
DEFENSA DOS 
NOMES DA TERRA 

Había un'ha vez un'ha patria, verde e dormi·da. 
Tiña vales montañas, ríos , aldeas e vilas, e o 
pobo que habi:t:aba 'O seu territorio nomes 
sonoros que caidrab,an ben coa língua 1que talaba. 
Había nomes que recoridalban o marmurio do 
vento, outros que · S'e -referían ós ahimás e aínda · 
outros máis que recordaban unha vella historia 
dun pobo que chegara se·guindo o SO'I, o pobo 
dos celtas, e que tora uniha base funda1m:ental 
da nova nación . . 

Un día, coma a meiga do canto, aparnceron 
funcionarios ou burócratas pra elaborar o no-
mendator. Os funcionarios estaban ás ardes dun 
poder alleo de Madrid, e ben porque 
non fosen galegos xa ou porque · fixeran oposi-
cións a. deixar de s-e lo, no gustaban de certos 
soní1dos t rndicionás. Pos·eí1dos de fobia imperial 
e unilfonmadora, querían que o mapa non tivera 
diferen'cias o nome tndíxina' no lles gorentaba, 
sionaiba mal pra e·les, afei.tos a unha lingua allea. 
Onde es·coi taron Nlñodag11iél. e- como eran moi 
ignorantes das cousas do país, pensaron que 
se traducía por «Niño ·de la Guía», e así o fixe-
ron constar. Ourense pasou a denominarse ofi 
dalmente «Orense", Meüde convertiuse en "Me- . 
lli'CJ,, moito á imaxe da gran me:t:rópole, a Terra 
Ohá pasou a ser «Tie'rra Llana ... 

A agresión tamén foi feroz, aínda má is se 
cabe, no que se refire á toponimia urbana. Dá 
tristeza dar ·uniha volta por u'nha vila ou unha 

1cidade .. . galega_ mirando as placas de rúas e pra-
zas: nomes castrapizados, aveni1das con nomes 
de persoeiros españoles ou español is1tas , fas-

. Citas escuras ou de primeira línea, P'ersoas e 
'ins1'itucións, en fin, aileas ' á nosa reaHdade . na-
cio.nail. üs munídpes galegos non se dis.tingui-
ron, así · pofo regular, pola sua galeguidade. É 
a triste condición dos colonizados que arrene-
gan do seu polo. alleo na miña cidade de Lugo, 

por caso , hai un 1.ugar que de sempre 
ifo1 onamadg f.onte dos Ranchos. Os ilustres 
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reS'ponsables do bautirno a.fici'al ocurríuselles 
que 'era moito máis apropiado denominallo «Pla-
za del Ejé11cito Español" , á Rúa ' do .Progreso, 
«Calle de Jos·é Antonio», e tamén fói moi pin-
toresco o bautizo que sufriu algún tempo a Rúa 

" Nov.a: «Catlle de la Ruanueva». Nomes iilustres , 
gafegos, patri1otas, ·escritores e artitas, son, o 

, millar dos casos, arrecullados a canetlás de ca-
t ro casas, como é o caso da rúa que Rosalía 
de Castro tén en Vigo. Con Castelao, oon Bó-

pasa o mesmo, son afogados por un Fran-
·co ou un José Antonio, que xa me dirán voste-
des o qué f ixeron por Galicia se non é perpetuar 
e afondar a súa colon ización. 

Os nomes da terra, das a:ldeas, das vi'las, 
<la cidades , das rúas e das prazas, son un pa-
trimoni·o cultural irrenunciahle que os naiclona-

. listas debemos ·erguer unha bandeira. A 
'loita pela . normalización da nasa lingua e da 
nasa cultura nón pode esquencer esta parcela 
qu,e é un si•gno de · identi1daide nacional., Os gale-
gos ternos á nos chamar cos nasos pro-
pios nomes, 1e tern os a o·bríga · de facelo así e 
1 n con outros ningúns. 

