coac
ción que puidesen exercer os vínculos do 
poder estatal. 

Resulta interesante e aleccionador com
probar como precisamente no momento 
en que se estende con esplendor de lado 
a lado a primeira arte plenamente euro
pea, o románico (naturalmente impulsada 
por algún grupo concreto, pero cun indis
cutible arraigo popular), expresión dunha 
culnira compartida que para nada tropeza 
con fronteiras políticas, ramén paralela
mente nacen as linguas nacionais e flore
cen literaturas como a galega. 

Podería parecer contradictorio desde a 
perspectiva dos uniformizadores actuais, 
pero a esencia da Europa orixinaria con
xugaba creativamente ambos principios. 
Esa Europa plural que sería incomprensi
ble sen o naso Camiño. 

O Apóstolo atópase representado en multitude de ocasións 
na iconografía como Santiago Macanwuros, 
reconquistador de terra~ e azoute contra os infieis. 
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A CRISE DO CAMIÑO 

Os séculas posteriores truncaron ese mo
delo, e abortaron así toda posibilidade de 
que nacese unha Europa solidaria, mm 
proceso no que curiosamente a frustración 
europea coincide coa paralización do Ca
miño composrelán. 

Cando en 1230 morre Afonso VIII de León 
e Galicia remata o brillante período da Era 
Compostelá e xa o país inicia lentamente a 
súa decadencia. Será no século XIV cando 
se verá precipitado nunha crise sen precen
tes, que afecta a toda a Europa. Pasou o 
Románico, enmudeceron entre nós os Can
cioneiros, e o Camiño, en época xeral de 
recesión demográfica e económica e de 
guerras (a dos Cen Anos, por exemplo) vai 
ficando sen transeúntes, cara a unha paráli
se da que só na actualidade se recuperará. 

Todo o século XV estivo asemade cheo de 
dificultades, pero sobre todo Galicia , a an
fitriona, precipitouse tras a Revolución Ir
mandiña (1469) nunha postración na que 
permanece ata o presente. Lago, do XVI 
en adiante, a ruptura relixiosa de Occi
dente entre Reforma e Contrarreforma e o 
clima xeralizado e constante de guerras 
interesrarais corroboraron o fin da época 
en que o Camiño era posible. 

Co remate da Idade Media fica tamén 
arrinconado ese modelo de Europa que 
anteriormente describíamos , para deixar 
paso, co nacemento do chamado Estado 
Moderno (fins do XV e principios do XVI) · 
á absoluta fragmentación de Europa non 
xa en unidades culturais solidarias, senón 
en estados artificiais dominados por unha 
minoritaria élite privilexidada que se aillan 
cobizosamente uns doutros e, amparados 
en posicións irreconciliables (relixiosas, 
hexemónicas, etc.), enfróntanse brutalmen
te entre eles e lánzanse cada un ó saqueo 
despiadado do mundo ultrama1iño. 

Ninguén pon en cuestión que semellante 
desenlace se acopase comido en premisas 
anteriores, medievais (visible xa, por 
exemplo nas Cruzadas ou na Reconquis
ta) , pero tamén é cerro que, entre as op
cións posibles, representou a ruptura cun 
proceso secular e só se puido efectivizar 
mediante a violencia social no seu propio 
interior (acción dos Reis Católicos en Gali
cia, represión das Comunidades en Castela 
e dos campesiños en Alemaña, etc.). 

Para o mundo significou o fenómeno sin 
precedentes da expoliación colonial, so
bre todo de América e Áftica. Para Europa 
os máis sanguentos enfrentamentos béli
cos da Historia: Guerra dos Trinta Anos , 
guerras mundiais, etc. 

Pero non é menos transcendente o feíto 
de que aquel modelo dunha Europa soli
daria que converxía cara a Santiago fose 
violentamente desbotado pala irrupción 
do Estado Moderno. ¿Con este instrumen
to obsoleto e disgregador se pretende 
agora construír unha Europa unida? ada 
terá que ver coa Europa das Nacións que 
anunciaba o Camiño. ~! 
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Sentimento relixioso e intereses na base do Camiño 
O fenómeno da peregrinación a Santiago 
de Compostela é comparábel ao da roma
xe a Roma ou a Xerusalén. Ten, sen em
bargo, aspectos próprios. Quen pretenda 
reducir ao ecónomico, ao relixioso ou ao 
político este fenómeno complexo non po
clerá comprenclelo. 

Cando no s. XII a catedral de Santiago se 
enche de peregrinos, o feixe de confluén
cias está soldado. Habia rotas aos fisterras 
desde tempos antigos: a via láctea servia 
de orientación. Comezara ou recomezara 
o culto sepulcral en Compostela ao apósto
lo Santiago no s . IX. Os reinos cristiáns do 
Norte ibérico, no s. XI, enfróntanse cun Al 
Andalus diferente ao do Califato de Cór
doba, cos Almorávides e vaise configuran
do unha i<leoloxia de Cruzada con "he
róis" protectores. Estas e outras varas <lun 
groso f eixe consolidan o fenómeno <la 
"romaria xacobea" a Compostela. 

O fenómeno masivo da peregrinac:ón 
no s. XII complica as relacións entre os 
reinos feudais, perturba a comunicación e 
cría problemas sanitários e de todo tipo. A 
rede monacal de Cluny asumiu a tarefa de 
organizar este caos social. Sobre Cluny re
caía o peso da "reforma gregoriana"e os 
movimentos de masas a Santiago, Roma e 
Xerusalén eran os máis interesantes como 
forza de cambio social. Cluny puxo na ro
ta a Santiago todo o calor e as iniciativas: 
hospitais, pontes, camiños, instáncias ante 
os reís para garantía de paso, guias turísti
cas e a d~fusión da nova teoría peniten
cial. A contribución de Cluny á "racionali
zación" do Camiño de Santiago non é 
máis que a pastoral de resposabilidade 
que a Igrexa medieval trata ele estruturar. 

Pero Cluny era só o instrumento funda
mental do Pontífice romano na sua política 
relixiosa de configuración da Cristiandade. 
Os monxes bieitos de Cluny son legados 
papais para estruturar a recuperada igrexa 
hispana. Monxes que acceden ás sés de 
Compostela, Toledo, Braga ... E cando isto 
acaba e ascenden bispos por presión real, 
Roma consegue que tales bispos se sumen 
á reforma gregoriana e se "entendan" entre 
eles. Compostela quer ser "sé apostólica"; 
Xelmírez consegue a legacía romana, cons
titúese metropolitano das sufragáneas de 
Mérida ... , pero Braga afirmase como me
trópole das sufragáneas de Galiza e Tole
do recupera a primacía da época goda. No 
axedrez eclesiástico, a reforma gregoriana 
comporta a intervención papal no eclesiás
tico e no civil: os seus mellares apoios son 
os peregrinos necesitados dunha salvagar
da sen fronteiras, dun pasaporte aceitado 
por todos. 

Arredor da romaxe xacobea crece o co
mércio, medran as cidades, difúndese a ar
te, a literatura. Desde Alemaña, por París e 
as cidades francas, desde o Norte escandi
navo con cabotaxe en Londres, Havre, 
Burdeos etc .. . todo acaba nas rúas de 
Compostela. Razón de máis para a literatu
ra relixiosa sintetizar as suas ideas. Unha 
<lesas sínteses máis significativa é o Codice 
calixtino ou Líber Sancti Jacobi. Temas 
abundantes cópias <leste enquiridio do sa
ber cristián medieval. A mellar gárdase no 
arquivo da catedral de Compostela. 

O enquiridio consta de cinco partes: 

Libro 1, conxunto de homilías , textos e 
formulários litúrxicos. É a parte máis im
portante p;ua analisar a mentali<la<le <leste 
tipo de catolicismo popular que se deseña 
desde arriba. 

Libro II, 22 milagres de Santiago. Os mila
gres eran decisivos para a atracción <los 
visitantes. Obsérvese como inda hoxe os 
papas esixen estes sumários milagreiros 
nas beatificacións e canonizacións. O "mi-
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medievo aos 

retos de 
relixiosidade 

europea 
merece unha 
valoración 
positiva. O 

remedo 
actual está 

moi lonxeda 
criatividade 
de entón". 

O Códice Calixtino é un cume da literatura relixiosa_ 

lagre" é un "teologúmeno" ,-quer dicer, un 
acontecimento interpretado como sinal fa
vorábel ao lugar, persoa, etc., que garante 
declaracións relixiosas. 

Libro III, un breve relato da translación da 
reliquia xacobea a Compostela. Mentres o 
Cronicón iriense, s. XI, daba a primeira 
descrición do achádego sepulcral, este Có
dice sumária o translado desde Xerusalén 
a Compostela do carpo de Santiago, que 
fora decapitado por orde de Herodes en 
Palestina. Nun e neutro caso trátase de re
latos breves e moi tímidos sobre os que a 
imaxinación tecerá logo grandes textos. 
Relatos iniciais que non fan máis que apli
car tópicos de utilización en vários casos 
paralelos. Baste lembrar dous: o translado 
a Venécia do evanxelista Marcos desde 
Alexan<lria e o dos Reís Magos a Aquis
grán. No caso <los Reís Magos, como no 
dos Macabeos, etc., a atribución de per
tenza de reliquias entrañaba maiores difi
culdades. Pero naquela mentalidade os 
"brandea" --obxectos tocados ao suposto 
sarcófago- substituían as relíquias e co 
tempo identificábanse con elas. 

Libro IV, recolle lendas carolínxias e co
necta Santiago coa literatura do Psedo
Turpin. Esta é a parte apropriada polos ci
clos literários das cabalarías europeas e 
<las tradicións literárias de fonda influén
cia na Galiza de todos os tempos. 

Por fin, o Libro V descrebe a rota "fran
ca" dos peregrinos, fala dos povos norte
ños da Ibéria e resume toda a teoría reli
xiosa e lírica das peregrinacións. Imposí
bel atopar na literatura universal unha crí
tica máis despiadada que a feíta dos nava
rros polo <lescoñecido autor desta obra; 
ao contrário, simpatiza cos galegos e enfa
tiza a sua europeidade. 

O capítulo X do Libro V danos unha <lesas 
sínteses logradas da relixiosidade feudal 
no seu mellor fulgor. Vexamos tal e como 
a traduce L. Pereira: 

"Número de coengos de Santiago. Esta 
igrexa ten, segundo é tradición, seguin<lo 

o número dos 72 discípulos de Cristo, 72 
coengos, que seguen a regra de San Isido
ro, doutor da Igrexa española. Entre eles 
repártense suce<>ivamente, por semanas, as 
oferendas do altar de Santiago. As da prí
meira semana dánselle ó primeiro, ás da 
segunda ó segundo, á · da terceira ó ter
ceiro, e así sucesivamente repártense ata o 
último. Cada domingo, segundo se conta, 
divídense as ofrendas en tres partes, a pri
meira das cales recíbea o coengo de sema
na. Os dous tercios sobrantes vólvense re
partir en tres partes: unha para mantenza 
dos coengos, oulfa para a construcción da 
basílica e a terceira para o arcebispo. 

Mais as ofrendas da semana que vai do do
mingo de Ramos á Pascua hai que <lárlielas 
regulamentariamente ós peregrinos pobres 
de Santiago no hospital. Aínda máis, cando 
se quere cumprir coa xustiza divina, hai 
que entrega-la décima parte das ofrendas 
do altar de Santiago en calquera época do 
ano ós pobres que acoden ó hospital, pois 
tódolos peregrinos pobres, a noite que 
chegan ó altar de Santiago, han de recibir 
no hospital, por amor de Deus e do Após
tol, hospitalidade completa. 

Polo que se refire ós enfermos, teñen que 
ser atendidos caritativamente ali ata a súa 
morte, ou ata a súa completa recupera
ción. Desta forma faise en San Leonardo. 
Cantos pobres chegan en peregrinación, 
recihen alí comida. 

Seguindo a tradición, hai que darlles, ade
mais, ós leprosos da cidade as ofrendas 
que tódolos domingos se fagan no altar, 
desde o amencer ata a hora de tercia. E se 
algún prelado da basílica cometese fraude 
nisto ou trocase o sistema de reparto das 
ofrendas que expuxemos, que o seu peca
do se interpoña entre Deus e el. " 

A atención dos pobres e dos enfermos cen
traba a pastoral de salvación da Cristianda
de. A peregrinación simboliza e concreta a 
función da Igrexa: perdoar, guiar, garantir. 
Ela é a arca de Noé salvada do clilúvio; é a 
nave de Pedro segura na tempestade; o 
templo de Deus a onde compre ir para 
preparar a morada celestial. Por iso esa 
Igrexa tratou, e en grande parte logrou, co
nectar canto a relixiosidade europea consi
deraba sagro e referente á salvación. 

As peregrinacións a Santiago simetizaban 
os exaltados sentimentos relixiosos dun
ha época de crecimento ele confronta
ción co Islam. Ao seu arredor habia de 
todo; no seu seo medraba toda vida, toda 
ambición e todo o fascínio do misterioso, 
dos soños que nos axitan desde os con
tos da infáncia aos solpore · do atardecer. 

A este eixo relixi.oso dos Camiños de 
Santiago uníronse cantidade de aderén
cias. A riqueza da basfüca compostelá do 
XII atrai a atención dos monarcas, v.g d 
Afonso VII. O seu avó perdera as "parias" 
dos taifas e provocara a vinda dos almorá
vides. Agora o "Emp rador'' necesita di
ñ iro e in ·ta con pediment s a Xelmír z. 
Como contrapartida a mitra e o cabido 
comp stelán consolidan a of r nda-voto 
que Ramiro II impuxera pagar "desde o 
Pisuerga ao Atlántico" a antiago. Esta of e
ren da ou primícia esténdes pota Extre
madura e, máis tarde, polos r stant s rei
nos da coroa de Castela. a Jdade Moder
na, cando se trate de ampliar o padroado 
de sancos sobre a Monarquía, no reinado 
de Felipe I , antiago gaña a batalla e 
aparece a oferenda real os 25 de Xullo. 

Digamos, por fin, que a per grinación xa
cobea foi realimentada no t mpos me
dievais co xubileo do Ano anlo canra -
veces o dia 25 de Xulio coincidir co Do
mingo. Esca concesión é de arredor do 
ano 1 00 a imitación de Roma que conta
ba desde o 1300 con este xubíleo criado 
por Bonifácio VIII. Tal xubileo advén coa 
debilitación do sistema penintencial refor
mado no ss. XI-XII. E te istema conse
guira que os penitentes recebesen a ab o
lución imediatamente á confesión e ante 
de cumpriren a '-peniténcia". A 'inclulxén
cia" ·uaviza as peniténcia e unha tan 
global, como a do xubileo, ervia de 
mantimenco da concorréncia a centro· co
mo Roma, Xerusalén e antiago. a ldade 
Moderna as indulxéncias perden valor o
cial , son postas en cuarentena por ária 
correntes teolóxicas . As peregrinacións 
xacobea · decrecen. - nase a isto as gue
rras do XVI e XVII por mar e terra. O fe
nómeno xac be debilítas mesm 
Galiza. A contrarref rma ·t nd cult 
aos santo · de máis carácter p pular ; n
tón, Bieito, R que ... Galiza fi a inundada 
de ermida de devoción mariana: do Re
médi s, d s Milagres,... antiag 
como in trumemo d gañ d 
doarc bi po, d e rt s r g ·.e a entra
da do s. XIX o v t d antiag foi upri
mido e a d amorlizaci ' n redu á nada 
as renda d el ro antiagués. E t, r m -
ve a terra baixo a cat dral para r ene n 
trar as relíquia · d Ap' ·t lo. A ·¡ d de fi
nai des ·éculo v ita inL r s p J 'Lil
to xacobeo volta , antiago a ·entralizar 
-lentamente moi da man d ahid 
arcebispos-, a relixiosidade galega. es
de esa recuperación xplícas a capacida
de actual de atracción do Camiño de an
tiago para o catolicismo europ u e as co
rrentes culturais pacifistas. 

A resposta que soubo dar a Igrexa galega 
dos anos medievais aos retos da relixiosi
dade europea merece unha valoración po
sitiva. O remedo actual está moi lonxe da 
criatividade medieval. Entre outras razóns 
porque a Igrexa galega ignora a incultura
ción aquí, algo esencial para dialogar coa 
Europa; porque mantén formas de museu, 
verdadeiros obstáculos a unha relixiosida
de sempre en cámbio e na busca de "boas 
novas". A arte románica servira de expre
sión ás peregrinacións na sua orixe; a ba
rroca cobriu de peso morro a sua etapa de 
solpor, hoxe ternos a impresión de que as 
expresións relixiosas se debaten mm cos
mopolitismo superficial e contraditório. Pe
ro quen sabe se xermolarán mat1.á "mila
gres ·· de Santiago mm novo abrente?*~ 
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Da alborada ao solpor, do oriente ao occidente, da vida á 
morte ... camiño este que leva ao vesperus, sinalado no ceo 

polos astros e na terra polos vieiros que converxen e diverxen 
dende as fisterras ao mar: do Atlántico á vella Europa, 
Galicia está nesta encrucillada e ten como símbolo a 

Compostela, cidade nacida a carón do sartego do Apóstolo, 
. íntimo do Mestre, ábrese á ascesis da peregrinación 
· no Pórtico da Gloria. O símbolo desta andaina é a cuncha 

de vieira, a venera da que na mañá naceu Venus, 
enseña da f ecundidade e da vida, nacida do mar. .. 
Velaí unha síntese de Compostela de Galicia, 
adornada de lenda, de historia, 

vieira ou o Greal, que tanto pode ser caldeiro céltico 
como o caliz polo que bebeu Cristo na Última Cea, 

preciada xoia para as búsquedas dos cabaleiros 
artúricos. 

todo feíto arte na cantería de fachadas, gárgolas, 
espadanas, chemineas ... 

Compostela, cuncha e cidade nacida dun sartego 
Polo ano 813, cando o emperador Carlo
magno é coronado en Roma, tentaba uni
ficar os pobos de Europa, sendo rei astu
riano A!fonso JI o Casto, herdeiro das an
sias dos guerreiros de Covadonga que 
mandou Don Pelayo baixo o signo da 
cruz, tempos do bispo de Iria, Teodomi
ro .. . cando o ermitán do lugar de Solovio, 
no Monte Libredón, atopou tres sartegos, 
cecais estelas funerarias sinalaban un ente
rramento que según a tradición dicíase ser 
do Apóstolo Santiago, o íntimo do Señor. 

Anóvanse as vellas lendas que dicían 
que, xa en vida, Santiago predicara aos in
fieles en terras padronesas de Santiaguiño 
do Monte, cristianizou o antergo culto a 
pedras e pilares pagáns ... bebeu en fontes 
consideradas sanadoras ... Pasou o tempo 
e o Apóstolo foi decapitado nas persecu
cións, seus discípu los Teodoro e Anastasio 
colleron o corpo santo e levárono polo 
Atlántico nunha "barca de pedra ", ¿nunha 
barca de mínerais das que facían a ruta da 
casiterita?., . iso preguntábase o filólogo e 
profesor Don Manuel Rabanal. .. A "barca 
de pedra" entrou polo mar de Arousa e 
amarrou no "Pedrón", nun ara romana de
dicada ao deus do mar Neptuno, como 
podemos aínda ver baixo o altar da Igrexa 
de Santiago de Padrón. .. A Raíña Lupa, 
unha régula romana, mándaos a Dugium 
a pedir autorización aos representantes de 
Roma ... acontcen persecucións e milagres 
que conta a lenda. Finalmente Lupa mán
daos ao Pico Sacro, domestican dous tau
ros bravos e nun carro levan ao carpo do 
Apóstolo a Arca Marmórica, un lugar dun 
monte posiblemente libre de dominios, 
"liberdominum", o Libredón, lugar de en
terramentos megalíticos, as "mámoas" e al
gún castro como restos máis antergos, se
gún nos expresa a toponimia e a investi
gación arqueolóxica ... 

Santiago de Compostela está entre o mon
te Pedroso e o Viso, entre os arroios do Sa
rela e o Sar que van ao Ulla. Cecais aquí, 
entre castros existiu unha cidade romana, 
aínda de nome descoñecido, emprazada 
entre as vías III e IV Braga-Astorga do iti
nerario Antonino. 

Cando Pelagio atopou o 
cimeterio sinalado palas estrelas 
Pasou o tempo até que PelagiO de Solovio, 
ermitán, guiado polo estrelecer atopou as 
santas reliquias do Apóstolo e mais dos 
seus discípulos. 

Compostela é pois un relicario de pedra 
sobre o que cada tempo deixou o mellor 
do seu mais fondo sentir. 

Os filólogos apuntan a que o topónimo 
Compostela deriva de "compositum", ce
miterio, e o chan da Catedral e da praza 
da Quintana é iso , un cemiterio de enig-

FELIPE SENÉN 

mas ao redor do que se cree a tomba de 
Santiago. 

As escavacións que dirixiu Chamoso La
mas entre 1946 e 1954 descubriron aspec
tos das pegadas do pasado: según se des
cendía aparecían os restos das torres que 
o bispo Cresconio mandou erguer no sé
culo XI para defender Jacobsland" do fu
ror dos normandos , seguen as mostras do 
paso da razzia de Almanzor pola "Meca da 
Cristiandade" no ano 997, tempos no que 
o primeiro bispo compostelán, Pedro de 
Mezonzo , autor da Sal-
ve Rexina, fuxe e aco
cha as reliquias do 
Apóstolo ... E si afon
damos, seguen os da 
basílica de Alfonso III, 
e a primeira igrexa de 
Alfonso II o Casto que 
nos remite ao mesmo 
tempo da aparición do 
edículo apostólico, se
gu en enterramentos , 
pobres e ricos de pe
regrinos, entre eles a 
laúda funeraria de Te
odomiro, o bispo de 
Iria nos tempó-S do er
mitán Pelagio ... Velaí 
polo que a lenda se fi
xo Historia. 

De época sueva e visi
goda aparecen enterra
mentos de "stola", ese 
anagrama en Y, labra
do sobre a campa de 
pedra, como unha sín
teses da arela de as
cender á "vida eter
na" ... e enterr..;.ment:os romanos ... como 
restos de constrncciones de certa impor
tancia do século I, un ara dedicada a Xú
piter, reutilizada como alicerces dunha co
lumna· do cruceiro ... todo iso poderíase 
ver nunha visita ao sobchán, as escava
cións que están baixo o pavimento. 

catedral que no século Xl, co apoio do 
Rei Alfonso VI, o bispo Diego Peláez 
manda construír con maiores proporcións. 
Dende entón cada prelado arela rivalizar 
co mesmo Xerusalén e con Roma . 

A cidade do Apóstolo ollada 
dende os outeiros. ¡Ultreia! 
Toda visita a unha cidade deberá comen
zar por unha parte outa , deica desembo
car nos seus símbolos, na Catedral. Com

postela ten outeiros 
dende os que se di i
sa esa urbe no que foi 
noutrora monte Libre
d ó n un deles é o 
Monte do Gozo, na en
tra da polo camiño 
francés, onde no 1106 
o arcebispo Xelmírez 
consagrou a Capela da 
Santa Crnz. .. ao loll{e 
a silueta das torres da 
Catedral. Treman os 
corazóns dos canso 
peregrínos, que baixa
ban, anovadas as for
zas , cantando o "Ul
treia", un himno de le
dicia e esperanza que 
significa ¡Adiante! 
Aquí, o 20 de Agosto 
1989 o Papa Xoán Pa
blo II reuníase con re
presentacións da xu
ventude de todo o 
mundo. 

Para unha vista ampla 
o máis recomendable 

é o Monte Pedroso, sobre o Val do Infer
no, por onde peregrinou Francisco de Asis 
e fixo amistade co carboeiro Cotolay, fun
dador do mosteiro franciscán, quen ergue 
nesas mesmas encantas os primeiros crn
ceiros que caracterizan encrucilladas, pon
tes, "alí onde houbo un pecado ponse un 

cruceiro", escribía Cas
telao. 

Para adentrarnos no 
tempo romano tería
mos que coñecer o an
tigo altar do Apóstolo, 
un ara romana que se 
mostra no Museo do 
convento de Antealata
res. Documento epi
gráfico que Ambrosio 
de Morales na sua via
xe de inspección en
comendado por Felipe 
II mandou traer e sus
tituir por outra inscri
ción "máis piadosa ". 

((e 
ompostela ten 

Do convento de San 
Francisco que garda o 
sartego medieval e a 
lenda do santo de Asis 
chegamos pola estreita 
canella de Valdedios, 
vixiados polas mons
truosas gárgolas barro
cas do mosteiro bieito 
de San Martiño Pinario , 
enseñas do pecado, á 
porta tamén barroca da 
Acibechería, alí era o 
punto final da chegada 
do peregrino ... En tem
pos do románico unha 
grande fonte servía pa
ra limparse denantes 
de entrar. A esclavina, 

Esta é unha síntese 
dos alicerces de Com
postela, do lugar sacro 
no que se erixe unha 
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outeiros dende os que 
se divisa esa urbe no 

que f oi noutrora monte 
Libredón, un deles é o 

Monte do Gozo, na 
entrada polo 

camiño francés)). 

as roupas lixadas pola andaina p ndurá 
banse n ofr nda na "Cruz dos Fa rrapo · '', 
erguida sobre un gnus-D i, acr ' t ra de
rriba dos reilados sempre enigmátic s, o
rno as torres á qu e acc de dende o tri
forio, galerías que no pasado acollían a 
peregrinos de todas partes ... 

A porta da Acibecbería, porta orte repre
sentaba e cenas da natureza divina de 
Cristo, roáis de mornóuse nos tempos do 
barroco, nun polémico proxecto entre os 
mesrre compostelano como Ferro Caa
veiro e arela, enfróntan eco da en ibi
lidade academicista, dirixido por enrura 
Rodríguez. 

Unha vez que entramos na Catedral a luz 
penéirase en ambientes de recollemento e 
oración a Corticela está a nosa dereita 
dende o século IX oratorio dos momees 
de San Martiño, desde o XVI parroquia 
dos peregrínos esrranxeiros e vascos que 
quedou acollida polos brazos do cruceiro 
da Catedral, ten o tímpano coa Epifanía , o 
tema máis representado no camiños e na 
mesma Compostela cecais para ensinarll 
aos peregrinos que os reís tamén guiados 
palas es tre las dirixíron e a un portal no 
qu e nacía a ida ... alí e La o Cri ·t no 
Harto , poetizado p r Rosalía, r cibe obr 
o Cáliz os papeliños, retrincos c n prega· 
rias escrila · por e ·tudiantes e de L -, 
contra a parede hai unha mosLra d laude 
altomedieval coa "sLola", pr inte das es
cavación · do · bchau. 

"R egnante Príncipe Adefon o 
construtum opu " 
Polos códices medievais c ñec m s as fa
ses constructiva. da Cat dral, a úa 'vida" , 
elementalment o "Calixtino ", v rd d ira 
guía de peregrinos, e. rita no 11 9 por r
de do Papa Calixto II e por un tal Aim ri
co Picaud. "O Tumbo A", com nzado no 
1129 polo mestre Bernardo documenta as 
obras ate o tempo de Alfonso X, tamén a 
"Compostelana", breviarios , libros que dei
xan abondantes referencias . Bernardo o 
Vello foi considerado como o primeiro e 
admirable mestre de obras da Catedral, se
guido do Mestre Roberto ... e xa nos tem
pos de Xelmírez, o Mestre Esteva· que 
continuará súas obras en Navarra, país 
sempre fiel a Compostela e a seu cami
ño ... Bernardo "o xoven" ... 

Tódalas capelas da Catedral teñen algo 
que contar referido a un arquitecto, escul
tor, sartegos de prelados e fidalgos. 

Son moitas as capelas nas que pararmos, 
a da Cofradía da Prima, presidida polo re
tablo barroco, obra de Simón Rodríguez , 
que acolle a imaxe da Concepción, escul
tura do século XVI de Cornielles de Ho-

(continua na páxina seguinte) 
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landa, vestida de paisana ... no chan da en
trada está o enterramento do gran arqui
tecto do barroco compostelán Domingos 
de Andrade. 

No ábside destaca a Capela do Salvador, 
por onde se comenzou a obra no 1075, tal 
como se inscribe nas cartelas dos ·capi~eis. 
Co renacemento, seguindo as directrices 
do arcebispo humanista e mecenas Alfon
so III de Fonseca , púxoselle un retablo 
obra ele Xoán de Alva. E outras capelas er
guidas para a devoción dos peregrinos, 
como a do Pilar ou do Arzobispe Mexica
no de Querétaro, Monroy, que acolle a 
súa sepultura . Obra en mármores e xaspes 
rea lizada polos grandes arquitectos do ba
rroco, Domingo de Andrade e seu sucesor 
Fernando de Casas Novoa ... Profusión de 
símbolos xacobeos. O sartego do Apósto
lo está <liante, o edículo romano. Podere
mos ver a fuma da prata, obra dos pratei
ros Losada e Rey a partir de 1879, cando o 
cóengo López Ferreiro recoñece os restos 
d Apóstolo , ocultos en varias ocasións. 

esa ascésis polo labirinto da Catedra l, 
d s guida poderemos cumprir o ritual pa
ra darlle unha ap na á imaxe sedente e 
pacífica do Apóstolo, obra do 1211, recu
b rt coa esclavina barroca de prata e 
pred ría... sta é a Ca pela Maior co espec
tacular baldaquino, proxectado polo có n
go ega y Verdugo e por Peña de Toro 
no século XVII, en sustitución dos altares 
que Xelmírez e posteriormente Alonso de 
Fonseca consagraran. 

Ü Botafumeiro 

ada mellor, tratándo e dun ano Santo, 
que ganar o xubileo e cumprir coa misa 
do peregrino que se celebra ao mediodía, 
ao remate da cal os porteadores levan o 
Botafumeiro entre unhas angarellas, co 
seu hábito roxo collendo o ancestral rit
mo de tirar da corda abanean dunha ban
da a outra do cruceiro o botafumeiro, un 
dos símbolos da Galicia .. . arrecende a in
censo o órgano acompaña aquelo de 
"Gloria a antiago .. : · Os ellos pasmados 
dos de eros pérdense entre o fume perfu
mado .. . " e nuns segundos síntese a emo
ción de estar no extremo occidente, no 
Pórtico da Gloria ... 

O Botafumeiro é o "Rei do incensariosn. 
De antigo e na alta idade media pendura
ban dos palacios e dos templos lámparas 
e pebeteir s nas que se queimaban plan
ta · lorosas, mirto, oliveira, incenso. No 
seu dfa , cun "Botafumeiro" tamén conta
ban a cae drais de Our nse e Tui. Do é
ul XIV xa s t ñen n ticia do gran in

bras para · enxeños que o 

Onde remata 
a tecnolox{a, 

comen za 
a nosa Arte. 

O NA GALÁXIA 

Pónico da Gloria. 

fan abanear, trazadas no século XVII polo 
metalisteiro Celma, e fundido nos fornos 
de Biscaia. Sabemos incluso de varios des
gustos como cando a filla dos Reis Católi
cos, Dona Catarina, veu para contraer 
nupcias co Príncipe de Gales, romperon 
as cadeas e sae disparado pola porta de 
Praterias, entendéuse coma un milagre 

1991 
Ria5 Babeas 
°"'""'"-*Oriu 
O ~OSAL -··· B .. lndonol na· llund8rirl capa ALBARtAo • 

a~~.~~doe~1 

...... do ... do _ ____ _ 

t.::no1Da41, lemol .a.bOleda ate vU-.0. 

A preMneie ,.,.., .. • rnoetoe ptocMentel 
OOWtru C90M "'*9 -'6ClONll a eepeci81 

~-•• ·---... cubo. ••duindo ~ '-"..,• fot ..... , contritlúen 
1aafini-41.a......,.~. 

O-•,_,,,_ do.....,....., prMlpiodo 
mCtocfirr"9 dHtt "'1090 ""· Ntuedo "' ribeitt .. . 
'""'do Millo;ó .. do-"'*"· ........ .. 
. ..... Gaudo. coo - • o.,_ da .... . 

=~--of·-MllTERllA/-

7S "· 11 '5% ""· //4/ ____./ 

por non facer mal a ninguén pero foi ruín 
agoiro para a vida sentimental da infanta. 
Outra, cando unha procesión mitrada do 
1622, rachou a corda e foi contra un enta
rimado preparado para as celebracións do 
Corpus, algo semellante aconteceu no 
1926 e máis recentemente comenzada a 
Guerra Civil no 1937, con tanto estrondo 
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XURXO LOBATO 

que os asistentes coidaron fora o estoupi
do dunha bomba. 

Do antigo botafumeiro de prata pode di
cirse que desapareceu entre as rapinas da 

(continua na páxina seguinte) 
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UTJ 
rolas códices medievais 

coñecemos as fases 
constructivas da Catedral, 

elementalmente 
o Calixtino, verdadeira 

guía de peregrinos, escrita 
no 1149porun tal 
Aimerico Picaud". 

Guerra da Independencia e ate 1850 em
pregóuse un de ferro, sustituido pola obra 
do prateiro Lois Losada; os alféreces <loa
ron un duplicado no 1971. 

Ü Pórtico da Gloria despide 
ao sol nos roteiros de Occidente 
Poucos nomes acaen tan ben como o do 
"Pórtico da Gloria", di a tradición que os 
bos galegas o primeiro que fan ao chegar 
ao Ceo e comparar o Pórtico encomenda
do a San Pedro coa obra do taller do Mes
tre Mateo. 

Os limiares do Pórtico da Gloria, según 
consta neles, erguéronse no 1188 polo 
Mestre Mateo quen dirixiu as obras dende 
os alicerces ... Así porque a mal chamada 
"Catedral Vella" no seu abovedamento ve
se que é obra do taller de Mateo, conti
nuación das trazas dos arquitectos de Xel
mírez entre os que estaba o Mestre Este
va. as claves represéntase o Sol e a Lúa, 
sobre este abovedado está o Pórtico da 
Gloria. Parece ser que esta "cripta" servía 
por unha banda para salvar o desnivel do 
terreo e pola outra de primitivo acceso á 
Catedral, antes de que no século XVI, Pe
ña de Toro trazase no Obradoiro as so
lemnes escaleiras. 

A mensaxe do conxunto da obra escultó
rica refírese á visión apocalíptica. As trom-

A Porta Santa na Praza da Quintana. 

petas dos anxos anuncian nos ángulos a 
resurrección dos mortos, o "Pobo de 
Deus" ceíbase dos sartégos e mortaxas e 
ascenden polas columnas helicoidais cara 
ao Cristo Xuíz que rodeado dos evanxelis
tas e dos seus símbolos, mostra as chagas, 
anxos portan os instrumentos da Paixón e 
os Vintecatro Anciáns temperan seus no
bres instrumentos. No arco da dereita do 
Cristo, sen demasiados elementos decora
tivos represéntase as testas dos represen
tantes das Doce Trihos de Xudá, oprimidos 

NA GALÁXIA 

pola antiga Leí Mesiánica en forma de bo
cel. Á esquerda do Supremo Xuíz repre
sénrase a Igrexa dos Condenados, os peca
dos capitais, titiriteiros que non se resisten 
e seguen xantando e bebendo, a pe ares 
de que os devoran monstruo ·, escena · 
que semellan sacadas da imaxinación do 
pintor contemporáneo Laxeiro. 

O novo criterio constructivo, o desencadre 
do hieratismo, soITisos, nervaduras de bó
vedas, claves e todo o conxunto anuncian o 

primeiro gótico europeo. 

a marmórea columna 
do cenrro. erguida sobre 
un oriental Gilgamés 
que amarra a dous leóns 
a ámbalas bandas, re
preséntase á xeración 
humana de Cristo, a "Ar
hore de Xesé ''. Il ven da 
casa de David, Salomón, 
María, Virxe á que non 
lle tocan as polas e zar
ciños de tipo oriental 
que culminan no capitel 
da Trindade, e sobre del 
o Filio do Trono, do Ze
b e de o e Salomé, o 
Apóstolo Santiago, acou
gado, apoiado na vara 
dos Mestres, agardando 
ao peregrino que se 
axeonlla e pon seus cin
co dedos e as cinco sú
plicas na columna, tal 
como fixeron millóns de 
peregrinos ao longo dos 
séculos. Todo o conxun
to de columnas érguese 
sobre os monstruos do 
paganismo, coas bocas 
aberras para servir de 
respiradeiro á cripta in
ferior. As obras de Casas 
Novoa ao facer o fanal 
barroco da fachada do 
Obradoiro non nos dei
xaron ver como era o 
contrapórtico, coa sua 
mensaxe iconográfica, 
os rosetóns que dan ao 
triforio ... partes que po-
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demos compoñer ao visitar os museos ca
tedralicios . 

O Mestre Mateo, en representación da 
súa escota de mestres, coñecedor da arte 
clásica e do oriente, axeónllase e repre
séntase así en pedra , detrás da súa obra ... 
a cartela que levaba na man dida "Arqui
tectus". Tanta xeometría feita pedra labra
da, sustentando a porta do occidente me
recía un sabio mestre que será agora San
to dos Croques. Os croques son en Galicia 
pequenos caracois, e este é o santo dos 
bucles acaracolados, sobre os que baten 
coa testa os estudiantes para contaxiar 
tanta sabedoría, é o tradicional "croque" 
ou golpe na pedra. 

A pedra en Gali ·ia e o alicerce, a casa, a 
porra, o altar, o fito, a barca do Apóst lo, 
a tomba ... 

on deixaremos d ver a Capela da Reli
quias ou Panteón Real cos sarteg s de D -
na Berengu la 1149) de Ram ' n d B r
goña (1107) o do Rei Fernando II d L ón, 
mecenas d Mesrre laceo, posiblemente 
autor do eu art go... . arr go d Alfon-
o IX de León do Conde d Traba, d Xo

ana d Ca tro, por un crist día sp s d 
rei P dro o Cru l ... O retablo rraballado n 
cedro sustirue ao que ardeu no 1921, mos
tra a reliquia , entre a que de taca o reli
cario de anriago Alfeo, retocado en dife
rentes épocas e que incluso mo tra na úa 
esclavina de prata dourada algún camafeu 
romano engarzado ... a Cruz relicario d ti
po a. turiano, reproducción da ori 'inal, 
perdida no primeiro anos di ·te ·éculo ... 

a ante ·á cu:tódiase a Lc1úda de Teodomi
ro, e o tesauro coa Custodia procesional 
de Xoán Antonio d Arfe. da · grande · 
obras da ourivería feita no 1 - ':16, a cu ·to
dia de Monroy ... o martelo de prata para 
apertura da Porra anta cada ano :i>.."Ubilar... 

As portas da Catedral 
sempre aberta ao enigma 
do principio e o fin 
Hai moitas porta. para . air ou entrar na Ca
tedral, p deríamo. escoller a románica de 
Praterías, vendo denames a pía do Bateo 
do século rx. na que hebeu o cabalo de 
Almanzor, según as len<la-. popul ares , o 
tímpano de Clavija, co :antiago e ·ue•itre. 
obra do XII, a emrada a claustro ou cemi
terio de capitulare . hra plateresca <.h: r -

án de lava (A.'VI) que da acces a )S muse
os da Catedral, d-' tapice-;, lapidari >,arque
olóxic . a huchería. un pase p 1 ·omi
nente e o e ntid na ·id da lomba el ' . an
tiag . A d Pral rías é a p rta sur, co·1 sua 
mensaxe referida ao novo t :-.lamento, o 
Cristo humán, sacrificad ... a da inc rp rá
ronse outras esculturas pro · d 'ntes da p -
ta orte, onde se trataba a Transfigura 
ci - n ... A muller adúlt ra, Santiago a car n 
clun ciprés, os especialistas v n tr · m str s 
diferentes na complellidacl escultórica. 
Portada que sufriu o incendi do 1117 can
do o pobo se revolve contra D na Urra a 
Diego Xelmírez. ovas obras, incorpora
ción de figuras. O David tocando a arpa é 
a mellar escultura do románico mundial, é 
unah cantiga feita pedra, coas pernas en 
cruz, atento aos salmos ele gloria que canta 
e interpreta coa súa viola. 

A Porta Real, trazada entre cantería la
brada con sartas de froitos e pedras armei
ras ... trazada polo cóengo Vega y Verdugo 
e Peña de Toro, os primeiros mestres do 
Barroco Galego. Inmediata está a Porta 
San.ta que dá á Quintana dos Morros, ta
mén coñecida como Porta do Perdón ou 
Porta dos Vintesete, polas tantas figuriñas 
que están encadradas e proveñen do anti
go coro pétreo, obra do Mestre Mateo, co
roado polo Santiago e ámbolos dous discí
pulos ataviados de peregrinos, con ese 
"charme" da iconografía francesa. É dende 
a Quintana dende onde me llor se ve co
mo a obra do barroco, cos seus pináculos 
e balagustres sobre muros fondamente de-

(continua na páxina seguinte) 
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((Q 
ueda tempo para 

pasear entre os soportais 
da Rúa do Villar e da 
Rúa Nova) cumprir o 

'xubileo pagan' metendo 
o dedo nun burato dun 

capitel. .. ". 

corados, recobre a catedral románica, ga
ba no conxunto a Ton·e do Reloxo, ou Be
renguela, por ser o bispo Berenguel de 
Landore quen decidiu amurallala e poste
riormente, no século XV1I Domingo de 
Andrad , sobre a vella ba e crea e te cul
men de filigrana pétrea do barroco. Di-
ían o compostelanos e Cunqueiro que 

cando carne a berenguela melloran os vi
ñas nas tabernas .. . e malpar n o ani
mais ... o conxunco da Quintana péchase 
o muro sobrio, moná tico do convento 

de monxas bieiras de San Paio, fundado 

,., 

UN CAMINO 

por Alfonso II para custodiar as santas re
liquias, faise necesario entrar para com
prender o barroco, ver os retablos de Cas
tro Canseco e visitar seu museo de arte sa
cro. Fora o gracioso recuncho da Porta da 
Burriquiña, iluminada na noite por un fa
rol. .. A casa asoportalada da Conga ou 
dos canónicos da autoría de Domingo de 
Andrade, a casa da Parra empoleirada so
bre as escaleiras... chemineas, espadanas, 
pedra que no atardecer soleado é de ouro 
e cando chove semella que o mar se fai 
de prata e de estrelas e chega deica este 
porto catedralicio. 

Ü Obradoiro dos canteiros 
e os estilos 
A fonte dos cabaliños de pedra nas Prate
rias, a Casa do Cabildo, coa fachada te
lón, obra de Fernández Sarela; baixamos 
cara ao Obradoiro, deixamos o antigo e 
renacentista, Colexio de Fonseca, universi
dade a "Fonseca" das cancións da tuna, 
proxectado por Xoán de Alva, para che
gar á praza onde os soños se fan realida
de. .. O Pazo de Raxoi que foi mandado 
construír polo ilustrado arcebispo Raxoi, 
para ser seminario, coroado polo tímpano 
da Batalla de Clavija e o "matamouros" 
esculpido por Gambino e seu xenro Xosé 

(continua na páxina seguinte) 

CONSUMA PRODUTOS GALEGOS ·.·-
~ :V: ~ ~ 

"Recomendamos 
tomar tantos 
Marrons Glacés 
como ilusons se 
tenham na vida, 
esperan~a no futuro 
e alegria de pisar 
aterra" 

José Posada 

ELABORADO POR MARRON GLACÉ, S.L. 
Poligono Industrial Sam Cibrao das Vinhas 

Rua Seis 1 Telf. (988) 23 05451 Telefax (988) 23 07 54 

32901 OURENSE -GALIZA 

L Á X 1 A A NOSA TERRA 9 

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

1 
1 
1 

o r; NOME DE SANTIAGO 

'Libredón' 
CÉSAR V AREIA 

No "Codex Calixtinus" ou "Líber Sancti 
Jacobi", desígnase o lugar de aparición 
dos restos do apóstolo co nome de "Libe
rum donum'', dito nas suas próprias pala
bras: " ... beatissirnum corpus in quod<lam 
prediolum vocitatum Liberum donum ... " 

Logo, no noso romance, o lugar pasou a 
chamarse de Libredón. 

Mas aqui xurde a prirneira disensión en
tre os estudosos; Uns opinan que o tal 
nome nunca estivo na boca do povo , 
que foi só un nome culto, da escrita ta
beliónica, mentres que outros entenden 
que ese nome de "Libredón" existiu, fa
lado como popular, ainda que se per
deu, e só ficou na forma documental de 
"Liberum donum", que non seria máis 
que un xeito de latinizar o "Libredón" 
escoi .ado da xente. 

Entre os primeiros está o medievalista 
Pierre David, que escrebe ao respeito: 
" ... Le nom de Liberum Donum, que lu
sa ge populaire n 'a pas adopté .. .' . 

Do exaustivo estudo que o profesor Mo
ralejo Lasso fai da cuestión na sua "To
ponimia Gallega y Leonesa" extraemos 
as diferentes solucións que foron dadas 
ao caso. 

O <lito profesor homologa a expres1on 
'·Liberum donum" con "Liberum prae
dium", que el acha noutras pasaxes do 
Códice referido ao lugar de enterramento, 
doutros santos, e remata sobranceando o 
carácter de: ' ... insistencia en la indepen
dencia e inmunidad del prédio propio o 
del adquirido mediante donación ... ". 

Ali se recollen os traballos de Guerra 
Campos que mallan tamén na mesma 
idea de ser aquel un terreo libre de im
postes e outras servidumes, xuridica
mente isento, este lugar onde a mítica 
raiña Lupa doou a terra para a sepultura 
do apóstolo. 

En diferente orientación fican os autores 
que teiman non só na existéncia do to
pónimo, senón na orixe céltica destapa
labra de Líbredón. Velai o P. Pita ou Fer
nández Guerra, que ven neste nome un 
"castro o fortaleza del camino", saindo 
da forma céltica Liberodunum, e do ga
lés Llwybr camiño e Don, torre, retrotra
éndonos aos Dun:um ou fortalezas da 
antiga Celtia, que son tan produtivos na 
toponíntia francesa. 

Amor Ruibal recolle a mesma tese célti
ca e engade un matiz, en referéncia a 
unha consagración do tal castro ao deus 
Liher ou Bacco, divinidade xenrilícia ao 
que estaria adicado o lugar antes da do
ación de Lupa. 

Finalmente L. Monteagudo, despois dun 
raciocínio filolóxico aposta á procedén
cia do noso Libredón da palabra latina 
Lepore ou lebre, sendo o lugar abondoso 
de lebres ou coellos, en relación cos ou
tros montes Leboreiros que inzan no no
so país, tese esta que o señor Moralejo, 
no libro antes citado, refuta con convin
centes razóns lingüísticas e documentais. 

Se o topónimo Lihredón existiu como tal, 
falado na boca do povo, e do cal Lihe
rum donum seria a latinización escritural, 
debe pertencer a unha certa família de 
nomes de lugar, a unha tipoloxia, pois os 
topónimos non son saídos de vontades 
individuais, senón que se repiten, pois 
representan nomes, usos e traballos das 
sociedades en determinados tempos. 

Onde estaría hoxe vivo ese topónimo que 
o povo santiagués esqueceu e que só fican 
rexistrados nos documentos medievais? 

N ós aventuramos que o nome actual do 
lugar asturíano de Libardón, no concello 
de Colunga (que nun documento do sécu
lo X, se cita como: "... Liberdone Eccle
siam ... "), garda a pegada do primitivo cha
madeiro do noso santo lugar compostelán. 

E cal seria o sentido que teria na sua 
orixe ese nome de Liberdone? 

Esta verba parece da mesma estrutura 
que ilustra un xenitivo en -ONIS dos que 
ternos abondosas amostras na toponímia 
galega, á par de Melo-onis, Nero-onis ou 
Varo-onis que aclaran o significado de 
topónimos actuais como Melón, Narón 
ou O Varón, facendo referéncia a antigos 
posesores, e que no caso que nos ocupa 
teria a ver cun hipotético Liberto, sen 
desbotar a hipótese dunha referéncia a 
un Libertonis montis ou Monte do Libre
dón, onde esta palabra teria o mesmo fei
tio que a de Livridom, ese sinónimo de 
liberdade que aparece escrito <leste xeito 
tan suxerente en antigos documentos me
dievais portugueses, e que entendemos 
en relación a un lugar libre de calquer 
domínio, o equivalente aoque hoxe seria 
un monte de viciños ou monte comunal, 
un monte franco , e valai Livridoni. 

Xa desde o latín clásico, Cicerón usa as 
1 

expresións "Liberi agri" e "Libera prae
dia" para nomear ás terras libres , e que 
non teñen cargas sobre si. 

Asi o lugar xa seria franco ou libre de 
domínio, antes da '· inventio" e polo tan
to ben antes de que os reis comecen a 
construir o "Giro "' compostelán coas 
suas liberdades. 