Xa de sa'bi1do ,non cómpre dicir que a demo-
cracia en · España · non · si•gni.fi'ca democracia en 
Galiciq·, e o tema da toponimia ' demóstrao ás· 
claras. Os . pe·rsoeiros desa "democracia» enche.n . 
a boca loubando nela, e mentras tanto unha rei- ";Y' . 

vindicación tan senitirdp po'los ga:legos como é 
a devolución da toponimia sigue sin ser cum-
pri·da. Os axuntamentos e , as diputacións, na· 
súa inoperancia caici·qui•I, siguen a .non facer nada 
·con1creto. Da chamada .. Junta ·de Ga lloia", novo 
envento üqlonia:I, millar non· fa lar, pois ademais 
•de que a , súa' esistenc ia rea l é rno i discutib lE 
poilos í,ndi1cios que se teñen, está ben claro que 

. non foi feita pra cumprir as reividi·cacions 
legas, senón máis ben pra ade>rmentalas e en-
ganaias. 

Xa hai anos, persoas ·do pobo armadas con 

e ·bptes de pintura escomenzaron a , ""' 
t1•f1car os letreiros das estradas, restituíndoos ó 
seu . Hai casos cama o de Me·lide en que a 
teimosía dos galegas por uniha banda, e p·ola 
out ra a terqueda1de españolista das iílstancias 

produciu u111ha .pequena guerra <le recti-
f1cac1ons e noves cartés incorrectos que xa 
dura anos. 

A restauración dos nomes traidi·cionás dos to-
pónimos non ofrece ningún tipo de pr.oblemas 

que o pobo sígueos usando, a pesares 
aes·exo dos organismos ofic iás . . No que poden 
plantexarse problemas e nos nornes das ruas e 
prazas, que en moitos dos casos están esquecl· 
dos, e nouitros trátasé de ruas novas que 
xa naceron mal bautizadas. 

· No primeiro rJos casos, compre estudiar ve- . . 
llos arquivos, recurrir ás persoas máis vellas . 
Outras veces pas.an casos coma o de "Campo 
del Puente» de V1llal·ba, donde á primeira vista 
pare'Ce que sexa «Campo da eonte» . O ce'rto 
é que por alí non hai ningunhá ponte, e- todo 
pare'ce indicar qu•e seña «Campo do Poente .. 
do Poñenite, por onde se pón o - so!. Compre , 
po1s , andar con rnoito coi1dardo, e aínda así, pó-

. dese trabucar cal quera. 
casos dos rbarrios novas, nas ruas que 

se abmon ·de novp. entendo ·que hai que darlles · 
os nomes de patriiotas coma Castelao. Bóveda 

artistas e escritores gal'egos, tanto de nome 
nacional coma local. Nornes tarnén de causas 
gale·gas, e de _lu'gares , ·e sobre todo, rotulados 

· en gal·ego . , .' . , 
'· Este un· xeito" de conseguir que a nosa 

terra_ un pouco máis nosa cada dí.a, que 
nos coa poses ión do noso terr i-
tori?: da nosa historia, da nasa lin9ua, da nasa 

ga lega , en _fin . . Agora queJ se acercan as 
e'lece1óns municipás, os nacionalistas ga leg as 
terno.s -que pensar que; nos municipios onde 
consigamos introdur.irnos. de:bemos 
os . nemes da terra. 
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O «LUSIT ANISMO»: 
, . 

ENFERMEDADE INFANTIL. 
" 

DO NACIONALISMO. ., 1 

Na prensa que se fai en Galicia veñen apare-
cendo con certa regularidade unha chea de artigos 
firmados por xentes moi diversas co denominador 
común de defenderen un achegamento privilexiado 
de Galicia a Portugal, soqor de todo 6 nlvel cultural. 
O gran patriarca desta ideoloxfa cultural parece ser 
o profesor portugués Rodrigues Lapa, que xa hai va-
ries anos publicara un artigo no que en lfneas xerais 
decfa que o portugués era o galego !iteraria, sendo 
xa que logo o galego de Galicia a «llngua vulgar», o 
dialecto ou patois de labregos, obreiros e as outras 
clases populares da nosa nación (plebe, pra enten-
dérmonos). Esta definición, que tamén veu servindo 
ó imperialismo español pra marxinar a nosa cultura, 
levaba 6 Profesor Rodrfguez Lapa a rematar a sua 
elucubración cun chamamento 6s escritores gale-
gos a escrlbiren en portugués moderno, co cal se 
beneficiarian, ademais, dun público potencial de 
cen to e pico de millóns de leutores. 