E xa que usamos a palabra "franco ", non 
resistimos a asociación coa actual Rua do 
Franco. Haberá que entender tal nome 
como o lugar onde aquel Bretenaldo 
Franco , edifica coas suas mans unhas 
"cortis " entendendo o seu sobrenome 
como de nación francesa , ou mais ben os 
Francos e Franqueiras que son nome de 
tantos lugares na xeografia galega?, non 
nos esLán dando conta da existéncia de 
montes libres ou de man comun? E ain
da, o sobrenome do Bretenaldo non indi
cará mais ben situación social de liberto 
ou franco que procedéncia da Galia? 

Outra razón colocariamos, esta de tipo an
tropolóxico ou sociolóxico, que avogaria 
pola cualidade de ser o lugar un monte 
franqueiro ou isento. e é que o local do 
milagre, onde se situa o mito, nunca pode 
ser privado, porque a crenza é algo social, 
e daí que o lugar de ocorréncia ten ser do 
comun; nunca a Santa Compaña, ou as 
ánimas van aparecer nun préclio particu
lar, correría o perigo de ser apropriado o_ 
mito por un ente privado, por un dono 
concreto, cando a sua natureza é ser do 
comun; é por iso que as "hostes" e os san
tos son frecuentadores de pontes , cami
ños, encrucilladas ou ennos comunais, lu
gares todos onde o povo se recoñece. 

Non podía ser que o apóstolo aparece 
nas propriedades de nengun poder tem
poral, e a lenda faino ben explícito , nas 
extremas do território da raiña Lupa, on
de xa ninguén tiña autorida<le , ese lugar 
onde reinaba a Livridom, a orixe do (pa
ra nós) popular Libredom, base do astu
riano Liherdón e do escritural composte
lano Liberwn donwn.¡¡lA 
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Ferreiro. Pazo ao estilo parisino, obra do 
francés Carlos Lemaur, e que hoxe é Con
cello e sé da Presidencia do Goberno Au
tonómico. 

O Hospital Real, edificio renacentista de 
Emique de Egas (1492), porta plateresca 
esculpida polos franceses Martín Blás e 
Guillén Colás, edificio horizontal, dende a 
rúa das Horras como un navío pétreo, con 
balcón e gárgolas barrocas, inspirado nas 
teorías para hospitais do italiano Filarete, o 
arco de Palacio, e o pazo arzobispal, mu
ros sobrios do século XVII que son cofre 
do Pazo de Xelmírez, destruído nas revol
tas do 117 e reconsrruído para o esplendor 
de Compostela, co seu gran comedor de 
convites, os capiteis representan un ban
quete, non que non falta a empanada que 
puideramos cavilar en que sería de raxo 
ou de lamprea ... e entre as húmidas e pe
numbrosas pedras sentimos a voz, as vio
las e as arpas de trobeiros e xograres me
dievais. Trátase dunha das grandes obras 
do románico civil Europeo ... O Colexio de 
San jerónimo, fundado por Alonso III de 
Fonseca para estudiantes pobres, hoxe rec
torado e presidindo toda a fachada do 
"Obradoiro". Aquela praza foi sempre un 
obradoiro a ceo aberro, taller de escultores 
de tódolos tempos que deixaron súas me
llares artes neste cuadrilátero máxico no 
que converxen os camiños que se debu
xan tamén nas estrelas: luces, sombras, ho
rizontalidade, verticalidade, símbolos de 
converxencias e diverxencias, de canto 
mellor teñen os seres humanos. 

G añar o "Xubileo pagan" 
polas rúas 
Queda tempo para ·pasear entre os sopor
tais da Rúa do Vi/ar e da Rúa Nova, cum
prir o "xubileo pagan" metendo o dedo 
nun burato dun capitel... tomar os viños 
nas rúas da Raíña e o Franco... sentimos 
vixiados dende as fiestras dun café pola 
ánima do barbado Dón Ramón María del 
Valle Inclán, dos profesores da universida
de ... por onde pasearon nos anos de gue
rra e posguerra as "Tres Marías", sempiter
nas costureiriñas solteironas ... Librerías, 
praterias e azibecherías ... o calexón de 
Entre-rúas ... A Praza do Toural, coa súa 
fonte simplona e o Pazo de Bendaña, co
roado polo Atlante que sostén a bola do 
universo, desafiando a gravidade e as gra-

. . }.~ .. ~ . 

· palabra únicJ! ;pó. . 

mundo que d~iérebé >un. . 
· fe1to ao .qµe ~p o;s, gal~go~ 

:~·?:::,::,;:. 
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UN CAMINO NA 

O Camiño xerou ao seu redor unha importante acrividade económica. Obradoiro ele ferreiros. 

''C osta saírde 
Compostela, pero 

o verdadeiro peregrino é o 
que parte para novamente 

voltar a partir ... ". 

ciosas lendas estudiantís, casona que ho
xendía acolle á fundación do pintor Casti
llo ... na Rúa Nova o pazo de Ximonde, 
Santa Cruz, a casa das Pomas e a igrexa 
románica de María Salomé co retablo ba
rroco no que están labrados anxos intelec
tuais con anteollos ... o teatro principal... 

Pasar polo Preguntoiro, duar o edificio 
neoclásico da Universidade coa igrexa da 

Compañia de fermoso retablo barroco, 
obra de Simón Rodríguez, chegar á Praza 
de Cervantes, espacio que soubo das fo
gueiras da inquisición , as rúas de Casas 
Reais coa Igrexa das Animas según planos 
de Ferro Caveiro modificados polo acade
micista Ventura Rodríguez é un homenaxe 
apoteótico a un ancestral culto dos gale
gos, as "Benditas Animas do Purgatorio '', 
das Algalias, a Casa Gótica, Museo das Pe
regrinacións, a Casa da Troia dedicada a 
mueso da tuna , como pensión de estu
diantes dos primeiros anos do século ... 
San Martiño Pinario coa súa fachada pla
teresca-renacentista, alí estiveron os mella
res mestres do XVI e XVII, e os retablos 
barrocos de Casas Novoa ... obras escultó
rica de Xosé Ferreiro, como a santa Esco
lástica ... e máis arriba, a Igrexa de Santa 
Clara, anterga fundación da esposa do Rei 
Sabio, Dona Vio1ante, cunha fachada telón 
na que reina a xeometría , os equilibrios e 
no cimo todo se coroa co cubo e o cilin
dro pitagóricos, enseñas da perfección xe
ométrica do universo ... novamente Simón 
Rodríguez, un arquitecto iluminado é o 
autor. Sorprendentemente ábrese a facha
da a un "hortus conclusus", patio monacal 

~ ... ; 

para ambientar unha 
novela romántica. 

Deixamos a rúa dos 
Vasquiños co Santuario 
da Pastoriza, San Caeta
no coa vella ermida, os 
edificios das consellerí
as, o peregrino do es
cultor Acuña, arrabalde 
da entrada ou da saída 
da cidade do Apóstolo, 
a ela voltamos para 
ollar o vello Convento 
dominico de Bonaval, 
coa Virxe de Bonaval 
que cantaron trobeiros 
medievais, panteón no
bre da Casa de Altami
ra , Ulloas , Moscosos, 
Andrades, co púlpito no 
que predicou San Vi
cente Ferrer. .. o Pante
ón de Galegas Ilustres: 
Rosalía , Brañas, Fontán, 
Cabanillas, Asorey, Cas
telao ... os pilares da ga
legu ida de descansan 
seu sono de eternidacle 
baixo as oxivas ... O Mu
seo do Pobo Galega está 
neste edificio ele Do
mingo de Anclrade, on
de se decata un que a 
cultura é a resposta que 
o home da ao seu en
torno: terra de xentes 
do remo, da fouciña, 
romeiros e xograres que 
crearon esa espiral as
cendente de búsquedas, 
Galicia, como a escalei-
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ra de tres tramos trazada por Domingo de 
Anclrade e que nos reparte polas diferentes 
dependencias diste museo creado por ini
ciativa de arquitectos, profesores , universi
tarios, creadores da Galicia, no ano 1975. 
Ao seu carón está o Centro de Arte Con
temporánea, obra do arquitecto portugués 
Alvaro Siza ... unha porta que se abre aos 
renovadores, anovación na lingu ax das 
formas plá tica da expresión, Galicia s m
pre ha ter que dicir nos camiños qu ch -
gane parten dende Compostela. 

A congostra de Caramoniña, pérdese xa 
entre as novas edificacións, onde tivo o 
taller o escultor Asorey, o cruceiro do 
"Home Santo", a Rúa de San Pedro, ou 
das costureiriñas, por onde entraban os 
que viñan eguindo o camiño francés, on
de tiña hai un anos seu taller de gaitas o 
gran Basilio Carril , os concheiros, Beluí · 
co seu mosteiro , son os currunchos nde 
aínda latexa a Compostela qu é "a aldea 
grande el Galicia" ... 

eguimos, agora, a Escala d Arr s e fi
dos, ond impartiron imparten la ·e 

~ grandes arti -ra-, imaxineiro · e a ibechei
ros de Compo tela, o Conueto da Ense
iianza, fundado por Raxoy, oa v n rada 
Virx da Cer a, con fráxil cab ciña d alfi
ler, devoción dos composr la nos. va
mente ternos p rto da nviersiclade a Pra
za de Abastos, alí rebute a ida do agro e 
do mar: écoras, vieira , perc bes, p -
mentas de padrón, carne de porco, año, 
pavías, cereixas... É un dos lugares onde 
aquece pasear pola mañá e entrar na Igr -
xa de San Fiz de olo io , para lembrar a 
Pelagio o ermitán que atopou a antas re
liquias do Apó tolo ... Arco de Mazarelo ·, 
o único resto das ellas muralla de Com
postela. O Con ento da Mercede que no 
seu portal garda a imaxe románica da ir
xe da Paz na súa man mostra unha e piga 
de trigo. Patio de Madres e a costas do 
Castrón de Ouro lévannos á Colexiata de 
Santa María do Sar co claustro seguindo 
trazas de Mateo , obra do XII, mo teiro 
agostiño fundado por Munio Afonso, un 
dos autores da Crónica Compo telana e 
íntimo de Xelmírez, obra que non re istiu 
o chan pantano o das inmediación · do río 
Sar que cantou Ro alía e no ·éculo XVIII 
houbo que poñerlle contrafortes ... 

Do coto de Santa Susana 
ao pazo de Trasouto ... 
Os camiños entre agras sempre nos voltan 
á Compostela de sempre, pola rúa do ó
rreo vemos o Parlamento, chegamos a 
Praza de Galicia, co edificio do H te! 
Compostela, obra de Gómez Román 
piteis de Asorey e baixam s pola enra 
ra á Porta Faxeira, e veJaí a Alameda , u 
mellor, o Paseo da Ferradura u ampo 
de Santa usana, cecai · antergo castr , tü
mulo de enigmas, nunha banda Colexio 
de San Clemente, obra r na nlista, da u
tra banda a Capela do Pilar, palc eh n
eos de ferro fundido nos f rn s de arga
delos e a Capela de Santa u ana, funda
ción de Xelmírez, para as r liquias el sta 
santa traídas de Braga. Baixo as bóv das 
desta carballeira celebrárons as tradicio
nais feiras da As ensión, fe ira dos abaJos 
pinrada por Ovidio Murguía, Masid , Co
meiro ... onde se reúne toda Galicia ... O 
cruceiro do Gaio, Pombal , carballeira e Pa
zo de Trasouto onde obispo nigromántico 
Pedro Muñiz no século XII facía prácticas 
misteriosas, logo convento franciscano, 
igrexa co altar renacentista traballado en 
branco mármore de Carrara, traído de Se
viila Xlmto cos sarregos orantes dos Mar
queses de Ayamonre , obra dos Aprili, xe
noveses da escota de Miguel Anxo. O río 
Sarela pasa afundido polas beiras do Car
me de Ahaixo, camiños do Pedroso .. 

Costa saír de Compostela, pero o verda
deiro peregrino é o que parte para nova
mente voltar a partir ... De tantas igrexas e 
espadanas ecóan os badelos das campa
nas. Tanxen, e o peregrino, xa lomee , ca
vila sempre nela ... ¡Ultreia!, ¡Ultreia! ... é un 
berro que se perde nos camiños .. . ~"-
• L o,.J 
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XA VIER RODRÍGUEZ BARRIO 
Torre para os días 

(con cassette) 

ELOI CALDEIRO 
O sul da auga 
(con cassette) 

t'tlSTONA f)f:; 

... 'OHRJSOS 

FIZ VERGARA VILARIÑO 
Pastora de sorrisos 

MANUEL FORCADELA 
Profecía 

(con cassette) 
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Un baile de cartas que dará traballa aa Tribunal de Cantas 
A oposición coindide en sinalar a grande ocasión perdida 
PRIMITivo CARBAJO 

A Xunta contabiliza os gastos 
.-1conxuntos do Xacobeo 93 e 

Compostela 93 nuns 25.000 millóns de 
pesetas. As cifras ainda non rematan 
de cadrar e non quita que na estrea da 
vindeira lexislatura sexa o Tribunal de 
Contas quen teña que pór os números 
no seu sítio. Neste baile milmillonário 
de agora, o PP e Xerardo Estévez, 
alcalde de Santiago, parecen ser os 
únicos danzantes con forzas para o 
aturuxo festivo. O resto da clase 

r política e sindical fala dunha grande 
ocasión perdida, por moito que queira 
enterrarse o fracaso nunha chea de 
propaganda. Onde van eses 25.000 
millóns de pesetas? 
A programación do Xacobeo 93, directa
mente dependente da Xunta e executada 
pola Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo, tiña consignado este ano 
un orzamento de 8.500 millóns. A outra 
parte desta festa investidora, Compostela 
93, depende do Consórcio da Cidade de 
Santiago, no que participan as tres 

, administracións: a central, co 60%; a auto
nómica, con 35% e a municipal, co 5% 
restante. o programa de investimentos do 
Consórcio elévase a 17.000 millóns de pe
setas, dos cales , segundo esa lóxica , 
10.200 aportaríaos a administración estatal, 
5.950 a Xunta e 850 o Concello. Pero os 
resultados contábeis non teñen unha solu
ción tan limpa. Os investimentos solápan
se ao figurar en partidas orzamentárias de 
vários anos e logo, cos cámbios operados 
en epígrafes, orixes e destinos, non hai 
maneira de facer contas claras. Se cadra, 
ese é o primeiro resultado. 

As cifras oficiais de visirantes falan , á altura de Setembro, de 5 millóns de persoas. 

o CAMIÑO 

Unha das grandes expectativas xeradas po
lo Xacobeo referíase á recuperación do pa
trimónio do Camiño Franco, coas re
modelaciós e novas construcións de alber
gues para peregrinos. A Xunta destinou a 
este cometido 1.300 millóns de pesetas e 
as impresións dos usuários dan para tq_dos 
os gostos. O Consello da Cultura Galega 
expresou as suas discrepáncias en sucesi
vas ocasións polos estragos chapuceiros 
que se ian vendo. Pastiche e nova plás
tica kitsch, dixeron. "O problema - aponta 
Pedro de Llano, presidente da Comisión 
de Património do devandito Consello- re
mite á simples incultura, a non saber valo
rar a importáncia das cousas. Habia que 
construir e fixeron o que lles pareceu que 
ia lucir máis: agora os destragos son irre
versíbeis , agás que se volvan meter as má
quinas para quitar todo o que se botou en-

riba, e non creo que estexan polo labor". 

Alguns dos proxectos denunciados foron 
transformados e remendada parcialmente a 
desfeita, pero nunca máis se soubo dos case 
400 monumentos (igrexas, hospitais, pontes, 
etc) que inicialmente o Plan Xacobeo con
templaba como elemenros a restaurar. 

No Monte do Gozo, última etapa do Ca
miño, investíronse 4.000 millóns ' para arra
sar o monte, cando todos os documentos 
falaban de deixalo tal como era", sinala de 
Llano invocando flora e séculos de tradi
ción. A polémica continua. É o único espa
zo, coa praza do Obradoiro, que reune ás 
tres administracións implicadas no evento: 
Xunta, Concello e Arcebispado. O Plano 
Xeral de Ordenación Urbana consideraba o 
monte como terreno de domínio público. A 
Xunta, sen embargo, decidiu regalarllo en 
parte á Igrexa no que ven sendo, segundo 

a denúncia a presenrada por Encarna Otero 
en nome do BNG, unha privatización para 
úsos lucrativos. As instalacións do Comple
xo constrníronse amais con procedimentos 
administrativamente pouco ortodoxos nos 
que colaborou o mesmo director xeral de 
Património. ' Como é posíbel -perguntaba 
a concelleira nacionalista- que a mesma 
persoa que exerce como director xeral de 
Património , e que portanto ten un cargo 
público na Xunta, planee unha actuación 
urbanística ilegal, que non e 'taba incluída 
no proxecto?" 

O Gozo asemella ir fundíndose en sucesi
vos pozos: os dos viciños expropriaclos 
que reclaman xustiprezos á Xunta, o· dos 
hosteleiros composteláns que v n unha 
competéncia desleal nos s rvizos qu alá 
:e oferec n, os dos próprios adxudi ·acá
rios da · in -ralacións, Hotu ·a, qu a ai 
correndo a oz d qu , para o . u manti
mento despois de re acob , pre isará 
subvención oficial... 

A PROPAGANDA 

A publicidade leva a parre do león orza
mentário de te Xacobeo, como ben e a
be: 5.072 milJóns que e ga tarán e te ano 
sobre os 3.551 millóns do exercício ante
rior. Máis de 8-000 millóns, que non é mal 
altofalante, para l ar o nome de Galiza en 
cintas selos moedas audiovi uai e érie 
de televisión , feiras e mercado . A cou a 
empezou co "salário ' de Julio Iglesia , un 
millón de pesetas diário , durante un ano, 
como "embaixador mundial" do Xacobeo. 

Julio Iglesias virá e te ano a Compo tela 
pero logo de tirarl]e das orellas, porque el 
non pensaba. Dará aqui o eu "único con
certo en Europa" este ano, e enden e ·ca 
exclusividade como un toque de di rin
ción. Pero claquela, están <licencio que Eu
ropa non se incluiu nas sua tarefas de 
"embaixador mundial'? E logo onde esti
vo exercendo o seu papel difu ·or do Xa
cobeo? a China, di el mesmo, e non im
porta se a continental ou a insular, mais 
velaqui a explicación de por que na aliza 
tropezaba un con tanto chinés est verán .. . 

Somos coñecidos na Galiza inteira, 
pola nosa especialización en libros galegas e portugueses. 

Praza do Libro 
Teléfono: 26 63 77 

A CORUÑA 

República de El Salvador, 9 
Teléfono: 56 58 12 

SANTIAGO DE COMPOSTElA 
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Certamente, o Pelegrín, 
máis que agarrado a Julio 
Iglesias, percorreu mundo 
coa nova do Xacobeo 93 
da man do próprio Ma
nuel Fraga, que foi apre
sentándoo sen darse acou
go: hoxe nos governos lo
cais e rexionais europeus, 
mañá nos centros galegos 
de América ou neses con
gresos empresariais ad hoc 
nos que convida aos emi
grantes de fortuna a inves
tir na Galiza. A outros ca
rentes de meios, a Xunta 
convidounos a vir desde 
Cuba ou Arxentina para 
pasar unhas vacacións 
subvencionadas na terra 
que non vian desde hai 
décadas, e tamén estes en
gordan as cifras de visitas, 
ainda que nada disto debe 
contabilizarse nos gastos 
publicítários do Xacobeo. 

O Xacob o foi apresentado 
n ova Iorque ou Bruxe-

1 a on gaita d gosra-
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da coroa" <leste ano de 
glória. Xerardo Estévez fa
ta sen desmaio da Com
postela do ano 2000 que 
están a xerar os investi
mentos <leste ano e vin
deiros, deica o 95. Os 
distintos programas das 
tres administracións xa 
contan, segundo el, con 
máis de 70.000 millóns de 
pesetas comprometidos en 
diversos investimentos. As 
aportacións iniciais dos 
programas do Consórcio \ 
fo ron máis modestas. 

ións dos produtos da t rra, 
en campañas publicitária 
de soport diver o en 
meio de comunicación na
cionais e estranxeiros, nos 
patrodnios ciclistas , nos 
spots ... O resultado máis os
tensí.bel é a chea sen prece
de nres de turista / pelen

As obras no Monte do Gozo ainda están pcndentes dunha adecuada fiscalización. 

A Xunra asumiu a. cons
trución do Palácio de Con
gresos de Galiza (2.700 mi
llóns) e do Pavillón Multiu
sos do Sar (3.171 millóns). 
A administración estatal 
responsabilizase da remo
delación da avenida Xoán 
XXIII (2.837 millóns) e dun 
tramo da estrada de cir
cunvalación (423 millóns), 
no entanto as partidas 
financeiras municipais van 
para o tratamento de fa
chadas da avenida de Lugo 
(223 millóns), a reabili
tación de vivendas docas
co histórico (250), diversas 
actuacións en espazos pú
blicos (451), a dotación 
dos parques de Belvis e 
Bonaval (592 millóns en 

gríns, cin o- is-sete rnillóns, os que sexan, 
que e esgota en sí mesma, porque os hos
teleiros quéixanse igualmente da escasa ren
tabilidade da operación. ' O sector turístico 
dun país non resolve as suas caréncias só 
con políticas de promoción", sinala Maria 
Xosé Porteiro, voceira parlamentar do PS
deG-P OE. 

A falta dunha lei marco --engade- como 
a que apresencou o Grupo Parlamemar 
ocialista e que foi rexeitada polo PP , é 

unha da claves do non despegue do tu
rismo. A promoción conseguida co Xaco
beo trai a antiago -non ao resto da Ga
liza, como xa e pode comprobar: velaí as 
denuncia do ho releiro - non a un tu
r" ta di po to a deixar e aqui o carto , e
n na tran ·eunte · procedente de calquer 

utr recanto do paí ·~ . 

e ir s d event non c ·aron de 
sinalar b ecliv prim rdial d aptar un 
"turi ·m d calidad " e o · re ultado · non 
pod "n ser máis desalentad res. A estáncia 
pr m di en mp stela d s peregrinos 
rex.istad s é el n ve h ras, a grande maio
ria deles son galegos e s h stel iro 
láians d que chaman "turism de alpar-

aca" , qu n n d ixa art s. X s ' Manuel 
Barb a, rr sid nt da patronal hosteleira 

n P nL v <.Ira, anunciaba unha ocupación 
a m ad s d ulJ do 65%, mentres que o 
seu colega ntr os re 'lauradores de Com
p stela, Leonardo arda, sinalaha o "duro 
golp " que pr cisamenre estaba a receber 
o turismo d calidade, receoso fronte ao 
barullo xacobeo da · multitudes. "Padece
mos -<licia- un turismo programado pa
ra omer por mil pesetas, e moitos xa nen 
cean". Han gardar, e cadra, para entradas. 

ªl\.T 
1 Vo Monte do Gozo 

investíronse 4.000 millóns 
para 'arrasar o monte') 

cando todos os documentos 
f alaban de deixalo tal 

como era, sinala 
de Llano". 

Cm TURA E ESPECTÁCULO 

A cultura e o espectáculo, que tamén po
de verse como a cultura do espectáculo 
ou o espectáculo desta cultura, foi outro 
dos grandes reclamos <leste ano. A progra
mación principal corresponde ao Auditó
rio de Galiza, dependente do Consórcio, 
cun orzamento asignado de 4.337,5 mi
llóns de pesetas para concertos de música, 
teatro, danza, cine, exposicións e competi
cións deportivas, máis 300 millóns para 
publicacións e simpósios científicos. 

Da sua banda , a Xunta destina outros 
3.000 millóns a un cometido análogo de 
espectáculos, exposicións e actividades de 
contido cultural, congresos e simposios. 
Desta partida saiu o contrato coa empresa 
Pic-Nic, criada na ocasión para programar 
o espectáculos do Xacobeo e que deu o 
mellor ela mesma na escura suspensión, o 
día que debia comezar, do Festival Pop
Rock de Pontevedra. Pie- ic alegou un es-

Os macro-conccrtos 
foron parte importante 

do ~ancho do Xaco/xJ(J. 

traño tráfego de cheques sen fondos que, 
cando menos, asemella irrelevante no con
xunto dos 1.500 millóns que contratou co 
Xacobeo 93. Estes bailes de millóns teñen 
asimesmo moito de espectaculares. 

"Non é de todo certo que o Xacobeo non 
estexa producindo boas gañáncias -<li Mª 
X. Porteiro-, e serrón, que llo digan a em
presarios afins ao PP, como os de Fisterra 
Camiño, que se viron favorecidos coa ad
xudicación da explotación das marcas e 
símbolos do Xacobeo por unha módica 
cantidade de pesetas. Se se teñen en conta 
todos os cartos gastados pola Xunta para 
promocionar estes símbolos atopariamos 
unha cantidade máis que milmillonária. O 
que pasa é que os beneficios van parar a 
poucas mans privadas". 

AsoBRAS 
Os beneficios patrimoniais apontan, máis 
ca nada, a Compostela como natural "xoia 

total), a habilitación da Ca
sa Gótica como Museu da Cidade (200 mi
Uóns), a intervención meio-ambiental no 
Monte Pedro so ( 460) e o u tras reabi
litacións adicionais de monumentos por 
500 millóns. 

"Non serve para nada -sinala o secretário 
xeral de CIG, Manuel Mera. Toda a chea 
de investimentos <leste ano non altera a 
orientación económica da comunidade, 
que se demostra a cotio minguante, sen 
que nada free a caída e sen que, segundo 
se está a ver, reactive a actividade empre
sarial produtiva. Os indicadores económi
cos son elocuentes: todos son negativos. 
Ainda salvando un princípio de incertidu
me, non creo que vaia ficar nada para o 
futuro máis aló das infraestruturas e remo
delacións de Compostela. Non hai paran
gón co que se fixo en Sevilla ou Barcelo
na. Aqui todo ficou en Santiago, e seguro 
que se vai producir unha sobreoferta de 
instalacións ás que xa no futuro máis iine
diato vai ser moi difícil encontrar rentabili
dade". 

O conselleiro Vázquez Portomeñe, sen 
embargo, defende as actuacións xacobeas 
da Xunta co argumento de que terán unha 
rentabilidade continuada nos anos vindei
ros e que os vinretantos mil millóns iniciais 
xa xeraron en este un movirnento econó
mico de 200.000 millóns. A povoación per
cebe <leste diñeiro, sobretodo, o seu ruído. 
"O Xacobeo -remata MªX. Porteiro
concebiuse coma unha grande fanfárria 
propagandístico-eleitoral dun govemo in
capaz de apresentar o balance en infraes
truturas, en políticas de solidariedade, en 
crecirnento económico ou en mellora da 
calidade de vida que a Galiza requU-e''.U 

ªO s benefícios 
patrimoniais 

apontan, máis ca nada) 
a Compostela 
como natural 
'xoia da coroa' 

deste ano de glória ". 

e, 
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A construción do mito de Santiago 
Santiago) camiño de Europa unha exposición que recolle as pegadas dos viaxeiros da rota Xacobea 

A tradición di que o apóstolo 
Santiago predicou na península, 
volvendo despois a Xudea, onde 
sofreu martírio o ano 44 a.d. Antes 
de finar puxo en mñecemento dos 
seus discípulos o desexo de ser 
soterrado na península. Nunha viaxe 
milagreira o seu corpo foi 
transladado de Xudea a Íria, e dali 
levárono a Ltberum Domun, o que 
hoxe coñecemos como Santiago de 
Compostela. Despois o sartego foi 
esquecido, até que no ano 830, 
durante o reinado de Afonso II 
atópanse uns restos que 
imediatamente son atribuídos ao 
apóstolo. A partir <lestes restos 
consolídase unha rota de peregrinaxe 
que deixou ao longo dos séculos 
importantes pegadas tanto na arte 
como na história, e propiciou cámbios nas 
relacións sociais, culturais e económicas. A 
exposición "Santiago,camiño de Europa" 
recolle en Compostela unha importante 
mostra das pegadas deixadas polos homes e 
mulleres que no seu momento percorreron o 
camiño, atraídos ben polo sartego ben polos 
desexados produtos do mundo musulmán. 

Atribuir o sartego atopado en Compostela 
ao apóstolo Santiago é moi discutíbel. O 
rito mozárabe, tamén chamado hispano, 
non oferece dados sobre a posibilidade de 
que o apóstolo estivese soterrado ali. A 
igrexa visigótica estaba xa consolidada no 
momento en que se inícia a conquista, re
xendo na península desde o século VII até 

PAUIA CAsTRO 

o 1080. Despois desta data só que
da de modo testemuñal en Toledo. 
Neste rito non ten nengunha rele

váncia Santiago. De existiren referéncias á 
evanxelización do apóstolo na península 
haberia elementos no culto que o sinala
sen, e neste caso non se dan. 

Pero a atribución dos restos apare~dos en 
Compostela ao apóstolo e a rápida aceita
ción popular insírese facilmente na cultura 
cristiá ocidental. Hai unha tradición de cul
to aos santos e aos mártires, moi consolida
da, por iso non resulta estraño que de sú
peto a pare za o sartego de Santiago en 
Compostela, xa que realmente resposta a 

unha necesidade que non ten 
por que considerarse política. 

Non hai nengunha referéncia anterior a 
aparición das relíquias, e non existia nen
gun outro lugar na Europa onde se pensa
se que podian estar os seus restos. on se 
poderia ter presentado o achádego dun 
lugar de culto a Santiago de existir noutro 
lugar a tradición de que o seu corpo se 
acopaba ali. Ademais o culto aos santos e 
mártires estaba moi ligado á sua sepultura. 
Santiago fora apóstolo e mártir, polo tanto 
cando se empeza a divulgar adquire credi
bilidade polo baleiro anterior. 

Hoxe en dia o importante non é que os 

restos achados en Compostela per
tenzan ou non ao apóstolo, senón 
a repercusión que a devandita atri
bución tivo para Compostela, Gali
za e a penísula en xeral. Da sua re
leváncia ternos referéncias sobradas 
na exposición Santiago, camiño de 
Europa. 

Coa consolidación do culto ábrese 
un camiño de peregrinación, que 
vai acadando imporráncia co tempo, 
chegando a se converter nun c ntro 
de primeira ordena cri, tiandad . Os 
signos ele identidade do camiño non 
son exclusivamente relixioso ·. A ca-
rón <lestes a parecen e lem ntos cultu
rai e pecífico , m dran vila , conso
lídase unha rota omer ial onfór
mas unha conceición ideolóxica que 
vai forralecer o crisrianismo frenr á 
expansión da cultura islámica. A ex
pan ·ión do Islam supón un p rigo pa
ra a igrexa católica e para o poder po-
11rico. Exisren indícios claros de que 
hai un interese en buscar un apoio 
moral e relixioso. 

o NACIMENTO DUN MITO: 
SANTIAGO MATAMOURO 

Xa 50 anos antes do de cobrimento in ó
case a Santiago nun hino litúrxico como 
protector e patrono especial, pedindo elle 
que protexa ao rei , ao clero e ao povo. 
Esta invocacción está datada na época do 
príncipe astur Mauregato. Alúdese ao la
bor evanxelizador do apóstolo, e recláma
se a sua axuda. O que non queda especi
ficado na litúrxia é que tipo de protección 
se lle pede e cales son o· males dos que 
ceñen que ser prorexidos . Tampouco hai 
constáncia de que eles considerasen no 
momento a figura do apóstolo como unha 
forma de consolidar ideoloxicamente a 
sua loita contra o mundo islámico. O máis 
léxico é que se xe ta e c tempo, pero 
parece pouco probábel qu existí e L d 
un programa anti-islámico xa n te hino , 
se ben é cerro que despois amiago con
vértese nun caudill qu ncab za a · 
cristiáns na sua aparici n milagr iras . A 
idea da expan ·ión e.l a f p las armas 
dun e nfre nrame nt entr d us mund s 
aparece con posteri 
no século XI. 

Para o profes r F rnand L' pez Alsina 
seria máis un nfr ntam nt entr duas 
visións d en tr da própria igr xa. P r 

(n 
oxe o importante 

non é que os restos 
achados en Compostela 

pertenzan ou non 
ao apóstolo) senón a 

repercusión que a 
devandita atribución tivo 
para Compostela) Galiza 
. e a península en_ xeral ". 
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unha banda a que quedou baixo o sec
tor de influéncia musulmana e pola ou
tra o sector da zona astur. A prime ira 
aceitou o domínio político e a convi
véncia coas novas autoridades, mentres 
que a outra facción decidiu rebelarse 
contra destes non aceitando nen o seu 
dominio nen a sua presenza. Daí nace o 
enfrentamento interno da igrexa hispá
nica tardovisigoda, explicándose tamén 
o interese dos príncipes astures de se
ren nomeados reis. 

O profesor Alsina considera máis axeita
do entender así os problemas que afectan 
á igrexa no século VIII que como un en
frentamento ideolóxico entre dous mun
dos distintos. Segundo esta análise , a con
solidación do camiño serviría asimesmo 
para organizar e consolidar unhas tradi
cións no orte desvinculándose das auto
ridades eclesiásticas do arcebispado de 
Toledo, que era o primado de España, 
dándolle poder aos príncipes astures, que 
ceñen a partir dese momento o control so
bre o clero e a igrexa . 

O papel protector que se lle asigna a San
tiago vaise tran ·ladando desde o plano 
xclusivamente relixioso ao plano político, 

protexendo ao reino e ao monarca, con
verténdose ao pouco nun santo que em
puña a espada. on diversos graus tras os 
que finalmente chegamos ao antiago ma
ramouro .. 

UNHA . OVA ROTA ECO •óMJCA 

O camiño ten unha grande importáncia 
política, e pon en relación económica a 
Europa co Islam. As é episcopais e as 
capirais cransládanse ao camiño, que se 
con erre nunha via de entrada e aída de 
peregrino , nacen ao longo de todo o tra
xecto bairro · de francos chamados así 
polo a entamento de persoas chegadas de 
paise · ultrapirenaicos. 

Hai un grande intere e na España musul
mana pola ua riqueza, mái que polo eu 
carácter relixio o. Cando Sancho Ramírez 
exime ao peregrinos de pagaren portaz
go · porque eñen causa orationi · á pe
nínsula, precisa a un tipo intermédio en[fe 
comerciante e peregrino que seria o romei 
mercatori·, o que indica a existéncia dun
ha :imbio ·e entre mercader e peregrino. 
M itos peregrinos aproveitaban a di culpa 
da p regrina e para fac r n comércio, por 
is pr dsase qu se lles debían pesar os 
fard · á enLrada á saída e e o p ·o ra 
di:tint debían pagar p ax . O camiño, 

m em . , nv ' rt c nário de 
imp nante · cámbio ocia1 -, econom1co , 
ademais de darse parella un proce ·o de 
urbaniza i n. 

b nefícios nómico on xtraordi-
nário non ó ao 1 ngo do camiño, enón 
qu serven ramén como revul ivo para to
da Galiza. Esta correnres Norte- ul entre 
a península e a Europa benefician a todo 

"" 
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ªO papel protector 
que se lle asigna 
a Santiago vaise 

transladando 
desde o plano 

exclusivamente relixioso 
ao plano político JJ. 

o camino, porque abren as rotas cara a 
España musulmana. Cando se perde a rota 
cara os mercados islámicos, no século XV, 
o camiño retoma o seu carácter exclusiva
mente relixioso. 

A importáncia acadada como rota co
mercial podémola ver através dalgun 
exemplo. A meados do s. XII un cura 
chegado do orte, con destino a Valén
cia, pergunta polo paso máis axeitado e 
seguro, e recoméndaselle vir primeiro 
por Santiago e logo coller a rota dos 
mercaderes que ian á España musulma
na con salvoconduto, para non correr 
perigo. Aqui vese o papel de Santiago 
como centro comercial. Este período pa
ra Santiago demostra a sua puxanza eco
nómica . Men[fes Galiza está ben conec
tada coa coroa de León beneficiase toda 
Galiza, cando se rompe esta relación 
perde imporráncia económica roda Gali
za agás Santiago, manténdose o seu 
apoxeo porque continua recebendo pe
regrinos.ll 

'------___::__ _____ j 

A iconografia tradicional do Camiño xerou todo tipo de artesanias. Na imaxe. dous recipientes para beber feítos en prata 
por un prateiro de Augsburg no ano 1580. 

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

A unificación da litúrxia, un intento de centralización relixiosa 
Co Papa Gregório VII modificase a 
litúrxia, pásase do rito hispánico ao 
romano. Esta unificación do rito xa se 
fixera na igrexa ultrapirenaica, e a 
península neste momento é unha 
excepción. O papado insiste en que as 
igrexas hispánicas modifiquen a litúrxia 
porque até o momento os monarcas eran 
os que controlaban os nomeamentos. 
Ademais o papado queria erradicar na 
medida do poslbel as supersticións , 
pouco ortodoxas, que impregnaban as 
crenzas na península. Co novo rito 
intégrase no ámbito europeu, dase 
entrada a ordes ultrapirenaicas, 
fundamentalmente á de Cluny, 
iniciándose de feíto o enfrentamento 
ideolóxico entre príncipes cristiáns e o 
império islámico. 

A integración relixiosa na Europa e a 
consolidación da peregrinaxe beneficia a 
chegada e asentamento de francos, o 
aumento de relacións económicas, e unha 
abertura xeral a novas relacións político
-económicas e culturais. Cámbian as 
plataformas sobre as que as monarquías 
do Norte adoitaban a asentar o seu poder. 

A peregrinación a Santiago aumenta de 
forma progresiva, e ainda que é difícil 
saber o número de peregrinos, pódese 
afirmar que se produce un medre 
constante, aumentando ano tras ano a 
so na do apóstolo e acadando tanta 
imporráncia dentro do mundo cristián 
como Roma. 

Coincidindo coa crise do papado no 

século XIV, sábese que hai unha 
diminición do número de visitantes ao 
sartego, o que non implica un peche das 
relacións económicas que se artellan a 
carón do camiño. O número de todos 
modos aumenta nos anos santos, e o 
profesor Alsina considera que , ainda que 
si hai un cerro retroceso, os peregrinos 
seguen a visitar ao apóstolo. Hai 
constatada en París a existéncia dunha 
confraria de peregrinos , nacida neste 
século para recadar cartos para o 
apóstolo, que viñan a Santiago e que 
parecen amasar que se mantivo unha 
corrente constante de peregrinaxe a 
xulgar polo tamaño do pergamiño de 
comas dos primeiros cinco anos de 
funcionamento, que ocupa uns quince 
metros.~ 

L----------------------------------------------------------------------------------------------
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"TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA 

ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 

E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE .. . 

SEDENTA COMO UN MAR 

E NO SEU MAR, AFOGADA." 

POEMA "ROSAL/A ". DE XOHANA TORRES 

CONSELLERÍA DE CULTURA 

E XUVENTUDE 
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Cando xa perdera 
forza o cine 
alternativo en 
Barcelona, aqui 
volvi n ter ocasión 
de facelo como 
contrainformación. 

Perdeuse definitivamente? 

Coa chegada da "democrácia" 
ese movimento extinguiuse. No 
meu caso sigo facendo vídeo pa
ralelo: hai dous anos estiven en 
Cuba e fixen un documental, o 
ano pasado outro sobre a vida 
dunha parella de homosexuais. 
Sigo facendo cousas pero aquel 
senso que equiparaba o cine ao 
reparto de octavillas ou aos mí
tins, perdeuse. As canles de dis
tribución que había disolvéronse 
e hoxe o único lugar de saida é a 
televisión, que é un mónstruo tan 
grande que engulipa todo. Non xa 
traballos de contido político pero 
si, cando menos, distintos ideolo
xicamente. 

Información alternativa 

O documental é un mecanismo 
de información alternativa? 

O paso do cine ao vídeo supuxo 
un cámbio radical na liberdade de 
poder facer ti mesmo, na tua ca
sa, un filme reivindicativo por tres 
ou catro mil pesetas. Antes era 

moito máis complicado, a imaxe ia 
por unha banda o son por outra, 
habia que pasar por laboratório , 
montaxe máis difícil , ... Agora cun
ha cámara de HiB, a máis alta ga
ma dentro do formato doméstico 
fanse marabillas. Todos os meus 
traballos son neste formato e pá
sanos pola televisión sen proble
ma. Eu cando vexo a tanta xente 
facendo mamonadas coa cámara 
penso como non se dan conta a 
arma que teñen na man. Un arma 
para facer narrativa e criación. 

A paradoxa é que se democrati
za o acceso ao médio pero pér
dese aquela capacidade de axi
tación da imaxe. 

Penso que non se lle saca todo o 
partido que se podia. Todos os 
movimentos alternativos (desde 
viciñais a insubmisos) non se de
cataron ainda da sua utilidade. 
Non coñezo nengun traballo dese 
tipo. A ferramenta democratizouse 
pero o seu uso pervertiuse e diso 
teñen moita culpa as televisións, 
cos seus concursos de vídeo-lixo. 

Pero a esquerda tamén non os 
usa. En Montevideo, nunha elei
cións, o Frente Amplo, montaba 

A televisión 
é a canle de saída 
de todas as 
producións, porque 
é un mnstro que 
todo o engulipa. 

~L 

os seus postos publicitários na 
rua, cun televisor e un vídeo 
que expuña o seu programa. 

O cine e o vídeo ainda están miti
ficados. Se lle dis a alguén que 
coa sua cámara pode preparar un 
vídeo para emitir na televisión 
non o cree. Pensa que a televi
sión é un mundo onde prima a al
ta tecnoloxia e a sofisticación. No 
seminário que impartin estes dias 
na Coruña pasei aos alumnos vá
rios traballos meus, entre eles un 
sobre Barcelona como centro pro
ductor de música contemporánea, 
feíto en coprodución con seis pai
ses, e cun orzamento elevado de 
dezaoito millóns; despois pasába
se algo moi sinxelo feíto en Cuba 
(foron dez cintas de 2.000 PE?Se
tas) e gostoulles moito máis. E un 
contraste chamativo. Os que fa
ciamos cine alternativo éramos 
profisionais do cine que refugaba
mos o sistema, pola censura ba
sicamente, e sabiamos das posi
bilidades do meio, pero hoxe ain
da non se decataron da sua for
za. En Compostela hai unha aso
ciación de viciños no Casco Vello 
que fixeron unha magnífica mos
tra de fotos sobre a situación do 
bairro, ,por que non un vídeo ta
mén? E tan fácil facelo ... 

Alienados pola tecnoloxia 

A vídeo-criación ainda parece 
que non traspasou a alfándega 
da experimentación técnica e 
dos efeitos especiais, que non 
chegou á narración. 

Nestes momentos hai unha mitifi
cación da técnica e da tecla que 
pulsándoa xenera efeitos maravi
llosos. lso destruiu completamente 
o conceito clásico da narración. O 
vídeo non é senón o cine con ou
tro soporte, o que inventaron Grif
fith, Eisenstein, e tantos outros. A 
linguaxe non se modificou. O so
porte si, e ademais submetido a 
un avanzo tecnolóxico que permite 
manexar as imaxes, planos dun 
segundo, saturación de cenas que 

Os video-clips, 
que son a 
gratuidade da imaxe 
pola imaxe, 
engaiolan á xente 
sen dicer nada. 

Cos informativos 
non experimentan 

Curiosamente a televisión co
mercial segue enfiando a pro
gramación con patróns moi clá
sicos, mesmo nos programas 
que elabora. 

Chámame a atención o que se pa
recen entre si os informativos de 
todas as televisións, o clásicos e 
pouco innovadores que resultan. 
Quizais porque a información é 
moi controlada ideoloxicamente e 
todas as parafernálias déixanse á 
marxe cando se trata de empregar 
con forza o gran poder ideolóxico 
da televisión. A censura indirecta 