No nivel político, esta teorizaclón parecfa ter 
detrés a vella e resesa idea da federación ibérica, 
que deberfa solucionar todas as custlóns nacionais 
p nd ntes no Estado español dun xeito case máxi-
co, 5ervindo Galicia coma ponte entre «España» e 
Portug 1 e colocándonos ós galegos nunha posi-
ción, 6 hen visto, prlvilexlada. Esta idea, por certo, 
x fo r garlmada delectaclón de sectores do gale-
guismo histórico incapaces do plantexo radical da 
rotura do Estado unitario e da construcción dos Es-
tados nacionais. 

O ilustre Profesor Rodríguez Lapa, gran estudo-
so da literatura medieval común, parecfa ignorar o 
atranco que prás suas arelas supón o feito da con-
formación de Galicia coma nación e a separación 
real que se produciu entre Galicia e Portugal. -Pro-
bablemente, se a Histeria decorrera doutra maneira 
máis dacordo cos desexos do Profesor, esta diferen-
ciación non se producira, pero acontece que a His-
toria é irreversible e ademais camiña nunha moi 
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concreta dirección: a liberaci0n dos pobos oprimi-
dos. E o certo é q\,Je Galicia era unha nación xa no 
tempo dos e dendes daquela pasaron 
cinco séculos que non teñen voltí3 de folla non sen-
do cara adiante. 

O elitista desta postura político-cultural 
é moi evidente: «N.ós, o grupello dos bps e xenero-
sos, imos reconstruir por enriba das condicións ou-
xetivas e tamén por riba dos pobos o estado idea1 -
de Arcadia feliz da dourçda edade dos trovadores 
(sin que a polltica condicione a nosa gloriosa e de-
sinteresada tarefa), cando o pobo galego e máis o 
portugués eran unha soía cousa -e eso afnda ha-
bía que velo, dig.o eu - , e xunto co noso irmán de 
alén mar, o Brasil, imos loitar de igual a igual coa 
abafante presencia no mundo occidental do idioma 
español e do inglés». A proposta é tan fermosa co-
ma pra botarse a chorar. 

A nivel lingí.Hstico, a teorf a tén levado a tan pin-
torescos esperimentos coma o do «galegm> que se . 
usa en Nova Galiza, estrano castrapo galaico-portu-
gués que prô humotismo é un achádego de tantas 
ou máis posibilidades que o castrapo galego-es-
pañol. 

•· 
En realidade, esta teima lusitanista xurde da in-

capacidade de comprender o feito nacional, negan-
do n'a práctica ou ignorando· o dereito á ;:iutodeter-
m inación -e.á independencia polo tanto- das na-
cións, e reducindo a custión a un problema estreita-
mente culturalista, dunha cultura concebida non 
con contidos liberadores, dinámicos e revoluciona-
rios, senón coma un conxunto de .for-mas e 
mas desprovistos de calq,uera contido actual, diver-
timento pra intelecttJa.is. O. triste do asunto -e pa-
vero tamén- é que mentras en Brasi_I e Portugal' 
non _se praduzan revolucións as situa- . 
cións editoriais brasileira e portuguesa non son tan 
siquera moi esperanzadorai> galegos 
que, escribindo en portug.ués !itera.rio»), 

ptJideran querer vivir da á conta do famoso 
«púb1ico P.ê:>tencial». Realmente, no fondo da custión 
lusitánista pode haber mqlto daquelo o ·noso 
Castelao -noso dos nacionalistas,-non da Junta e 
la.caio_s- tan- lío_mes 