~ -de que se pode ou non falar
ffi exércese sobretodo nos informati-_, º vos, e cando se traspasan tantos 
~ filtros ideolóxicos non hai case 

~~~,~- ~ campo para innovar. Prefiren dar 

A xente prefire 
manipular imaxes 
antes que entrar no 
terreo da reflexión e 
do coñecimento da 
linguaxe. 

non explican cousa. Cando algun 
ves que di algo sínteste gratifica
do. Penso que se perdeu a capa
cidade de narrar, dos ritmos len
tos, da montaxe paralela, de con
querir un guión, co seu clímax, o 
seu desenlace, ... esa narrativa clá
sica, con todos os efectos que se 
queiran meter, agora con máis fa
cilidade, pero cun senso de contar 
e de informar. 

Esa tendéncia alienada vai pa
sando ou ainda teremos que 
sofrila moito tempo? 

Estamos nun ponto de non retor
no. Agora non se trata xa de 
manipulación da imaxe que gra
vas, é que agora críanse electro
nicamente as imaxes a partir de 

. combinación numéricas de orde
nadores. lmaxes virtuais, que 
non existen na realidade. A xen
te está engaiolada por iso. Meu 
tillo pequeno, que ten cámaras 
ao seu dispar, non lle interesan e 
prefire manexar o ordenador, on
de el fai as suas animacións. 
Mesmo asi ainda hai moitos 
anos para o documental con re
glas clásicas e adapatado aos 
novos meios. 

as causas con moita claridade. 
En Cataluña hai un informativo re
lativamente innovador no Canal 33 
(a segunda cadea da TV de Cata
luña), que se fai sen apresentador, 
pero son cámbios moi tímidos. 

O documental funciona como 
escola para cineastas de fic
ción? 

Tena feito, pero coido que é un 
erro. A vocación de documentalis
ta é distinta da outra. É mal siste
ma que a aprendizaxe pase polo 
documental. Ambos e dous son ci
ne pero con requerimentos dife
rentes. Non quero dicer que o do
cumental sexa a verdade e a fic
ción a mentira. Pela contra hai pe
lículas que din verdades coma pu
ños e documentais que minten. Se 
repasamos a história do cine (o 
free cinema inglés por exemplo) 
está cheo de cineastas que empe
zaron polo documental porque non 
tiñan diñeiro para máis. No docu
mental construes ficcións a partir 
de elementos da realidade, pero é 
dunha linguaxe tan específica e 
con tanto para investigar que se 
pensas nel como chanza de paso 
quedas na superfície. • 

O hiper
desenvolvimento da 
técnica está 
agredendo con 
forza ás ideas que 
deben sustentar os 
meios. 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O primeiro Xubileo 
xeográfico da história 
teria encantado a 

, Ramón Otero Pedrayo. 
O seu Galileo é 
Vazquez Portomeñe 
que di que a Xunta "fixo 
un esforzo 
extraordinário para 
(pinchar) Galiza no 
mapamundi, porque 
antes non estaba". 

A seguir, o conselleiro 
bota un rosário de citas 
para explicar que antes 
de se inventar Europa xa 
nos sairan a nós 
percebes de a metro no 
Roncudo. 

O conselleiro 
Copérnico alanca co 
machadiño ao lombo 
para marcar a fraga ben 
marcada e que non lla 
tomen trabucada. 
Crúzase con seis 
tu_ris"tas de Girona que 
pousan nunha casa de 
comidas do bosque 
sagrado (ao pé da 
catedral). "Queríamos 
algo galega". O 
hospedeiro espeta unha 
carta enorme na mesa, 
pero os pelengrins só 
ven sopa de fideos, 
filetes e ovos 
estrelados. Non queren 
renderse: "pero non ten 
nada de aqui?". "De 
aqui élle todo". "É algo 
típico do Xacobeo?" O 
restaurador pousa a 
bandexa e mira de 
esguello: "Con seis 
meses só para preparar 
o Xubileo, que máis 
querian?" 

Polo Entrimo 
tamén pasa o 
machado telescópico 
do conselleiro xeógrafo. 
Un restaurante paga o 
seu tributo á 
recomposición do 
mundo e converte o 
menú nun cartel: 
Entrimo-España. Pero 
por riba das sopas e 
das carnes, en 
caracteres máis 
grandes puxo Ementa. 

GONZALO 

ECO MARXISMO 
XosÉ Cm CABIDO 

ó ler o primeiro conto do segundo libro de Julio Frisón, No 
deis patadas a las piedras, editado por Mario Muchnik, e se 
nos atemos á marcada. linguaxe científica, non hai máis reme
dio que lembrar aqueles 99 exercicios de e tilo d Quen au. 
Pero se reflexionamos por un intre na súa contundente mensa
xe, entón aparece Sábato, a voz cansa e non obstante firme 
dun ex-científico, que como Frisón -que é médico- e como 
Fidel Castro, que é un comunista sen marcha atrás, non pode 
senón pronunciar a verdade ate o final. "A ten-a vai morrer por 
asfixia", di Sábato, e parece que está de chanza, cando anuncia 
a catástrofe para moito antes do ano 3.000, e non cambian as 
tendencias destructivas do Modo de Produc ión Capitali ta 
que agora campa no mundo sen a penas oposición. 

En moi poucas décadas o ecoloxismo pa ou de ser, n ce aria 
mente, unha crítica ecundária ó i tema para s onverter 
nunha das principai e meno po tergable. O des quilibrio ca
racterístico do capitalismo nas relacións sociais de producción, 
está directamente relacionado co d ·equilibrio ntr o onxun
to do sistema e o conxunto dos recur os dun plan ta xa xt -
nuado pola depredación en contra!. Un planeta qu acabar -
mos por tran formar nunha "ma a xélida n mái exi t n i 
que unha pétrea cáscara mineral", como di Frisón. 

Movemen.tos 
migratorios 
das gaivotas. 

Iso si, os modernos pedagogo e a televisión edúcanno para 
que aforremos auga ó fregar o dentes . A me ma auga que o 
empresarios emporcan para producir. .. grande beneficio . • 

Hi permercados 
para salvar 
o campo 
Tiña razón o Carlos Luís, redac
tor da Voz de Ga/icía, cando dicia 
nunha coluna diária que o povo é 
quen máis ordena no tocante ao 
comércio das grandes superfí-

cies. Asi se fala. Xa era hora de 
que houbese unha voz valente 
que defenda 

no solo rural que potenciaría de 
paso o agro, unidos por unha au

tov i a de cir
cunvalación e os hiper fran

ceses que tan
ta man de 
obra empre
gan. D que 
compre por 
parte dos con-

Compre a instalación de moitos hiper tratar de con
vencer os pe-

no extrarrádio das cidades, que quenos co-
potenciaria de paso o agro merciantes de 

que deixen os 

cel los é a instalación de moitos 
hiper no extrarrádio das cidades, 

seus negócios 
nos baixos das cidades e se em
preguen nos hiper. Asi por fin po-

deriamos dispar das beirarruas 
das cidades, sen ter que suportar 
o incórdio das sillas das terrazas 
dos bares, o cheira que sai das 
pesacadarias ou carnizarias e 
doutras tantas causas que real
mente son un fastídio para todos 
aqueles que aman o sosego e a 
tranquilidade. Polo menos revon
verteríanse eses locais comer
ciais en güisquerias ou night
clubs que seica é o único sector 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Carta a 
Garcia-Sabell 
É surpreendente até onde pode 
chegar a sua arrogancia e me
diocre pedantismo aos que o 
jornal "La Voz de Galicia" dedi
ca dominicalmente um espa<;o 
nas suas páginas de colabo
ra<;óes. Normalmente nao le
mos ditas columnas pelo mal 
anímico que nos podem causar 
mas o passado domingo 22 de 
Agosto chamou-nos a aten<;ao 
um nome, Nietzsche, que des
tacava entre outras palavras . 

Em primeiro lugar desejariamos 
destacar a vulgar interpretac;áo 
que voce fai do citado parágra
fo «O carpo está entusiasmado 
: deixemos fora "a alma"» do 
exímio filósofo de Turingia. Trá
ta-se talvez de urna intenciona
da malinterpretac;áo e em todo 
caso de urna manipula<;áo diri
gida com toda probabilidade a 
leccionar a essa multidáo, da 
que voce tala, que berra e se 
alporiza (e em cada convocató
ri a eleitoral vota maioritaria
mente aos partidos políticos es
trangeiros na Galiza). 

É a sua pluma, urna pre<;ada 
pluma talhada em prata com 
motivos arábigo-mesetários, 
forjada grac;as ao favor das 
contraprestac;óes que pagam 
as suas empresas mercená
rias, oh virrei imperial! 

Quando o ser humano goc,;;a, e 
o goc;o é humano, grac,;;as asa-

tisfacc,;;áo dos seus legítimos 
desejos afectivos, culturais ou 
de conhecimento, apartemos "a 
alma" da que os magos-sacer
dotes da igreja que "nos tutela" 

García-Sabell. 

nos falam transformados nos 
heróis da mentira que, como 
voce, sáo os velhos idealistas. 
Essa "alma" escura que eleva 
plegárias qua.o lamentos morti
ficantes da que nos falam es
ses manipuladores das espa
ran<;as e sedes humanas que 
celebram urna e outra vez a 
sua farsa fanática, exaltadora 
da morte na vida e da vida 
eterna na marte irretificável , es
sa "alma" náo deve ser identifi
cada com "todo o anímico" ou 
de ser assim como acontece no 
seu caso, deve saber que este 
nao é o significado que Nietzs
che lhe dá ou eremos que lhe 
dá, na sua obra. 

Se "a alma" é reconhecida só 
quando nos perguntamos acer
ca das nossas origens ; quando 
buscamos o fundamento das 
nossas existencias ou quando 
escrutamos os horizontes na 
busca de um suposto faro per
dido náo deve ser idealizada e 
ensalc,;;ada nos altares do divi 
no. Estamos ante um sentimen
to do mais humano, longe das 
exaltac,;;óes idealizadoras moti
vadas por paixóes, erros e au
toenganos. 

Voces, os listinhos a soldo, ale
darom-se e festejarom com be
rros, fanatismo e exibic;áo de 
gesticula<;óes a 
chamada caída 
dos sistemas 
socialistas do 
leste europeu e Sentir-se 
apressarom-se 
em descalificar satisfeito dos 
nas suas diatri
bes na impren
sa e demais 
meios de lec
cionamento de 
massas, a todo 
pensador pas
sado e presen
te que verda
deiramente in-
tenta-se apro-
fundar na bus-
ca do funda-

seus escritos0 

Sr. García· 
Sabell é o pior 
que a voce lhe 
pode passar. 

mento da vida individual ou co
lectiva, aquí na Terra e agora 
em vida. Pois bem, constátamos 
hoje, a persistencia de táo perti
naz coduta. Já nao lhes chega 
com a descalifica<;áo imprudente 
dos autores nacionalistas solidá
rios, marxianos, libertários etc., 

que agora arremetem com todo 
aquel que possua um nome que 
náo seja do seu total agrado ou 
simpatía. Chegou-lhe o turno a 
Friedrich Nietzsche. 

Sentir-se satisfeito dos seus 
escritos, Sr. Garcia-Sabell é o 
pior que a voge lhe pode pas
sar. Sao simplesmente produto 
do seu resentimento ante urna 
vida -a sua- malgastada em 
ataduras vinculadas a interes
ses materiais e talvez também 1 

a certo idealismo pragmático 
que o colocou, na sua catego
ría de virrei espanhol, a caráo 
de reís e primeiros ministros, 
de generais e comandantes, de 
rainhas e príncipes, todos eles 
aquí estrangeiros, e que em ca
da visita a nossa felicitam-nos 
pelo nosso desprendimento; a 
nossa honradez e fidelidade; a 
nossa fortaleza para superar as 
infinitas penúrias derivadas da 
cruel realidade a que nos tem 
sometidos; e a boa fe que nos 
caracteriza aos galeguinhos. 

Todo os males que afligem a 
essas multidóes, Sr. Garcia-Sa
bell, devem ser o fruto da falta 
de confian<;a em Deus, no sen
hor Santiago e no nosso patráo 
Sr. Fraga (assim alcunhado pe
lo melosinho Dr. Sixto Seco). 
Pedimos a todos eles e tam
bém a S. Escrivá e Sta. Isabel 
La Católica por vossa mercé 
para que a sua "alma" seja re
confortada Sr. Virrei Imperial!• 

COLECTIVO CULTURAL "LAN<;;:AS 
DE BREOGAO" 

(VJLA-GA.RC1A DE AROUSA) 

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



que non ten cabida no hiper, ain
da que todo se andará E de pa
so axudaria a mitigar o abafante 
desemprego feminino. • 

ALEXANDRE BERNARDEZ 
(AMES) 

O voto de 
Manuel Fraga 
Estamos chamados ás urnas 
para o dia 17 de Outubro e cum
pre reflectir seriamente sobre o 
sentido donoso voto, porque vai 
incidir na conformación das no
vas maiorias e, portal)to, do no
vo governo galega. E evidente 
que este, por sua vez, está con
dicionado pala Galiza que que
remos. O autor destas liñas, un 
don Ninguén vivente no seo da 
masa social galega, senciente e 
paciente dos problemas desta 
terra, maltratada e escarnecida 
polos governantes ao uso, non 
gasta do raquítico sistema auto
nómico actual, porque non per
mite solucionar os problemas 
que ten posicionados a nasa co
munidade nacional e que, para 
colmo de males, é protagoniza
do por un heterogoverno galega 
que non cree no cometido que 
está a representar. 

A nasa posición, por conseguin
te, non pode por menos de ser 
crítica co governo actual e con
secuentemente coa continuida
de do Señor Fraga lribarne á 
frente da Xunta. Non se trata de 
pór en cuestión a sua prepara
ción e o seu talento persoal, que 
non son obxecto de discusión, 
senón a solución que el repre
senta, ou mellor dito, que el obs
taculiza para este país. De igual 
modo, poderiamos dicer que 
non discutimos a valia e prepa
ración nen do señor Ruiz Mate
as nen de Bias Piñar, pero tam
pouco eremos que as suas pro
postas sexan as que máis con
veñen á nasa T erra. 

Para nós o voto a Fraga é o vo
to ao autoritarismo, pasto de re-

GALIZA E MUNDO 

VERGONA 
NANINA SANTOS 

É o sentimento máis nítido que teño após inteirar do aconteci
do nun lago perro de Rotterdam. Seguen o noxo e o arrepio. 

Nesa avantada, culta , civilizada e opulenta Europa, centos de 
adultos contemplan, impasíbeis, como unha nena marroquina 
afoga. Os berros da nena, os das amigas pregando socorro, os 
dun pescador que renta salvala e non dá, non os tiran do seu 
descanso e da película, moito roáis real que a das pantallas do 
cinema e do televexo, que teñen <liante dos ollos . 

A nena , de nove anos, afogou. Namentres ela loitaba contra as 
augas, moitos daqueles adultos européus-modernos comenta
ban "Bah, ha ser unha extranxeira ilegal". 

Aos labores de busca e rastexo de bombeiros e policía acudi
ron centos de curiosos a seguir a película e a policía, agora, 
mira se aquelas xentes de vida contemplativa poden ser cha
mados polas autoridades xudiciais en virtude do artículo 446 
do Código Penal daquel país. 

É unha das virtudes da Europa unida , comun, moderna e avan
tada que o ocialistas que están no governo de Madrid queren 
para a cidadania española. 

Que pode importar o que lle pasa á xente de terceira ou cuarta?+ 

levo na reforma da Lei eleitoral 
e no Regulamento da Cámara 
autonómica e non porque este
xamos en contra da sua reforma 
senón pala in-
co n ven i é n ci a 
que supón to-

sistema estabelecido, á consa
gración do expólio das nasas ri
quezas, ao esmorecimento da 
nasa língua, cultura, património, 

e ao despilfa
rro cos cartas 
públicos e a 

do cámbio 
unilateral e 
por imposición 
das normas 
de xogo escu
d án do se na 
aritmética dos 
escanos, que 

O voto a Fraga é un voto ao pasado, 
ao caduco, ao vello, ao sistema 
estabelecido, á consagración do 
expólio das nosas riquezas. 

sua utilización 
clientelista, 
etc., entanto 
que o voto ao 
nacionalismo 
é un voto pala 
modernidade , 

non dos votos; 
é un voto á 
exclusión e non á integración, 
un voto á intransixéncia e á pre
poténcia. 

O voto a Fraga é un voto ao pa
sado, ao caduco, ao vello, ao 

polo progreso, 
polo cámbio 
real do naso 

país. Como proba disto, exami
nemos o que representaron es
tes anos de governo do señor 
Fraga. A nosa língua languidece 
nun uso ritualista. Perséguese o 
etiquetado en galega de Erica-

BELTAIHE@ 
DISTRIBUCIÓNS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc . 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 
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mel e outras empresas por parte 
dun governo "galega"; subven
ciónase a libros en español e 
denéganse as axudas aos escri
tos neutras normativas galegas, 
excluindo dun xeito fanático e 
intolerante a moitos membros 
desta comunidade, lucidamente 
galeguistas e loitadores en pral 
da normalización da língua, que 
disenten do dogma normativo 
oficial. Na TVG conséntese os 
maiores atentados ao idioma, 
que serian motivo de estupor e 
vergoña se do idioma de Cer
vantes se tratase. 

Os meios de comunicación gale
gas "axúndase" con cuantiosas 
somas para que se manteñan 
fieis ao poder de turno, manten
do unha imprensa silenciária e 
domesticada cos usos e abusos 
do poder. Os meios de comuni
cación , públicos son submetidos 
ao maior servilismo nunca coñe
cido , converténdoos en meios 
descarados de propaganda dos 
membros da Xunta, especial
mente do seu Presidente, e do 
partido do governo. 

A nível cultural, o señor Fraga 
aprovéitase dos gaiteiros para 
a sua tomada de posesión pero 
esquécese de teles en canta á 
hora da sua promoción , sendo 
postergados os artistas gale
gas en xeral polos doutras lati
tudes, en moitos casos de du
bidosa valia profisional. O des
pilfarro para promoción do 
alleio chega a cotas surpreen
dentes e non o dicimos só polo 
de Jul io Iglesias. 

O sector pesqueiro extenúase 
por caréncia dunha política axei
tada que evite a desaparición 
dos caladoiros e a sua esquil
mación, a defensa das importa
cións incontroladas , a sua con
versión en moeda de cámbio 
pra transaccións estatais, etc. 

Os labregos non poden vender 
o seu leite nen tampouco pro
ducir carne, que const ituen a 
base da sua produción habi
tual. E isto acontece despois 
de seren inducidos a renovaren 

Na Coruña é 
Xubileo por causa do 
conselleiro dos mapas 
pero tamén polo paseo 
marítimo. O alcalde 
bota un pregón de sete 
estalas para anunciar "a 
máis importánte das 
transformacións 
urbanísticas", a 
mudanza da "península 
da torre de de Hércules 
nun grande parque 
urbano". O texto está 
inzado de xerúndios e 
ditirambos, nun 
castellano encourado 
de aviso de cuartel no 
dia da xura. Os dez 
acentos que ten a faltar 
súplellos Vázquez 
nunha foto na que 
parece que se axoenlla 
diante de Josep Borrell. 

As pedras da 
Autopista sempre 
de ron que f alar como 
canto privado. Agora 
causan unha marte e 
trascenden ás 
primeiras planas. Un 
espontáneo funda a 
Asociación de 
Afectados polos 
Atentados na Autopista 
e acada quince 
segundos de 
celebridade. No mesmo 
dia, en Ourense, un 
rapaz deita unha 
maceta desde un 
sétimo e rompe os 
cristais dun 
automobilista urbano. 
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La Passion Ce/tique. 
Fabuloso trobalo musical de 
Christian Desbordes, recuperan
do o tradición musical do 
"Pasión" maniendo o seu 
espiritu primitivo. (2 CD) 
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Enrique X. Macias é un 
compositor golego, considerado 
entre os máis importantes do 
músico clásico contemporáneo e 
ex peri mentol . 

Xuntanzo dos máis grandes 
goiteiros do Europa en Kemper. 
Patrick Molord, Fred Morrison, 
Carlos Núñez, Poddy Keenon , 
Petko Stefanov, J.P. Van Hees ... 

BAGAD KEMPER 
Escolma dos ternos máis represen· 
tativos dos cetro discos editados do 
banda de gaitas de Kemper. Ares 
brelóns, irlandeses e escoceses. 
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(A Asociación di que 
hai que pór reixas en 
todos os lugares altos). 

En Vilaboa, ao pé da 
autopista, lapidan en 
letra impresa á colónia 
marroquina. As críticas 
contra os vendedores 
de alfombras receben 
rango de notícia do dia 
en vários meios. Os 
parroquianos non os 
queren. Por que? 

• "Porque estacionan os 
coches sen coidado". 
Algo máis?, inquiren os 
reporteiros. · "Porque 
viven du n xeito 
inhumano". Pero o laio 
principal é pala 
cantidade. "É que antes 
eran cinco ou seis pero 
agora xa son cen". 
Como avisaba a policia 
de Franco: "Non se me 
xunten máis de catro". 

Angus MacQueen é 
o párroco de Barra, nas 
illas Hébridas, famoso 
pola sua predicación 
contra o condón. 
MacQueen logrou que 
nen unha tenda da illa 
venciese preservativos, 
que el e o Papa de 
Roma consideran 
instrumentos de vício e 
fornício. O Sunday Mail 
de Glasgow encarregou 
ao xornalista Tom 
Yeoman, residente en 
Barra, unha reportaxe 
sobre a veda. Nada 
mais publicar o artigo, 
MacQueen e os 
barreños montaron unha 
Fuenteovejuna contra 
Yeoman e botárono do 
lugar. Para esquecer, 
Yeoman montou na 
goleta Nigthingale de 
Hull e fixo escala en 
Vigo, camiño do Exeo. 
En Barra fixo unha foto 
da praia nudista e 
mandoulla a MacQueen 
con esta notiña: "Barra 
libre, reverendo". 

··~··········· 

as suas instalacións con sub
vencións públicas para estas fi
nalidades. Carecen , polo de
mais , dunhas orientacións bá
sicas de por onde poden en
cauzar a sua actividade futura 
e que actividades produtivas 
poden realizar cunha mínima 
garantía de éxito. 

O tecido industrial desmantéla
se ou véndese alegremente, co
mo sucedeu con Corporación 
Noroeste, ou non se promove 
adecuadamente, como está a 
pasar co grupo lácteo galega. 

Podíase continuar co relato pe
ro consideramos que é sufi
ciente para que sirva de exem
plo do que representa o voto ao 
señor Fraga lribarne. O seu go
verno será, por outra parte, por 
moito que as apariéncias indi
quen o contrário, un governo 
débil , sen alternativas, sen for
za para esixir, que é a única 
válida en política, que non ten 
grande causa que aterecer 
nunha eventual negociación co 
governo central , sexa de PSOE 
ou do PP. Para os primeiros re
presenta unha "direitona" ina
sumíbel e para os segundos un 
incórdio a evitar.+ 

R. CAR.V ALIAL 

(SANTIAGO) 

Mentira en 
Chantada 
A esquerda nacionalista está a 
viver unha experiéncia tan frus
trante en Chantada que só pode 
servir para aprender o perigo 
duns pactos mal feítos e o poder 
a calquer prezo. 

Un grupo, Chantada Nova, for
mado por xente desvinculada do 
proxecto local BNG e a xente do 
PSG-EG, conquire tres conce
lleiros nun total de 17, pacta 
cunha escición , de direita reac
cionária, do PP e cos dous con
cel leiros do PSOE, baixo un 
programa aparentemente nacio
nalista que lle dá a alcaldia. 

Ao pouco tempo cunha política 
que en nada teria que envexar o 
Partido Popular empezan os en
frentame ntos , irregularidades 
urbanísticas, nula sensibilidade 
cultural e ecolóxica, enfrenta-
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mento e sectarismo coas aso
ciacións culturais e ecoloxistas , 
contínua marxinación, liortas in
ternas, dimisións, etc ., etc ... , 
que dá lugar a que pouco a pou
co os sócios conservadores da 
formación nacionalista gañen 
cuotas e cuotas de poder con-

. vertendo en fiasco a aposta na
cionalista chantadina. 

O máis triste é que unha vez no 
poder non recoñecen os seus 
erras, non aceitan críticas e es
collen as mes-
mas medidas 
que faria un po-
1 ítico do PP , 
corporativismo, O máis triste é 
autobombo , 
cl ientelismo ... o que unha vez 
que fai que o d 
Concello atra- no po er non 
vese unha das recoñecen os 
suas épocas 
máis sombrías , 
desesperan
zando a aque
les que críamos 
na aposto do · 
cám6io. 

Hoxe tan só o 
nome e a auto-

seus erros, 
non aceitan 
críticas. 

proclamación (ás veces) de na
cionalistas lle queda a Chantada 
Nova, a política dia a dia é máis 
españolista, reaccionária e con
servadora. 

É mao, pois este debe ser o re
sumo, pactar a calquer prezo e 
piar pactar coa direita, a cambio 
do poder.+ 

ANxo MoURE MOSQUERA 
( G AIW 3ELOS / MAiuz - CHANrADA) 

Cómplices de 
xenocídio 
Son José-Ramom Rodrigues 
Fernandes, conhecido também 
como Mancho de Fidalgo, escri
tor em língua galega-portuguesa 
e oficialmente cristáo. 

Como "súbdito" dum estado Oci
d en ta I e europeio da e.E .E. 
quera fazer público a repugnán
cia que me produze a situagáo 
imposta na Bósnia-H. polos es
tados da "Comunidade Econó
mica Europeia". Permitístedes 
um genocidio de miudos , jo
vens , mulheres e homens ... 

• Libros galegos e portugueses. 
• Libros de texto. 
• Fotocopias. 
• Plasticados. 
• Encadernacións. 

RUA DO HOME SANTO 55 TELF.: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANTIAGO 

AUTÉNTICOS 
X. PIÑEm.p 

Hai pouco, un amigo convid um a ar nun fal o paz p -
diu un albariño de feituria con maris , fal am nt da ria rvi-
do nun mantel de falso algodón e coberteria d prata fal 'ísima. 

-Vena dunha xira polo tranx iro na qu fix n d fa] · m
pre ário -confesoum durant c n it . R ulta qu babia 
que reunir dua dúcia de home de n gócio para mpl tar 
un voo chárter e como non habia chuceime eu para comple
tar o paquete. 

- Moi auténtico-non puden menos que reconecer . 

Seguiu a fartada con falso rodaballo tarta de antiago fal ada 
e unha falsa queimada que maldita a falta qu facia n pleno 
verán. Xa co café, o amigo fal amente emprendedor pediume 
médio millón para un proxecto fal í imo que eu, fal amente 
atristado, axiña lle neguei. 

De todos os xeitos o intento de calote deixoume moi tranquilo. 
Até ese momento estaba eu a pensar que aquel home acaso 
non fose un amigo auténtico. • 

Simbolos culturais, bibliotecas, 
sinais de identidade derrubadas 
do pavo mugulmano deste país. 
Sodes cúmplices porque saben
do que os assassinos servios 
dispunhan de toda classe de ar
mas modernas, impedistedes 
que os mugulmanos puideram 
defenderse dignamente impen
do um embargo 
de armas. 

E para rematar 
esta estupidez 
forgastedes a 
d ivisáo étnica 
da república. Os 
nazis e os racis
tas da África do 
Sul ainda se 
náo atreveram a 
tanto. 

Amo a minha 
pátria galega , 
também amo a 
Europa . Mas 
desde já no 
meu coragáo fi
cará para sem
pre um espago 
para a Bósnia-
H. mugulmana, 

Amoaminha 
pátria galega, 
também amo 
a Europa. Mas 
desde já no 
meu cora~ao 
ficará para 
sempre um 
espa~o para a 
Bósnia-H. 

para a Palestina abasalada, pa
ra o Bagdad bombardeado e pa-

Esta seccion está aberta ás 
informacións, opinións ou críticas 

enviadas polos leitores sobre 
calquer tema, incluidadas fotos ou 

deseños. As colaboracións 
poderán ser resumidas. Prégase 
que a sua extensión non exceda 

das 60 liñas 

ra a Somália maltratada. 

Náo me chamem cristáo, nem 
europeio. Desde já desejo ser 
mugulmano.+ 

} OSÉ-RAMOM 
R ODRIGUES FERNANDES 

(MADHlD 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

• Circuito pechado TV 
• Extintores 
• Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 



ANOSATERRA 

Ainda non se albisca o relevo dos grupos folk 
Iriadona gaño u o Certame Pelegrín de música f olk 
•X.M.E. 

O grupo Iriadona de 
Pontedeume foi o 
gañadordasegunda 
edición do Certame 
Pelegrín da música folk, 
fallado na noite do 
pasado dia vintesete de 
Ago to na vila de 

anxenxo. Ademais dos 
pr miado , chegaron á 
final do Certame outros 
tr grupo mái : 
Eiravedra 
Lapatiancorum. 

Eiravedra, de arón· formación 
que ba ea no acordeón o principal 
atractivo do eu on, cualidade que 
e agradece cunha subtil presenza 

da percu ión. guitarra acústica, e 
unha voz que cu ta entender cando 
canta completan un grupo digno, 
pouco pretencio o e au tero. Nesta 
final do Pelegrín non parecían di -
po to a comerse o cenário e agra
daron por comedido . 

De Castroverde chegaron Zuncu
rrundul/o, que surprenden de en
trada polo eu nome. Pero o cha
mativo do grupo non queda aí: un
ha indumentária do mái orixinal 
que e poda atopar neste tipo de 
formación tocio vestido de cor 
morada con lixeira variante no 
de eño dunha roupaxe tan unifor
mada como a pr6pria música, que 
amo a unha notábel similitude co
as formación e coce as. Sen dúbi
da o adubio é a olio vi ta, o prin
cipal atractivo deste grupo, que to
ca a eito de rondalla, mália a pre-
enz.a dun not6rio intetizador. 

Lapatiancorum, de Cedeira, re ul
taron o meno ori inai da noite, 
ademai de amo ar unha de equi-
1 ibrada in trumentación entre un
ha potente gaita e unha di creta 
percu ión. 

Jriadona triunfaron pola eficácia 
do eu mú ico . Amo aron unha 
empa tada conxunción in trumen
tal, cun orprendente buzuki grego, 
alén de acordeón, flauta, guitarra 
acú rica e violín. A ua mús ica 
tran mite unha ledícia contida, que 
evidéncia a uns mú ico maduros. 

Menos baile 

Nos catro grupos finalistas predo
minou un repertório de valses, e 
en menor medida de polcas. O pú
blico, que enchia a Praza de San
xenxo na que se celebrou a final , 
non tivo apenas ocasións de dan
zar como ven sendo costume neste 
tipo de encontros. Talvez sexa que 
o componente festivo comeza a 
manifestarse doutra forma, menos 
escandalosa que naqueles primei
ros tempos de Ortigueira, nos que 
a afeizón reclamaba marcha nada 
máis apareceren os músicos no ce
nário; petición que provocaba os 
conseguintes quebradeiros de ca
beza aos intérpretes. 

Os anos non pasan en balde, e un
ha consecuéncia máis diso é o no
me que actualmente procuran para 

O grupo lriadona. 

lriadona triunfou 
pola eficácia 
dos seus músicos, 
cunha empastada 
conxunción 
in trumental 

si os distintos grupos, en aras dun
ha identificación artística o máis 
orixinal posíbel. O que se inventa 
para chamar a atención! , non hai 
máis que reparar nas carro forma
cións que chegaron á final desta 
segunda edición do Certame Pele
grín para se decatar. 

Un total de quince grupos partici
paron nesta sorte de concurso. De 
todos eles, os catro finalistas su-

peraron as distintas fases prévias, 
celebradas en Cee, O Carballiño, 
Pontedeume, Pontevedra, Verin e 
Viveiro. Desde a Administración 
autonómica, o Xacobeo 93 organi
zou o Certame, delegando no poli
facético Eloi Caldeiro a responsa
bilidade de artellar o desenrolo do 
evento, que concluiu nesta noite 
da final coa actuación do grupo 
gañador da primeira edición, cele
brada o ano pasado: os composte-

láns Dhais, que máis unha vez 
amasaron o seu bon directo. Sen 
dúbida, para chegar á sinxeleza 
que amosan na sua música, tive
ron que devanar moito os miolos, 
na procura dun son directo, perso
al, que engancha xa na primeira 
escoita. Picamos agardando a pu
blicación do seu anunciado pri
meiro disco, logo de disfroitar da 
sua participación no colectivo Ar
ca Marmárica.+ 

O FOLK NON É RESTRINXIDO 
COS OLLOS POSTOS NO FESTIVAL INTERCÉLTICO DO MORRAZO 

XoAN MANuEL EsTÉVEZ 

Unha noite calquera do presente verán vigués no Auditório do Parque de 
Castrelos. Anúnciase a actuación estelar do grupo de moda Tam-Tam go 
--desculpen se non está ben escrito o nome-, que por certo, na proba de 
son puden comprobar persoalmente que non responden á expectativa hor
tera criada ao seu carón polos que refugamos sistematicamente as can
cións das listas de éxito. Pero ao que ia; o grupo extremeño viña precedi
do na velada en cuestión polos paisanos de Matto 
Congrio. A moitedume, vários milleiros de espec-

poclían montalo doutra forma; por exemplo, bromeando sanamente sobre as 
monxas de clausura, que resgataran unha partitura, convertida en tema mu
sical do repertório do grupo. 

O folk non é restrinxido. Diso saben Milladoiro, máis por veterania ca por 
outra cousa, lago de percorrer o país entre constantes aplausos; expresión 

sincera dun público que ten no grupo ubicado en 
Catoira o seu único referente da música popular. 

tadores que permanecian sentados nas gradas do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
esplendoroso recinto, agardando poder ver, logo 
do descanso, a anceiada actuación espectacular. 
Pero a espera, máis que estoica, resultou tan sur
prendente coma gratificante. 

O grupo local non só serve para'Jacer tempo, senón 
para descobrir a uns, para moitos, descoñecidos mú
sicos. Os comentários sucédense: De onde son?; de 
Vigo --con permiso dos poucos compoñentes non 
vigueses- ¡que bons son! Unha espectadora co
menta dun seu amigo, que sabia dun afeizoado que 
dispuña dun disco do grupo en cuestión; ia perdirlle 
que llo gravase en casette. Moreas de voces corea
ban o nome da formación durante a sua actuación, 
entre peza e peza. Matto Congrio abandonaran o ce
nário, e entre a masa non precisamente folkie coin
cidíamos tres incondicionais, que discrepamos 

Celebramos a 
continuidade do 

veterano dos actuais 
festivais folk galegas, e 

reclamamos del que 
sexa expoñente anual 

da música popular 
galega 

Iso sábenno moi ben no Concello de Moaña, que 
este fin de semana agasállanos cunha nova edi
ción do Festival Intercéltico do Morrazo. Grupos 
tradicionais a xeito de aperitivo; tándem Chief
tains - Matto Congrio ; Milladoiro apresentarán, 
por segunda vez en directo, a sua obra /acobus 
Magnus. E postos a informar, compre dar dos pro
xectos frustrados, do que pudo ser e non será: Mi
ke Oldfield foi reservado con máis habilidade eco
nómica polo Concello de Vigo para concluir a sua 
programación estival no mes que andamos, e Van 
Morrison foi reclamado tardíamente para o evento 
céltico do Morrazo. Posibelmente, ambos artistas 
atraían para este acontecimento da música folk un 
público máis numeroso que o habitual. 

amistosamente a xeito de balance artístico; un di que non lle gastaron; ou
tro amósase contento -viu nacer o grupo no seo da Universidade Popular 
de Vigo--, nomeadamente por mor do éxito acadado; e o terceiro corrobo
ra o positivo da valoración anterior, clarexando que naque! contexto non 

U-los restantes grupos galegas? Por qué non Ar
meguín, nen Fía na Roca, nen Muxicas, nen Trisque! ... ? Celebramos a 
continuidade do veterano dos actuais festivais.folk galegas, e como defen
sores do noso, máis por dignidade artística que por chauvinismo, recla
mamos del que sexa expoñente anual da música popular galega.• 

. . .. " 
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DIAS 

•IV Festival de 
rock 'n 'rol! de 
Cerceda 

A partir das oito do serán do 
vindeiro Sábado 1 1 celebrarase, 
no campo da f eira de Cerceda, o 
IV Festival de Rock desta vila. O 
acto consistirá na actuación de 
diversos grupos da comarca, que 
grabaron un L.P. chamado Rock 
de Terra Adentro, que será 
apresentado no Festival e que 
inclue un tema de cada un dos 
grupos. As bandas son: Zenzar e 
Desertores do Arado, ambos de 
Cerceda; la Crema, de Carballo; 
Mala Vida, de Laracha; Trole 
Blues, de Laxe; e lmpresentabels, 
de Vimianzo. 

Ademais, contarase coa actuación de 
dous grupos invitados: Os ausentes, 
de Betanzos; e Boikot, de Madrid. A 
entrada é libre e a organización corre 
a cárrego da Asociación Cultural de 
Cerceda, integrada por xente nova 
que está vencellada ao mundo 
musical da vila. • 

•A música á escola 
Educadores, estudantes e 
licenciados na rama de música 
poderán asistir ao curso de 
pedagoxia musical que se vai 
impartir na Escala de Maxistério 
de Vigo e que ten a matrícula 
aberta até o dia sete. 

O cursiño, de cinco dias de 
duración, pretende incidir na 
importáncia da educación musical 
para nenas, ademais de preparar a 
profesores e futuros educadores 
para impartir adecuadamente a 
asignatura. A matéria é 
obrigatória actualmente desde o 
ensino primário, por mor das 
reformas introducidas coa 
LOXSE, polo que moitos mestres 
veranse na abriga de reciclarse 
aprendendo como teñen que 
dirixirse aos pequenos. • 

•Alonso Montero 
recebe o Casa dos 
Poetas 

O profesor e ensaista Xesus 
Alonso Montero recebeu o 
galardón que se entrega en 
Celanova o 31 de Agosto, 
aniversário.da marte do vate 
Celso Emílio Ferreiro. O prémio é 
concedido pala Fundación Curros 
Enríquez. O colectivo organizador 
segue mantendo como seu 
primeiro obxectivo a restauración 

Xesus Alonso Montero. 

da casa natal de Curros 
Enríquez.+ 

• Certame galego 
de teatro 

Entre os dias 13 e 18 de Setembro 
vaise celebrar en Lugo o IV 
Certame Galega de Teatro 
Xuventude-93, orgaizado pola 
Delegación da Conselleria de 
Cultura en Lugo. As 
representacións, gratuitas, terán 
lugar no Auditório Gustavo Freire 
de Lugo. Na categoría de 19 a 30 
anos participan os grupo Teatro 
Clamide de Vilagarcia, p73 
Caroza de Narón, Albardán da 
Coruña e F eirantes Balboas de 

Cambados. Na categoría de mozos 
até 18 anos elecionaron á Aula de 
Teatro San Narciso de Marine 
Fame de Fama de Vilaboa.+ 

• História de Galiza 
nas Xornadas 
Pedagóxicas 

Dos dias 6 ao 11 de Setembro 
celébranse na Escala de 
Maxistério de Ourense as VII 
X ornadas Pedagóxicas en sesións 
de tarde e noite, orgaizadas polo 
Instituto Galega de Sócio
Pedagoxia. Ademais de 
actividades de carácter didáctico
pedagóx ico, desenvolverase un 
ciclo de charlas no que intervirán 
os autores dos manuais de História 
de Galicia de A Nosa Terra: 
Dionísio Pereira, An elmo López 
Carreira, Felipe Aria , Franci co 
Calo e Franci co Carballo. O 
interesado en receber máis 
información e formalizar a ua 
matrícula poden dirixirse ao 
teléfono (988) 21 60 28. • 

• Chieftains en galego 
Dentro da presente edición do 
Festival Intercéltico do Morrazo o 
sábado dia 4 anúnciase un 
espectáculo especialmente 
artellado para a ocasión: 
Chieftains e Matto Congrio 
compartirán cenário nun 
intercámbio musical que 

contempla a interpretación de 
temas tradicionais procedentes 
tanto do folclore galego como do 
irlandés. Matto Congrio , 
preocupado actualmente en acadar 
un son o máis acústico posíbel, 
comezarán a noite do sábado que 
continuará con Chieftains. 
Posteriormente ambos grupos 
tocarán xuntos, contando coa 
presenza de bailarins galegas e 
irlandeses. Esta actuación 
conxunta, que prevé unha grande 
dose de improvisación, forma 
parte dun proxecto máis amplo no 
que se inclue a anunciada 
gravación dun disco de música 
galega por parte do grupo 
irlandés. Esta convivéncía 
artí tica foi artellada durante a 
recente e prolongada e tadia na 
Galiza de Paddy Moloney, lider 
do Chieftains. + 

• Congre o Mundial 
do Pen Club 

Cunha organización ilandeira, o 
vindeiro Lun comeza en Santiago 
o LX Congre o Mundial do Pen 
Clube, a ociación que agrupa a 
e critore de todo o mundo. Teñen 
anunciada a ua participación 
entre outro , Camilo Jo é Cela, 
Torrente Balle ter, Jorge Amado e 
Eme to Sábato. Haberá acto 
literários, recitais, me as redonda 
e leiruras do convidados. A actual 
pre idente do Pen Clube galega é 
a e critora Ur ula Heinze. • 

Mike Oldfield, precursor da New age 
A sua única actuación na Galiza será o vindeiro 19 en Castrelos 

Mike Oldfleld. 

•X.M.E. 

Nisto da música vendíbel, máis ou 
menos comercial, tamén se dan ca
sos de artistas incomprendidos, 
que lago dunha xeira dificultosa 
receben o batizo do éxito en forma 
de numerosas vendas, grandes éxi
tos a todos os níveis, recoñecimen
to multitudinário en definitiva. 

Mike Oldfield comezou formando 
un duo defolk con sua irmá Sally. 
Gravaron unha maqueta, e déron
na a coñecer a distintas casas dis
cográficas, pero ninguén se arris
caba a editar aquela música, até 
que aVirgin se interesou por ela. 
Tal causa fixeron, xa que a grava
ción serveu de banda sonora para 
a película O exorcista: Tubular 
Bells, que era o título, seria co pa
so do tempo un disco emblernáti-

co do seu autor, habida canta das 
reiteradas versións que rexistrou. 
Precisamente, Oldfield volta ser 
actualmente centro de atención 
coa recente edición do T.B.Jl, de
safiando a quen pensa que nunca 
segundas partes foron boas. Ante
riormente, no ano 1975, a mesma 
obra fara gravada co acornpaña
rnento da Royal Orchestra. 

E o músico que nun dos seus pri
rneiros discos acusaba unha perso
al asimilación do imortal Bolero 
de M. Ravel, rnáis adiante faria 
unha versión dos Recuerdos de la 
Alhambra de Tárrega. Por se al
guén o dubida a estas alturas, na 
grande música, de concerto, de 
partitura ou corno se 11e queira 
identificar, están, imperecederas, 
as claves, os recursos que todo 
bon músico debe saber aproveitar. 

Para maior abondamento, estarnos 
neste caso ante un rnulti-instru
mentista , o cal é un reclamo 
atrainte para un público que non 
adoita a reparar en que quen rnoi
to abarca pouco aperta. 

Mike Oldfield chega ao mundo do 
rock, que a fin de cantas é ao que 
pertence, coa benzón de grande 
músico, que compón e interpreta 
composicións de longa duración, 
espectacularmente sonorizada . 

É lexítima a faciana celta do mú
sico británico? A fin de canta , 
poucas cousas van quedando fóra 
de tan amplo conceito, e no eu 
caso non podemos obviar álbu
mes coma Onmadawn, con ledas 
pezas de evidente aire popular. 
No seu último disco~ aludido 
T.B.II-, Oldfield inclue unhas 

EDUARDO BLANCO AMOR 
EN AMÉRICA 

UNHA rv10STRA DASÜA ORATORIA 
tI' ~ . n;.:r·· ,)¡. .. , ·) -.. .. H!\1'LdU.t ,,IlJNS, 

potentes gaita nun terna da gra
vación -Tattoo. O catorce títu
los que e uceden na obra e tán 
unido por unha me ma melodia, 
que vai variando de formato e
g undo avanza o di co; recur o 
habitual en mú ico que tentan 
darlle á ua campo ición unha 
sensación de unidade dentro dun 
di cur o mu ical variado con te
ma contra tado entre i. 

É o mú ico idóneo para aliviar a 
no a ten ión para ulagamo no 
no o particular e colectivo paraí-
o. Anticipou e vário ano ao 

que puxeron de moda a new aRe, 
xa que a ua música reúne todo 
os ingrediente para cornover ao 
máis reácio. Con e te anteceden
tes, o eu iminente concerto en 
Vigo no Teatro ao ar libre de Ca -
trelos será un rotundo éxito. + 

CONSELLO 
DA CULTURA 
GALEGA 

Edición especial numerada de 500 EXEMPLARES, 

incluíndo cinta con discursos inéditos. 
·· PRESENTACION POR <EARLOS CASARES 

Rúa do Vilar, 30.15705 Santiago de Compostela 
Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 •Fax: 58 86 99 
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Leituras 

História local 
didáctica 
Guia de Malpica 
Recentemente o Concello de Mal
pica ven de editar Apuntes históri
cos e guía das especies do porto 
de Malpica, unha obra de Hector 
Pose e Juan Valiela, subvenciona
da pola Consellería de Pesca. A 
sua presentación é imellorábel: 
excelente portada con fotografia 
dun dos tres cadros pfotados por 
Lugrís durante a sua pennanéncia 
en Malpica. 

O contido ábrese cunha apresenta
ci6n por parte de Pilar Aguirre, 
Directora Xeral de Formación 
Pe queira e Investigación, onde se 
re alta o contraste do pasado e o 
pre ente, que 
ainda re ide 
no porto. A 
eguir, a xu -

tificación do 
autore : que o 
libro irva de 
apoio no des
cobrimento de 
todo o que nos 
rodea (un tex
to moi na liña 
das novas 
orientaci6ns 
educativas). 
Nas uas pala-
bras: "A in-
vestigación do 

Quizá e 
b te en 
falta na 
bibliografia 
algun artigo 
máis da 
história da 
vila. 

entorno, para o eu correcto coñe
cemento e valoración, aceptando a 
máxima de que para ver non 
abonda con mirar, enón que ta
mén é necesario saber' . 

Mai e e saber non é un coñeci
mento baldío unha acumulación, 
senón que ten un fin: a valoración e 
a con ervación: "Propoñemo e te 
material para afondar na compren-
ión e valoración do medio, en aras 

dunha cada vez rnaior conciencia
ción da importancia de re petar e 
conservar aquilo que non é tan ne-

cesario para o noso sustento". 

A continuación oferécennos unhas 
notas históricas do porto, breves 
segundos o destinatárío, desde as 
referéncias máís antigas, a dos ba
leeiros cántabros e bascos, até ho
xe en dia. Ademais das cenas diá
rias da venda de peixe na lonxa, 
atopámonos tamén cos acontece
res e vicisitudes que sofreu o 
"Porto Piollo", como se coñece 
vulgannente. 

A parte máis científica, quizá sexa 
un dos pecados veníais do libro, é 
a da descrición das espécies. Sen 
embargo é de resaltar o acerto da 
inclusión duo vocabulário, que 
nos axuda á comprensión dos ter
mos científicos, e tamén dun índi
ce con todos os nomes e variantes 
das espécies que podemos atopar 
ao longo do libro. 

Por último, nesta descrición do li
bro, quizá se bote en falta na bi
bl iografia algun artigo máis da 
hist6ria da vila, que sabemos que 
os hai . • 

XOSÉ MANUEL VARELA 

Sen . / conces1ons 
gratuítas 
Ai, Carmela, do 
Grupo Talia 
A Estrea de Ai, Carmela polo ce
ense grupo Tafia, confinnou mais 
unha vez a tese que sostemos a . 
propósito do bon momento que 
está a pasar o teatro galega, sabre 
todo, o que nos parez mais impor
tante, un bon momento pola base, 
polos grupos de amadores que 
agroman por vilas e cidades ache
gando o feíto teatral, tamén o coti
diano de ensaios e traballo suxo, a 
xentes que non teñen posibilidade 
nen costume de acudir regular
mente aos teatros estáveis. 

Quizais como prolegómenos da 
Mostra, Ai Carmela convocou a 
dous centos·longos de persoas que 
abarrotaron o salón de plenos do 
Concello, tendo que ficar numero
so público as portas sen posibili
dade de entrada. Este ano a Mos
tra, que chega a sua sexta entrega, 
contará coa presenza dos Chévere 
nunha das montaxes mais vistosas 
do grupo e quizais a que mellor 
acollida tivo entre o público gale
go, Rio Bravo, parodia que recria 
o mundo do Lonxano Oeste, a Es
cota Teatro de Narón, que xa acu
diran a última convocatória, ence
na a obra Alixio da autoría de Ig
nancio García May, os recén na
dos Émeigual! ! de Mal pica coa 
montaxen Canas ao aire, que xa 
foran obxecto da nosa atención, e 
dos próprios anfitrións que repo
ñerían a obra que hoxe estamos a 
avaliar, amais de incluir o "Play it 
again, Sam" que levaran a cena os 
mais cativos de Doidos. 

Ai, Carmela está interpretada por 
Artur Trillo, como Paulino, e Mari 
Couto no rol de Carmela, protago
nista ambos desta leitura dialoga-

da dirixida por Roberto Salgueiro, 
que desta vez - e para o noso 
gosto, obviamente- acerta de 
cheo na proposta. Mari flutua des
de os elementos mais etéreos e 
poéticos da sua condizón de mar
ta, até o descarnado, rabudo rea
lismo da escena no teatro onde cai 
morta -sendo, por certo, este lan
ce o que nos par~z pior resolto no 
que respeita a aparello técnico-
do sensual xogo erótico ao interio
rizado sentimento de esvaecer-se, 

. de esquecer, próprios igualmente 
da sua condizón de finada. Artur 
supera afortunadamente os proble
mas de diczón que arrastrava en 
Gaivotas Subterráneas, anterior 
proposta dos Tafia da que falamos 
pontualmente, e co seu traballo 
confire-lle a personaxe un razoná
vel ton de dramatismo aportando a 
peza os momentos de mais cru re
alismo. De certo non havia mais 
que r.eparar nos rost~s dos vellos 
que, a diferencia dos extertores 
franquistas que nos tocaron viver, 
viviron de pleno o drama da gue
rra incivil e da pior e asasina pos
guerra, para decatar-se de que o 
xogo estava a dar os seus mellores 
froitos: a mentira que sempre é o 
teatro estava a emocionar un pú
blico atento -entregado- ao 
longo da nora ben longa de dura
zón desta Ai Carmela que confir
ma o bon facer dos Tafia sen con
cesións gratuitas ao público, nun 
espacio escénico vazio, onde os 
actores teñen que desplegá-lo todo 
para mantera tensión. 

A peza está ben enfiada de contar
pontos humorísticos que lonxe de 
evitar a crueza do texto, aportavan 
a medida definitiva do dramatis
mo que se estava a viver nas tá
buas enchendo a prateia de risos 
nervosos e desacougo. 

Reiterar os nasos parabéns a este 
grupo ceense que demostra gañas 
de facer teatro e facer do teatro un 
elemento dinamizador e ainda ac
tivador da realidade sociocultural 
da sua vila e mesmo do País.• 

FRANCISCO SOUTO 

Este é o primeiro libro que estudia a natureza non nos seus grandes espacios senón 
dende a realidade cotiá, case doméstica. Pardais, lavandeiras, estorniños, 
anduróns, andoriñas, cigoñas viaxeiras, curuxas de campanario, pombas, merlos ... 
viven a carón de nós sen que nos deamos de conta. 

VECIÑAS DO HOME 
Aves urbanas de Galicia 

Xurxo de Viveiro 
X.C. Castro Laxe 

Nicolás Muñoz Toro 

XERAIS 

~" ~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA 
Pedro Galán Regalado 

Gustavo Fernández Arias 

GUIA ECOLÓXICA DAS CUNCHAS 
E MOLUSCOS DE GALICIA 

Emilio Rolán 
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El Campaner de Taüll, La, Muller del 
Geperut, La, modista de Balagu_er ... 
personaxes unhas veces 
protagonistas; outras, simples 

- pretextos de divertidas historietas. 
Xote, masurcas, polcas, valses ... 
reviven na interpretación de 
Primera Nota, que rematou de 
gravar a comezos do presente ano 
o seu terceiro disco, Taül. 
Viola de roda, flabiol, tenora, 
buzuki, bateria, son alguns dos 
intrumentos que os compoñentes 
do grupo utilizan para transmitir 
unha música lúdica de princípio a 
fin. Nada perfeizonista, agradan 
polo seu toque desaliñado. Unha 
rnostra rnáis do incipiente 
panorama folk catalán con 
nomeación de orixe. • 

Verbeneiro 
Superpiñeiro 
Como queira que non hai moitos 
cantantes no noso idioma, compre 
sermos considerados con 
gravacións como este primeiro 
disco do Supetpiñeiro, popular na 
sua faciana de presentador 
televisivo, cuxa imaxe enlaza 
facilmente coa de home do cenário 
musical. 

Cancións de xoldra e unha 
instrumentación en precário, que 
supre ás mil maravillas a caréncia 
duo numeroso grupo de músicos. 
Todo sexa pala normalización do 
idioma.+ 

canta de libros 

Urbi et Orbi 
A xornalista francesa Constance 
Colonna-Cesari, colaboradora das 
publicacións LÉvenernent du jeudi, 
Libáration, Marl.e-Claire, Politis ou 
Le joumal du dimanche investigo u 
durante seis anos o actual pontifi
cado de Xoán Paulo II, e soergue 
unha b.ipótese documentada sobre 
o transfondo da política diplomáti
ca do Vaticano. A autora entrega 
dados para coñecer o verdadeiro 
papel da Igrexa no desmantelamen
to do comunismo do Leste e a res
peito da Teoloxia da Liberación na 
América Latina. O título é Urbi et 
Orbi. A geopolítica do Vaticano, 
e está editado na Colección Nosso 
Mundo da portuguesa editorial Ca
minho. + 

• 
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A inf áncia galega de ] osep Maria Llompart 
O escritor mallorquín deixou escritas as suas lembranzas na Galiza 

• XESUS GONZALEZ GOMEZ 

Pouco despois de morrer 
J osep Maria Llompart en 

Xaneiro <leste mesmo ano, vía 
lume unha escolla de 

traducións de poemas de 
Celso Emílio Ferreiro e Luís 

Pimentel fe itas por el. ( véxase 
A Nosa Terra nº 560. ll-IV-

93). No pasado mes de Xuño, 
da man de Columna Edicións 
aparecía o que, esperamos, é 

o último escrito de] osep 
Maria Llompart: Vocabulari 

privat. 

metade por 
josep Maria 

Llompart e os 
impares) e a 

narradora 
mallorquina 

Antonia Vicens. 
Son os textos 

recordos e 
vivéncias dos 

dous escritores 
das Illas que van 

converxer a un 
final: o 

coñecimento 
mútuo. Digamos 

narradora e 
traballa 
artísticamente as 
suas vivéncias. 
Os textos de 
Llompart están 
máis en estado 
"bruto" e 
conteñen unha 
série de 
inf ormacións 
sobre a vida 
cultural-e 
política- da 
Mallorca dos 
anos da 

que os textos de Antonia 
Vicens están máis 

conseguidos, quizá porque é 

posguerra moi interesante. 

nosoutros non son os textos 
de Vicens, nen as 
informacións -sempre 
interesantes, contodo- de 
Llompart. O que nos interesa 
aquí son tres capítulos. Tres 
textos: os números sete, nove 
e once. Por que? Porque neles 
o escritor mallorquín narra 
vivéncias e lembranzas da ua 
nenez galega. Vivéncia e 
lembranza que xa poetizara 
no volume Memoria d'un 
adolescent de casa bona, 
nunha série de po ma que 
Xavier Rodrígu z Baixera , e 
mal non lembro, rt ra ao 
galego e publicara na Táboa 
Redonda' de El Progreso. 

O tal volume é un mangado 
de 50 textos, escritos metade a 

Ao solpor chegaba a 
luz de todos os segredos. 
E a miña lembranza má1s remota, 
a primeira e máis agachada; a 
máis segura, sen embargo. Os re
cendos do mar, os perfumes e os 
cheiros do mar, o ruído escuro, 
oleoso, das ondas, os queixumes 
dos golfiños que, cos cintileos 
compasados que viñan da Torre 
de Hércules, entraban no meu 
cuarto de neno medoñento e inso
ne. As claridades de cobre, os olo
res mariños, o azul pálido e os re
flexos de prata dunha ondas obsti
nadas, nunca acalmadas: velaí a 
porta inaugural da miña memória. 

Cando xa máis grande me torna
ron a Palma, suprendéronme duas 
cousas: a dureza da luz e o azul 
profundo do mar asosegado. Ta
mén notei que as ondas non ulian. 
O Atlántico druída e misterioso é 
muito máis fragante do que o noso 
Mediterráneo, harmonioso e asép
tico. Funme afacendo pouco a 
pouco, á mesma medida en que o 
meu castellano de família de mili
tares ma11orquins perdia conota
cións galaicas ("¡Que caritiña de 
rosa!", din que exclamei <liante do 
león do Parque de-Barcelona con 
ocasión da viaxe de volta a Ma
Horca) e facíase correcto, tópico e 
incoloro. Fixan miña, xa que logo, 
a c1aridade loira da illa e deixei no 
caixón dos recordos aquela outra 
claridade de ouro ve11o salferido 
de verde, de pedra con lagartixas, 
de ferruxe e de prata guardada no 
escritório, que era o signo do lu
gar que abandonara para sempre. 

se fosen anacos dun cadro esfare
lado. Da viaxe de ida, en cámbio, 
non conservo a rnáis leve memó
ria, de rnaneira que é corno se a 
claridade galega fose a primeira 
que os meus olios visen. Véñenme 
ao pensamento, en grande desor
de, irnaxes e sensacións, lembran
zas e señardades: a nosa rua hai 
pouco chea de sol - o sol da Gali
za é belísimo, tan discreto e ale
gre- , con rnáis frecuéncia emba
zada de orballo; as viciñas do pri
meiro, saia plisada por riba dos 
xoellos e chapéu de campá até as 
cellas; os que vivian no último an
dar, cun certo aspecto de pobre 
xente petersburguesa e unha gali
ña - a "pita" que eu ansiaba ir 
ver- ceibe polo piso; as galerias 
acristaladas do paseo perto do 
porto; os cruceiros dos camiños, 
os "hórreos" para gardar o trigo 
ou o millo; os homes, mala en 
man e pacote ás costas, que, os 
olios baixos e as bágoas a pique 
de sairen, subian aos negros bar
cos da Trasantlántica; os asisten
tes - o Cesáreo, o Xesus-, as 
criadas -a Remédios, a Ermitas .. . 
Anacos dun cadro esfarelado. 

Mais o que nos interesa a 

A imaxe da Ermitas é, quizá, a 
que mantén un brillo máis vivo. 
Talvez foirne a revelación inicial 
do eterno feminino. A Ermitas era 
nova, morena e sernpre de loito. 
Nativa de Betanzos ou dunha al
dea de perto de Betanzos - non o 
sei ben-, tiña aquela atitude me-

'De pouco foi 
que non nacese 
alá. Aos poucos 
de chegar ao 
mundo, meu pai 
f oi destinado á 
Galiza e alá 
fomos todos'. 

doñenta, unha miga enigmática, 
das campesiñas galegas. Lémbroa 
moi bela, dunha beleza escura e 
austera. Iso si, ia sempre máis 
porca que un marrau. Non debía 
terse lavado desque a desmamaran 
e cheiraba como un anaco de car
ne podre. Coido que foi por iso 
que en casa acabaron por prescin
dir dos seus servizos. A Ermitas 
alourniñábame e arroupábame, e 
me facia choutar enriba dos seus 
xoellos mentres cantaba cancións 
obscenas, corno a dun cura de 
Pastoriza que non era "cura nin 
reitore" e que, por se fose pouco, 
"confesaba á criada debaixo do 
cobertore". De lábios da Ermitas 
ouvín por vez prime-ira, sen enten
dela, unha língua que, de maior, 
amaria con toda a alma. 

A "Pathé-baby" móstrarne agora 
vistas de Compostela: a praza do 
Obradoiro, San Martiño Pinário, 
meu pai e miña nai paseando ob 
os pórticos da ruado Vitar ... Todo 
está unha miga escuro, unha miga 
en penumbra. A "Pathé-Baby'', 
elemental e domingueira, foi inca
paz de apreixar o faiscar sutilí i-

De pouco foi que non nacese alá. 
Aos poucos de chegar ao mundo, 
meu pai, coronel de infantaria, foi 
destinado á Galiza e aló fomos to
dos, sen deixar, porén, o piso de 
Palma, porque ao cabo de poucos 
anos o meu pai pasaría á reserva e 
ficariamos definitivamente na i11a. 
Teño algunhas. lernbranzas da via
xe de volta, á parte- do león de 
Barcelona: unha fonda de Miran
da de Ebro cunha billa de lavabo 
de onde saía --oh prodíxio!- au
ga quente; o rio que encontrei am
plísimo, de Zaragoza; unha aurora 
barcelonesa perfeitarnente triste, 
industrial e proletária. Todo como A morte de Sir John Moore segundo un debuxo orixinal de W. Heath . 

mo da claridade galega, toda de 
ouro e cobre. 

(Do capitulo 7. Claridade) 

A~~!~~m~ s~~~~· 
antigas, botaban cara a min un 
verde protector entre o que se re
mexia, danzarin, o ouro do poen
te. Achegábame, da man do pai, a 
modiño até o balcón aberto ao 
mar. A mirada e o corazón anche
ábanse. Todo era di tante afa ta
do, como mi terio o. Alá fora al
bi caba un castel riba dunha rocha 
combatida pola onda , e unha 
praias remotas, e un mar en om
brecido que se metía terra adentro 
entre piñeirais e curo , debuxando 
unha "ria" que mái adiante e fa
cia rio. Á vece contemplaba co
ma un barco, cortando e baradizo 
as ondas emproaba cara a illa do 
ca celo. 

O tal barco chamába e Adriano, 
tiña un a pecto médio de "vapo
retto" médio de "golondrina", e, 
como unha e pécie de tranvía ma
riñeiro, debía facer o ervizo entre 
a cidade onde viviamo e a praia 
e a aldea da bafa, e quizá levaba 
vi itante ao ca telo de San An 
tón. O meu irrnán maior, afeizoa
do á cinematografia ca eira, con
seguiu a bordo do Adriano, mane
xando a cámara da "Pathé-baby", 
algunhas filmacións que con ide
raba memorábeis: un contraluz 
cos perfis agradábeis dunha rapa
za cabelos ao vento, e, sobretodo, 
a silueta do castelo, xurdindo e 
agachándose, facéndose cercano e 
aparecendo afastado entre o re
búrnbio do mar. Era unha secuén
cia que de verdade se impuña. 

Eu nunca fun ao castelo. Desde o 
balcón do xardin contemplábao 
alá fora, combatido polas ondas, 
atractivo, inaccesíbel, case que 
kafkiano. Que fadas, que doncelas 
tristísimas, que príncipes encanta
dos debian habitalo? O xardin en
chíase de fantasias. Xusto no 
meio, un sartego pompeiano, 
enorme, rnaxestoso, presidiíao. 
Meu pai explicábame que contiña 
os ósos dun xeneral inglés, morto 
naquel lugar loitando contra os 



france e co gallo dunha guerra 
que houbera en tempo antigo. E 
eu pen aba que, a xulgar polo tú
mulo, aquel xeneral debía ter a ta
lla dun xigantón. Mo trábame axi
ña un ver o esculpidos na pedra: 

¡Cuán lonxe, cánto, d' as escuras 
niebras. 
d' os i erdes pinos d' as ferventes 
olas 
qu' ó nacer l iron! ... D' os pater
nos lares 
d' o ceo d' a patria, qu' o a/umou 
mimoso, 
d' os sitios, ¡a !, do seu querer, 
qué lexos 
viu a caer, haix' enemigo golpe 
pra nunca mái e levantar, coita
do! ... 

Mais ¡qué fermo a y in igual mo
rada , 
lle coup' en sort' os teus mortales 
restos! ... 

Que h' hay poeta, ensoñador es
prito 
non pod' haber, qu' ó contemplar 
no ourono 
o mar de sec' amarrilentafolla 
qu' o reu mausó f eo con amor co
hexa; 
qu' o temperar n' as a lboradas 
f rescas 
d' o mes de mayo as sonrosadas 
luces 
qu' alegres sempre a visitarche ve
ñen 
non diga : "¡Asín cand'eu morrer 
poidera 
dormir en paz n' este xardín frori
do!" ... 

Meu pai lia en voz alta estes ver
sos e lamentaba que non fosen es
critos en castellano, senón nun 
dialecto labrego sen grácia nen
gunha que xa só falaban catro po
bres ignorantes e que non servia 
de nada; e explicaba que os fixera 
unha señora que se chamaba Ro
salia de Castro. Tiña, xa que logo, 
o mesmo nome que o teatro prin
cipal da cidade en que residíamos. 
Eu encontraba a música daquelas 
palabras idéntica á das cancións 
procaces que cantaba a Ermitas. 
Tardes do xardin, claridade poéti-

ca das distáncias, cámaras agasa
lladoras da fantasia ... "¡ Oh, mar 
de seca e amarillenta folla!" . Pou
co a pouco, collido da man do pai, 
volvíamos ás mas da cidade cando 
prendían os fanais de gas. Pola 
porta do xardin entrara no territó
rio dos mitos. 

Tornei, cangado de anos, ao xar
din de San Carlos. Xusto a carón 
cosntruiron un hotel. Espretei o 
mar. Ao castelo de San Antón 
agora pódese ir a pé porque estaba 
xu to a rentes da costa e fixeron 
un peírao que o une a terra; ade
mai , construiron un espigo máis 
afora que o deixa definitivamente 
dentro do porto; acabóuselle para 
empre o combate das ondas. As 

árbore imen a e protectoras son, 
de feito, arbu to decrépito e fai
me o efeito de que todo o xardin 
caberia dentro do meu estúdio. O 
sartego que o preside é tan peque
n iño, tan pouq uiña co usa, que 
pen o que o xeneral inglés debia 
er máis baixo que un pigméu. 

(Do capítulo 9. Milos) 

'Por que non irnos deica 
o ~irao de trasatlánticos?' 
Cando chegaban as últimas horas 
do serán adoitaba a facer esta per
gunta. Meu pai sacábame cada tar
de a pasear: o xardin de San Car
los, a colexiata de Santa Maria, a 
igrexa, chea de escuridades e agro
res de incenso, do Señor Santiago, 
a praza de Maria Pita, o porto dos 
pescadores .. . E ao insinuarse o 
crepúsculo, xa á boca da noite, 
perguntaba: "Por que non irnos 
deica o peirao de transatlánticos?". 

Era un dos lugares máis afastados 
do porto, de costas ao tráfego rui
doso dos bous e as atuneiras, indi
ferente aos choutos do Adriano 
atravesando a baía arriba e abaixo. 
No peirao dos transatlánticos ha
bia un siléncio tenso, presidido 
polos enormes barcos negros da 

'Despedia a 
alguén. Desde 
o barco debian 
dicerlle adeus, 
por que ela, 
imóbil, movia 
de cando en 
vez, impercep
tibelmente, 
a cabeza. 

casa Comillas, sempre a ponto pa
ra zarpar, sempre engolindo xente 
pala pasarela. Cando chegaba a 
escuridade, o peirao de transatlán
ticos tornábase como dun véu en
loitado, como dun ar lúgubre e pe
gañento que mo facia repelente e 
atractivo á vez: 

Antic arbre, Galícia, 
les destrals et xaparen. 
Una branca en el món, 
una altra branca a casa. 
La, branca enlla del mar 
és sois una metáfora ... 

("Árbore amiga, Galicia, / fendé
rono as machadas. / Unha ponla 
no mundo, / outra ponla na casa. / 
A ponla do alén mar / é só unha 
metáfora".) 

Daquela Celso Emílio debia facer 
o bacharelato e quen sabe se xa se 
remexia dentro da Federación de 
Mocidades Galeguistas. Eu, ob
viamente, nena que xusto comeza
ba a camiñar, non podia saber na
da -en casa tampouco sabían na
da, nen terian querido saber na
da- duns fervores nacionalistas 
que ian medrando cara un hori
zonte de esperanzas. Era o tempo 
da revista Nós, da revista Ronsel, 

RANIERO FERNÁNDEZ 

dos versos de vangarda que com
puña Manoel António, da poesía 
irnaxinística de Amado Carballo. 
Os meus olios, ainda tan novas, 
detíñanse un momento nuns debu
xos que saían no diário. Agora 
penso que debían ser de Caste
lao ... Un ámbito descoñecido, flo
recido de ilusións, que o desastre 
de 1936 habia varrer brutalmente. 

O peirao dos transatl ánticos, con 
aqueles barcos negros e fumexan
tes que roucaban apagadamente 
cando os paquetes se aparellaban 
para sair, era como un mal agoiro. 
Eu non seise aquela figura vina de 
certo ou se a inventou máis tarde a 
miña imaxinación. Os irmáns in
tentaron filmar a cena - Los emi
grantes, tíñana que titular- coa 
"Pathé-baby", pero a luz do solpor 
fi xo escura a película de xeito que 
quedei privado de memória artifi
cial. Contodo, xuraria que a vin e a 
pintaría como se fose agora. 

O pano negro enmarcáballe o ros
to, bornceado e case que inexpre
sivo de tanto sofrimento. Era unha 
aldeana enloitada, revellida que 
non vella, que estaba ergueita, sen 
pestanexar, ao pé da pasarela. Nos 
seus ollos redondos habia todas as 
censuras, todas as tristezas, todas 
as angústias e todos os mistérios. 
Despedía a alguén. Un filio, un 
sobriño, talve un neto? Ou quen 
sabe se o marido? Desde o barco 
debían dicerlle adeus, por que eta, 
imóbil, movia de cando en vez, 
imperceptibelmente, a cabeza. De
beu quedar no peirao, sen mover
se, até sabe Deus cando. Ao cabo 
de un mes receberia a primeira 
carta, chea de señardades e qui
meras, dicéndolle que non pasase 
penas, que axiña enviaría buscala. 
Pouco a pouco as cartas faríanse 
máis claras e máis tristes, até que 
un dia non receberia nengunha 
máis. Entón xa só lle quedarian os 
ollos redondos para fitar aquela 
distáncia por onde desaparecera, 
cada vez máis pequeno, o grande 
barco negro.• 

(Do capítulo 11. 
O peirao dos transatlánticos) 
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DISFRUTE 
PASEANDO 

POR 

SANTIAGO 

Plano da cidade 

• Plano de cada itinerario 

• Ilustracións a toda cor 

• Bosquexo do Pórtico da 
Gloria 

• Bosquexo da planta da 
Catedral 

• Unha selección de hoteis e 
restaurantes 

• Servicios de interese para 
o visitante 

DISFRUTE 
PASEANDO POR 
SANTIAGO 

EDICIÓNS DO CUMIO S.A. 
Travesía de Vigo, 156 - 1 !! D 

Telf. (986) 25 07 67 
VIGO 

cu mio 

Distribúe: 
DISTRIBUCIÓN$ ARNOIA 

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

36140 VILABOA (Pontevedra) 

• 
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Convocatórias 

Congreso de 
Información Ambiental 
O Centro de Información e Divulga
ción Ambiental (CEIDA), do Servício 
de Meio Ambiente Natural da Xunta, 
organiza o primeiro Congreso Galega 
de Información e Divulgación Ambien
tal, do 29 ao 31 de Outubro, no Castelo 
de Santa Cruz de Oleiros. Este congre
so organízase co fin de dar a coñecer e 
valorar as iniciativas, metodoloxias, 
equipamentos e recursos de que se dis
pón actualmente para a educación am
biental. Abren o congreso unha série 
de ponéncias odia 29, nas que se pode
rá escoitar a Jose Ramón González 
Pan, membro da equipa de coordina
ción de Educación Ambiental do CE
NEAM; Luis Vadillo, membro da área 
de Divulgación Ambiental de Entorno 
S.L.; Manuel Rivas, xomalista e escri
tor; Juan Pallares Gallardo, técnico 
do CEIDA de Basauri; e Joaquín 
Araujo, escritor. Os días seguintes, 30 
e 31 de Outubro, o congreso estará adi
cado ao traballo e a tira de conclusións 
sobre as ponéncias. Para participar hai 
que apresentar o boletín de inscrición 
que ven co folleto do eongreso e for
malizar a matrícula (8.000 pta.), antes 
do 8 de Outubro. Folletos e aclara
cións no Servício de Meio Ambiente 
Natural: (981) 28 41 11, extensión 279. 

XIX Certame 
Nacional Galego de 
Narracións Breves 
Co prémio Modesto R. Figueiredo do 
Certame Nacional Galego de Narra
cións Breves, o Patronato do Pedrón 
de Ouro tenta promover a literatura 
narrativa en Lingua Galega e sobrance
ar a figura de Modesto R. Figueiredo. 
Poden participar no certame todos os 
autores que o desexen, de calquer na
cionalidade, cunha ou máis obras iné
ditas que non se teñan apresentado a 
nengun outro certarne anterior. A ex
tensión dos traballos ten que andar en
tre os 5 e 30 fólios (o Xurado poderia 
reconsiderar esta condición), mecano
grafados a dobre espazo e por unha ca
ra. Os textos enviaranse, por cuadripli
cado, sen remite ou outra forma de 
identificación ao: Patronato do Pedrón 
de Ouro. Apartado 1046. Santiago de 
Compostela. "Prémio Modesto R. Fi
gueiredo". Para a identificación dos au
tores no caso de resultaren premiados, 
amais do título, a obra deberá ter un le
ma que a relacione cunha plica cos da
dos e currículum do autor. O prazo de 
admisión dos traballos remata o 15 
de Novembro. O prémio ascende a 
100.000 pta, e se o Xurado o considera 

oportuno concederanse dous accesits 
de 20.000 pta. O Patronato resérvase o 
direito de publicación das obras pre
miadas na sua primeira edición. 

XI Concurso de Pintura 
ao Ar Libre da Guarda 
A Asociación Erguete do Baixomiño, 
convoca o XI Concurso de Pintura ao 
Ar Libre da Guarda para rapaces e ra
pazas de 4 a 16 anos, o día 4 de Setem
bro, ás 5 do serán, no Auditório de San 
Benito. O tema e a técnica son libres e 

·os instrumentos de debuxo corren a car
go dos participantes. A organización 
premiará aos seis mellares traballos, 
que se dividirán en categorias segundo 
a idade . A inscrición pode facerse no 
lugar do concurso até unha hora an!es 
do comezo. Maior información no Er
guete da Guarda: (986) 61 44 07. 

Concurso de Banda 
Desenhada de O Grove 
para desenhadores locais 
Os colectivos C.R.E.S. e K.D.R.O., 
baixo o patrocínio da Zona A, organi
zan o I Concurso de Banda Desenhada 
(Comic) de Ogrove. Poden acceder ao 
concurso todos os que o desexen e se
xan de O Grove, con traballos en galego 
(respeitarase calquer normativa); forma
to DIN 4, ou proporcionais; en branca e 
negro; e cunha extensión entre as 3 e 6 
páxinas. O tema é libre. Estabelécense 
tres prémios que os xuices poderian de
clarar desertos por falta de calidade: 
25.000, 15.000, e 10.000 pta. A entrega 
dos orixinais faise na Casa da Cultura 
de O Grove, con data límite o 15 de 
Setembro. A partir dese dia expoñeran
se os orixinais na própria Casa da Cul
tura. A organización comprométese a 
publicar os dez mellares traballos. 

Baldaio e 
o seu entorno costeiro 
O Colectivo de Educación Ambien
tal (CEM), ven de abrir o prazo de ins
cripción para participar na actividade 
Baldaio e o seu entorno costeiro. Esta 
acampada está dirixida a xoves de en
tre os 9 e os 16 anos, e terá lugar os 
dias 6 e 7 de Setembro na comarca de 
Baldaio (Carballo). Baldaio é unha das 
lagoas litarais máis importantes da 
Galiza. Lugar de cria, invernada e des
canso no paso migratório dunha gran
de cantidade de aves. As suas dunas e 
o seu entorno en xeral están ameaza
dos por numerosas agresións . Daranse 
a coñecer estes problemas e visitaranse 
lugares que ainda agachan unha rique
za natural impresionante. Maior infor-

ACOVAPOLIG 

axenda . 
mación no CEM: (981) 26 56 40. 

Cursos CI G de FP 
Ocupacional 
A Converxéncia Intersindical Galega 
(CIG), vai impartir por toda Galiza no 
periodo que vai de Setembro de 1993 a 
Marzo de 1994, unha série de cursos que 
ábranxen temas como: cociñeiro, xefe de 
rango, confección de prendas textís, 
acuicultor, contabilidade financieira, ad
ministración do plano de contas, deseño 
asistido por ordenador, cultivador de 
hortalizas baixo abrigo, motoserrista, 
traballador forestal, alfareiro ceramista, 
frigorista industrial, auxiliares de enfer
meria. nutrición e dietética. operador de 
ordenadores, modelador de poliester, re
forzado, canteiro, tapiceiro de móbeis, 
traballador de cetárea, maquinista de im
presión serigráfica, formador de forma
dores, patronista escalador, e outros. Es
tes cursos reponden á preocupación pola 
evidente auséncia tanto dunha política 
formativa como de colocación por parte 
da Xunta; a que o Consello Galego de 
Ensinanzas Técnico-Profesionais 
(CGETP) non asuma o rol que lle co
rresponde como demostra o feito de que 
ainda non funcione o Gabinete Técnico 
previsto nos Acordos Xunta-Sindica
tos.Máis información nos teléfonos da 
INTG, (986) 42 55 44 ou 41 23 23; asi 
como no da CXTG, (986) 41 15 55. 

Escolas de vedo de 
Ferrol e de Corcubióm 
A Associa~ao Socio-Pedagógica Ga
laico-Portuguesa e maila Escola de 
Verao da Universidade Popular de 
Corcubióm organizan IX Escala de 
Verao de F errol, do 13 ao 18 de Setem
bro na Domus Eclesiae; e a VI Escala 
de Verao de Corcubióm, do 20 ao 25 no 
Colexio Público José Carrera. Os prezos 
por escola van desde as 5.000 pta. para 
mestres en servício, ás 3.500 pta. para 
estudantes e desempregados. A escola 
de Ferro! comprende obradoiro de títe
res, curso de pedagoxia musical para a 
escola. curso de deseños curriculares da 
aula e roteiros didácticos; literatura ga
lega medieval , seminário didáctico 
nunha aula de educación infantil e de 
educación especial. A escola de Corcu
bión oferece taller de astronomia. curso 
de deseños curriculares, obradoiro de tí
teres, padagogia musical, taller de rela
ción profesor aluno e experiéncias di
dácticas na aula da educación infantil. 
Os cursos complementanse con sesións 
de cinema pedagógico, roteiros cultu
rais, e outras actividades. Máis no 
Apart. 447 de Ourense, ou por teléfono: 
(988) 24 8141e21 56 20.+ 

LIBRARIA - PAPELARIA 
ARTIGOS DE AGASALLO 

O trinque 

Música 

O Festival Intercéltico 
do Morrazo é cita 
inexcusábel. Poder 
ouvir a Jacobus 

Festas 

e romarias 
Nesta semana compre destacar: Sába
do 4, Romaria de Augas Santas en 
Pantón (Lugo); e Festas en Porto
marin. O Mércores 8, Festa en Ri
b adeo, Allariz, Ribadávia, 

Anúncios de balde 

Vendo piso en Ourense, zona de San 
Franci co. Todo exterior. Teléfono 
(988) 22 33 22. 

A partir do próximo 12 de Setembro 
estará á venda nas librarias de Meli
de o número 4 da revi ta local A Va
rando. Todos os que a queirade rece
ber por correo ou entrar en contacto 
coa redacción da revisca e crebede ao 
apartado 45 de Melide. 

Cadela de nome Beira , raza fox -te
rrier, perdida no Monte da Groba 
(Concello da Guarda), o Luns 30 de 
Agosto. Chamar ao teléfono (986) 70 
91 48, e que pergunte por Pepe ou 
Bea. Grat1ficarase. 

Bicis pola Paz é unha Organización 
Non Guvememental para o Desenvol
vemento (ONGD) que fai un traballo 
de divulgación da Paz a través de cam
pañas, exposicións e traballos en cen
tros escolares. Bicis pola Pa:, ven de 
realizar un envio de bicicletas ao inte
rior da Selva Amazónica, para o seu 
uso polos promotores de saude que te
ñen que deprazarse a pé con máis de 
45 de temperatura. Todo o que queira 
colaborar, con ideas, propostas, traba
llo ou aportacións económicas; pode 
dirixirse a Bicis pola Paz. Apartado de 
Correos 35. Chantada. 

Vendo Kawasaki KLE, P0-4811-AM, 
impecable . Teléfono (986) 31 03 49 . 

A história viva da Fonsagrada en ví
deos, camisetas e chaveiros. Contra re
embolso no enderezo Marqué do Ro-

CULTURA E ARTE 
XOGOS ECUCATIVOS 

~ · ···---.. ~ 
Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

Magnus de Milladoiro 
e o duo de Chieftains 
e Matto Congrio non é 
prato de todos os días. 

Ourense, Castro Caldelas, Espa
santes (Lugo), S. Cibrao das Viñas 
e Baños de Molgas; o mesmo dia 
Romaria na Franqueira. Xoves 9, 
Festa en Piñor de Cea e Romaria 
na Lamosa.• 

dil 15. 27 .100 A Fon agrada. Lugo. E 
no teléfono (982) 34 02 52, de 11 a 2 
(na mañá). 

Cámbio elo e cupón da ON E . 
Apartado 224. 32.080 Ouren e. 

Pre ervativo de balde e troco de i
ringas u ada por outras no a en 
nengún tipo de requis ito, no local do 
Comité Cidadá n Ga lego nti -Sid a 
(Fonte de San migue! 2-bai o. 15. 704 
Santiago); de 10 a 13 e de 17,30 a 
20,30 h. 

Busco directo en video non comer
ciais do eguinte grupo : Fuxa n os 
vemos, O Re entido , O Diplomáti 
co , Sinie tro Total ... a i coma doutro 
grupo que canten en galego. Antom. 
Apdo 53. 27.850 Viveiro. 

Cartafol de poemas, Oito e medio, 
que publica textos de oito poeta gale
gas. Pedimentos a Edición do Dra
gón. Calzada Carme de Abaixo 1 O, 2!? 
C. 15.705 Compostela. Ou no telefone 
(981 ) 76 23 31. 

Aportación económicas para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 
en Compo tela 04 . 155 .001 .2 67-6. 
Asociación de Amizade Galego-Cuba
na "Franci co Villamil". 

Particular vende pi o en con~lrución, 
praza de garaxe e lra teiro. E de pro
tecc ión oficial. Zona de San Roque en 
Vigo. Para mái s info rmac ión chamen 
ªº (986) 47 17 o .• 

&tos 

XI Marat ,. n Popular 
d Ar 
O di a l 1 á 6 d serán. D u. trat ados, 
un primeiro de 1 O Km , n que n n e 
distinguen categoría ; e un cgundo de 
5 km, con 5 categoria egundo idadc. 
O prémio van de de a· 20.00 á 
5.000 pta, e a in crici n p de facerse 
até meia hora ante da aid a no Bar E -
quina . Maior información na Asocia
ción Cultural Barca de Loimi/, (9 6) 
66 54 92. 

V Bandeira de Traíña 
Concello de Bueu 
O Club do Mar de Bueu organiza a V 
Bandeira de Traiñas Concello de Bueu, 
para o Domingo 5 de Setembro, na que 
esta prevista a participación de entre 1 O 
e 15 traiñas. Maior información no Clu
be do Mar: (986) 32 27 65. + 

Cine 

Unha estación de paso 
A programación do Cine C'lube Lu
miere-Vigo, para o 8 de Setembro com
prende a película Unha estación de pa
so de Gracia Querejeta. España 1992. 
Intérpretes: Bibi Andersen, Omero An
tonutti, Joaquim de Almeida e Santiago 
Alonso. As proxeccións realizanse no 
Auditório Cidade de Vigo, os Mércores 
ás 20,30 h., e os filmes elixense segun
do as peticións dos sócios. Horários, 
cuotas, ou maior información no Cine 
Clube Lumiere-Vigo: (986) 43 67 73 + 



Música 

IX Festival Intercéltico 
do Morrazo 
O Festival l ntercéltico do Morra zo, 
abre a sua novena edición o Xoves, 2 de 
Setembro, ás 20,30 h., no Campo de 
Fútbol de Moaña (cenário de todo o 
Festival) cunha Xornadas de Folclore 
Tradicional, nas que participan os gru
pos: Semente Nova, Breogán, Santa 
Eulalia, Fumarada, As Charaviscas e 
Meiramar. O Venres, 3 de Setembro, 
ás l O da noite, o Festival conta coa ac
tuación de Milladoiro, que estrea a sui
te orquestral lacobus Magnus. O Sába
do 4, á mesma hora, tocan Matto Con
grio e The Chieftains; e o Domingo, ás 
20,30 h., pechan o Festival outras Xor
nadas de Folclore Tradicional, coas 
bandas de gaitas Arestora, Fumarada, 
Chanderada, Semente Nova, Breogán 
e Adomaina; amais do Obradoiro de 
Cultura Tradicional Ultreia. Maior 
información no C.C. Daniel Castelao: 
(986) 31 43 46. 

Bl izi Ruz 
O 2 de Sctcmbro, no Paseo da Porta 
Faxeira de Santiago, concerto do grupo 
bretón Blei:i R11:. 

Al crin 
O grupo folk Alecri11, actua o 3 de Se
tcmbro, ás 9 da noite, no Pavillón do 
Concello de Bandc. 

La Ro a 
O grupo pop La Rosa, na Praza da De-

T eatrO 

Máxia d erca 
Luís Bo. ano e o eu e pectáculo Ma-ria 
de cerca. o 2 de Setembro, ás 11 da noi
te, na Casa da Cultura do Barco; e o día 
1 O. ás 9 da noitc, no Auditório de Lalin. 

A illa 
arabela Teatro repre enta a obra As 

sillas, o 3 de Setembro, á 11 da noite, 
no Cine Rivas do Carbal liño. 

Dia en glória 
A e peclacular comédia de Roberto Vi
da! Boldaño. po la en cena por Teatro 
do qui. o 3 de Setembro, ás 9 da noite. 
na Casa da Cultura de Sárria; odia 4, á 
me ma hora, no udit rio da Ca a da 

ullura de Arzua; e odia 11. ás 9.30 da 
noite, na Casa da Cultura de Melide. 

mm di 
llom ltran ia , pon en cena a obra 

lJ/11111edía (Un WKtU!f<' para Goldoni). 
ba~eada en O c111el 111árico de G ldoni, 

dia 4 de etembr . ao redor da 10 da 
n ite (cand ·e faga de noite), na PraLa 
da Jg re a de oia: o día 10, á · 9 da 
noite, no ine Rivas do arballiño; e o 
dia 11, á · 12 da noitc, no Barco. Mái 
informaci n en Ollomoftranl'ia: (9 l) 
57 31 93. 

títere de Teatro achirulo, repre
en1an a adap tación de Jorge Rey do 

conto Le prince de Beaumont, o dia 4 
á 20,30 h. na Milagro a de Carballo. 

Moleque 
Por Ollomoltranvia, o dia 5, ás 9 da 
noite, no Auditório Reveriano Soutullo 
de Ponteareas. 

A Irmandade do Graal 
Teatro da Lua pon en cena a obra de 
Dorotea Bárcena, A irmandade do 
Graal, o 6 de Setembro, ás 8 da tarde, 
no Teatro Beneficéncia de Ortigueira. 

Chekhov Chekhov 
A Escola Dramática Galega, e a co
média Chekhov Chekhov, adaptada por 
Manuel Lourenzo, o 8 de Setembro, 
ás 9 da noite, no Auditório Reveriano 
Soutullo de Ponteareas. 

A matanza dos Seixas 
Por Artello Teatro, o 1 O de Setembro, 
ás 11 da noite, no Cine Rivas do Car
balliño. 

Big Bang 
O nacimento do universo en clave de 
humor na obra Big Bang de Chévere 

putación de Triacastela, o 4 de Setem
bro, ás 1 O da noite. 

] oaquin Achúcarro 
O 2 de Setembro, ás 9 da noite, no Au
ditorio de Galicia, Joaquin Achucarro, 
interpretará un programa de R. Schu
mann, I. Albéniz e E. Granados. 

Arco da Vella 
Música folk da man do grupo Arco da 
Vella, 4 de Setembro, ás 10 da noite, 
no Auditório de Monterroso. 

Emilio Cao 
Concerto de Emilio Cao, previsto para 
o dia 7 de Setembro, ás 11 da noite, no 
Castelo de Ribadávia. 

Mansfield Mountains 
Concerto para o 1 O de Setembro, no 
Código de Barras de Vigo. 

U xi a 
En concerto o l l de Setembro, ás l O 
da noite na Praza de Concello de Sa
mos. 

Xocaloma 
O 11 de Selembro, ás 9,30 da noite , 
mú ica folk na Praza do Concello de 
Palas de Reí. 

a Lua 
Concerto folk, o 12 de Setembro, ás 1 O 
da noite, en Ribeira. • 

Big Bang, de Chévere. 
Teatro, o 11 de Setembro, ás 10,30 da 
noite, na Casa da Cultura de Trive . 

O incríbel ca o do 
Doutor Mário ettem 
Teatro de títere co grupo Trécola, e a 
obra O i11crib/e caso do DoUlor Mário 
Nettem de Fernanda Cabrera. Dia 4 de 

etembro, ás 8 da tarde, en Ribeira. • 

axenda 
Exposicións 

Electro grafías 
Do 7 de Setembro ao 10 de Outubro, 
na Casa das Artes de Vigo. Organizan 
a Concelleria de Cultura e a Universi
dade de Vigo. 

Luis Carré 
Monstra antolóxica do fotografo Luis 
Carré, no Centro Cultural Salvador 
Madariaga da Coruña. 

Anacos do Camiño 
Até o 6 de Setembro, de 1 O a 2 e 4,30 
a 8,30, na sá Amboa de Santiago (Rua 
Nova 44). Anacos no Camiño é o tra
ballo do ceramista Otero Regal co 
motivo do Ano Xacobeo, no que fai un 
estudo da iconografía, tanto cristiana 
como leiga, ao redor do Camiño. 

Olga Reinoso 
Pinturas, na Casa da Parra. 

Nuria Guardiola 
Desde o Venres 3, na Casa da Cultura 
de Vigo, pinturas. 

Trazos e Camiños 
A segunda parte de Trazos e Camiños, 
que comprende obra de figuras sobran
ceiras na arte galega, no Museo Muni
cipal de Ourense. A primeira parte no 
Museo Municipal de Lugo, e a terceira 
no Teatro Principal de Pontevedra. 

Fotografías, 
acuarelas e xoias 
Fotografías de Iñigo Martín, acuare
las de Luis Fellini e xoias de Virginia 
Lorenzo, na Galería Ad Hoc de Vigo. 

Cristina 
de Serna y Gasset 
Até o 7 de Setembro, no Pazo da To
rre de Xunqueiras da Pobra do Cara
miñaJ, pintura. 

Uxio Souto 
Mostra antolóxica ( 1905-1990) no 
Museo de Pontevedra. No mesmo mu
seu a exposición das obras selecciona
das do certame Novos valores. 

Sónia Vázquez 
Pintura na Torre de Andrade Ponte
deume. 

Xoán Mariño 
Obra do pintor Xoa11 Mariíio, no Liceo 
de Noia. 

Pablo 
Serrano 
Escultura no Centro 
Cultural do Ferrol. 

Mercedes 
González 
Até o 9 de Setem
bro, no Pianísimo 
Bar de Vigo (R/Luis 
Taboada 12), expón 
os seus óleos. 

Braña 
Cerámicas no Café 
Real de Ourense. 

Modesto 
Braulio 
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Até finais de Setem
bro no Muiño da 
Ponte de Redondela 
(aberto a partir das 7 
da tarde), expón o 
pintor, debuxante e 
deseñador, Modesto 
Brau.lio. Nos últi
mos anos foi respon
sabel da imaxe plás
tica do VIII Festival Carteis do Mundo na Casa das Artes de Vigo. 

1 

1 

Internacional del Nuevo Cine Latinoa- mas a modelos mitolóxicos a teas que 
mericano, e de Cubamoda. Actual- representan obxectos da vida cotián. 
mente é membro da Unión de Escrito-
res e Artistas de Cuba; do Taller Expe
rimental de Gráfica de La Habana; e 
da Asociación Internacional de Artis
tas plásticos. 

Mar de Fondo 
Un estudo fotográfico sobre o desastre 
do Aegean Sea, no Museo Carlos Ma
side de Sada. O mesmo museo acolle a 
monstra O cómic na Galiza, un per
corrido pola actualidade da banda de
señada galega. 

Alfredo G. Acuña 
Até o 10 de Setembro, de Luns a Ven
res e de 7 a 10 da noite, en Círculo y 
Cuadrado de Sabaris; pódese comtem
plar unha exposición de cerámica de 
Alfredo G. Acuña. 

Fusión dos contrarios 
Até o 4 de Setembro, de 19 a 21 h., na 
Casa Charry de Oleiros, Juan de la 
Colina Béjar, amosa unha escolma da 
sua obra que vai desde figuras próxi-

Pá.1dnas coordenadas por 

lAGO LUCA 

Fotoxornalismo 
en liberdade 
A monstra fotográfica artellada pola 
Concelleria de Cultura de Vigo e a Co
munidade de Madrid, a partir do 3 de 
Setembro na Casa das Artes de Vigo. 

Carteis dos cinco 
continentes 
A Casa das Artes de Vigo, amosa a 
partir do 3 de Setembro, a colección 
privada de Manfred Schawrz que com
prende 600 cartaces de 5 continentes. 

Flota de índias 
O Kiosko Alfonso da Coruña, acolle a 
monstra artellada pola comisión do 
Quinto Centenário, que fai un recorri
do polas naves, os asteleiros, as técni
cas de navegación e os pécios (restos 
de barcos afundidos) da flota da rota 
das Indias. 

Cristina de Serna y Gasset 
Até o 7 de Setembro, no Pazo da Torre 
de Xunqueiras da Pobra do Caramiñal, 
obra da pintora Cristina de Serna y 
Gasset.+ 

Os que tanto disfrutaron co Diario dun xove maniático teñen a oportunidade de 
seguir disfrutando coa historia de Susi e a súa irmó. Unha mocíña de 16 anos 
enfróntase nestas páxinas ós temas que máis preocupan nestas idades: o amor, 
o sexo, a SIDA, a droga, o futuro profesional, a amizade ... 
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XURXO LOBATO 

A crise atrai milagres 
A aparición de Esteiro cria unha procisión de mercaderes 
• GONZALO VILAS 

A o chegar a Esteiro no cair da noi
te, as restras de coches aparca
dos nas cunetas lembran a imaxe 

de festa das "carrilanas". Pero trátase 
doutra causa, non menos lúdica para moi
tos dos visitantes pero con visos de trans
cendéncia para outros. O "folclore" que vi
ve estes dias a vila esteirana vai en au
mento, e xa se conta por centos a xente 
que se arremuiña malamente diante dun
has sombras formadas por unhas pedras, 
nas que dificilmente se pode adiviñar a 
forma dunha cara, pero que para moitos é 
sen dubidalo "O naso señoriño", ao que 
cada quen, dependente de agudeza vi
sual ou a imaxinación, xa lle ve carpo, ex
tremidades, e distintos órgaos convenien
tes ás causas da fé, coma o corazón. 

Ese día a verdade é que non se via moi
ta causa. Xa o dicia unha señora metén
dose no coche "eu ante vino cravadiño, 
pero hoxe ... ". Disque a visión depende 
un tanto de certa farola estratexicamente 
ubicada. "A fe é causa de Fenosa" apon
taba un inxenioso observador. "Agora 
non, pero pola tarde desde a curva da 
estrada víase idéntico, idéntico", afirma
ba ao unísono un matrimónio. "Idéntico a 
quen?", perguntámoslle por aquilo do 
Che, a quen dician que tamén se aseme
llaba, "A Xesucristo" resposta lacónico e 
categórico o home. Un rapaz marcha e 
di en alto para que o ouzan que aquilo 
"non é máis ca unha pedra", e un vello 
que o cruza no camiño resposta airado 
"E logo un cruc.eiro que é, máis ca unha 

pedra?". Moitos non ven nada, outro se
ñor maior tamén marcha, sentenciando 
que aquilo é "unha antroidada". Pero ou
tra señora de mediana idade lanza para 
quen a ouza a frase de que "quen non 
crea xa non ten que vir aqui a nada". 

Entre os variados comentários, de cando 
en vez alguén enfoca a pedra cu_nha lan
terna, co que se desfai por completo a es
vaída cara. Vários rapaces empolínganse 
e tócanlle o presunto pelo e demais ele
mentos faciais, coma querendo explicar 
unha lición de anatomía á concorréncia 
menos convencida. "Ainda a van escara
llar" berra un señor por ali. Outra señora 
con acento arxentino móvese dun lado a 
outro, dando a impresión de levar ali ben 
de horas. Cede o seu posto para que ou
tros vexan ben, e explica "Allí están, los 
ojos, la nariz. Es claro, definitorio ... ". 

O mercado dos santos 
Sen embargo a causa, comenta un exper
to local, "vai a máis", diante da increduli
dade sua e de tantos outros. Os que si 
acreditan no incremento das suas caixas 
diárias son os hosteleiros, vários dos cais 
acodiron presurosos a unha imprenta de 
Noia a facer unha postal "antes que che
gasen tres autobuses de portugueses" 
que se agardaban para o Domingo. Sobre 
unha cara barbada que se asemella á de 
Xesucristo Superstar querían pór a lenda 
"Santo Cristo do Petón". Con bon critério, 
o impresor recomendoulles a máis mode
rada de "lmaxe do Petón", que aceitaron 
á espera de ulteriores homologacións 
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eclesiásticas. O "merchandising" do "naso 
señoriño" xa comezou, pois, ainda que al
go improvisadamente, outro comerciante 
negociaba cun fotógrafo a posibilidade 
dunhas postais, os prezos de custe e os 
de venpa, e os benefícios para cada 
quen. "E a primeira vez na miña vida que 
o vin rir, o que xa é algo milagroso", apon
taba o fotógrafo con retranca. 

Pala comarca non faltan os comentá
rios , envoltos na rexouba xeral, pero 
que non priva a case ninguén de ache
garse a ollar o fenómeno. "Eu xa escoi
tei a un de Muros dicer: "Cago en Dios, 
os de Esteiro sempre se nos adiantan. 
Teñen as carrilanas, e agora o milagre, 
e nós nunca fasemos nada", comenta 
outro dos contertúlios anteriores. En 
Noia talan duns que "chuparon" unha 
noite de copas facéndose pasar polos 
de Tele-5 ... E entre comentários retran
queiros e ocorréncias, quen máis quen 
menos pergúntase se a causa durará, e 
aló no fondo, entre as coñas gastadas, 
todos soñan un pouquiño con tirarlle al
go ao asunto, sexa individualmente ou o 
conxunto da vila. Seria asi un milagre 
contra a crise. E á crise achacan moitos, 
xa algo máis en sério, o inusitado fervor 
de moitos e moitas, e xa non só das ve
lliñas, ás que calquer di que non é "o 
naso señoriño". En todo caso, moitos 
contemplan bastante alucinados o que 
pode ser a xénese dun fenómeno deste 
tipo. E que se non chega a selo, pouco 
lle terá faltado. Talvez a auséncia de au
ga, como dicia o outro. + 
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TRES EN RAIA 

Quince 
por cento 
• XOSÉ A. GACIÑO 

P arecía unha mera cuestión 
contábel e anda a converter

se na estrela da confrontación políti
ca, co seu acompañamento de sim
plificacións, prexuízos, demagóxias e 
insultos indiscriminados, quer dicer, 
toda unha mostra do que pode en
tenderse como confrontación política 
nunha dinámica da confusión como a 
que está aberta no panorama espa
ñol, desde que os socialistas teñen 
que enfrentarse ás necesidades 
apresuradas de pactar apoios parla
mentares. 

O caso é que a cesión do quince por 
cento do imposto sobre a renda das 
persoas fisicas ás comunidades autó
nomas, que en princípio non pasaria 
de ser unha remodelación técnica do 
mesmo reparto dos diñeiros públicos, 
significa nestes momentos, para al
guns patriotas das contas centralistas, 
algo asi como unha traición ás esén
cias solidárias duns orzamentos que, 
en realidade nunca coñeceron moito 
a solidariedade. E un independentista 
catalán salta a provocadora teoria de 
que o Sul vive a canta do que paga o 
Norte -esquecendo matices sobre as 
plusvalías imperialistas que os países 
máis ricos arrincan, directa ou indirec
tamente, dos máis pobres- e recebe 
como resposta, desde o governo an
daluz, o calificativo de fascista . Con 
parella subtileza, o catalán e o presi
dente extremeño intercámbian acusa
cións de racista e estúpido. 

O máis divertido é que rematarán bo
tando as culpas aos meios de comuni
cación por reducir a un titular fácil as 
suas brillantes reflexións políticas.• 

VOLVER AO REGO 

A utopistas del Atlántico non só 
pretende desentenderse dos 

acidentes producidos polo lanzamen
to de pedras, senón que lle fai pagar 
a peaxe de volta aos usuários que se 
ven na obriga de reparar os desper
feitos na carrocería ou nos cristais . 
Nunha fotografía de prensa da ponte 
desque a guindaron o cantazo mortal 
viase un anaco da autoestrada. Polo 
meio dese percorrido, teoricamente 
blindado ao paso , cruzaba un can. 
Terán que encarregarse as vítimas 
do mantimento de firme, pontes e 
valados?+ 