.que · necesitan patrias grandes. · 
1 

A9.emais, . as alternã'tivas concretas dos lusita-
nistas- tamfm a atenció[l pola sua inxe'nui-
dade e voluntarismo. Precisamente nesta mesma 
sección' de A NOSA no Flúmero-"17,- saiu un 
traballo de D . . Manual Miragaia., que prop·ón- concre-

_., tamente · o: sêgúinte: «normativizaciórn> '-¿ ónde a 
normalizaclón?- do galego baseándose no portu-
gués, coma primeiro paso; que a Radio e TV portu-
guesas .emitan con máis potencia pra que se poidan 
sintonizar en ÇJ.aliCia; e por derradeiras, unha aso-
ciación cultural galego-portuguesa prõ intercambeo 
de .conferenciantes, etc. A probeza de medias -e, · 
porén, esce_de as -posibilidades reais, o que deq1os-
tra hastra qué punto se pode ser 1dealista é, ben 
notoria. 

Coido que xa ,é hora de deixármonos de infanti-
lismos. -asumir que Ga-licia é unha na-
ción conformada polas- st;ias el-ases populares, que 
está- ,a todos os niveis -político, econó-· 
mico e cultural- polo Estado Imperialista Español, 
e que hai un pobo interesadq na sua ta-
mén a todos os niveis. Portugal naclón, coa 
que temos ademais un pasado cultural común, e 
con tod(;JS as nacións d9 mu'ndo temos que relacio-
namos en pé de pró cal cómprenos ace-
lerar o proceso que yai levar á autodeterminâción e 
á construcción dunh{l Galiéia Ceibe e Popular; Todo 
o demail> pode ser cultural no rnillor dos 
casos, <ffegionalismm> ou a secas. O 
que non ç bon seguro,, é política cultural gale-
ga 6 servicio do p9bo nin moito men()s nacionalis-
mo galego. 
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ARTIGO -i>E RAM.ON. LOPEZ SUEV,OS 
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Un xa está curado de espantos, xa deixa impertérrito chover 
as variegadas argumentacións -supermánicas, fatas ou cho.rmi-
gueiras- coas que algúns articulistas pretenden convencernos 
de tereri atopado a pedra fil0sófal da pervivencia do noso idio:_ 

. ma -dentro da tebría chamada ºreintegracionista" 'por eles-, e-
por outros Un ere que haberá que deixar pasar as bad0-
cadas .con. que pretenden cq11vencer ó público de que os que 
defendemos o arredismo lingüístico somos Un tén 
pacencia franc.iscan·a diante das choradas acie-ntíficas e arrou-
tos aprior(sticos dos perpétuos teorizadores de 
cións que invaden as páxinas da pr.en_sa editada ·en Galicia, 

·desde logo non está disposto a baterse en duelo cada vez que 
un -quidari1 teña a califfoalo colectivamente de mal patrio-
ta. Hai xarampóns no noso país, onte foi a piñeir:i's,ta, 
hoxe é o lusismo de Lapa e comp·añ(a, mañá será outra teima 
calquera: a cuestión, est-a v,isto, é qúe cando o ºdemo"non acha 
que moscas co rabo ,. · -

Pero ás veces saen alegatos lusistas que, por .vir de quen ve-
ñen e dicir o que_ din, merecen unha resposta, aínda que non 
sirva de precedente. Por exempJo, o.do ilustre eco'nomista .Ra..:.. 
món López-Su.evos, que non contento coa sua -sona no eido 
dos estudios econólí11i-cos, vén agora sentar .cátedra na cuestión 

• . 1 . 
da lingua por meio dim artigo no número 171 de ·A NOSA TE-
RRA. -

A obra · eco rió mica de ·Lópe·z-Suevos inscríbese dentro do 
pensamento marxista. Mais non · se pode dicir o mesmo desta 
desafortunada incursión no eido da lingüística, onde o ilustre 
profesqr senta namais ca afirmé!cións e preconceptos m<;>i'pro-
pios dunha visión idealista do mundo. E que convén que 
o Sr. López-Suevos recorde unhas ·cantas cousiñas que sen-dú-
bida conoce, mais que .esquencer coa calor da polímica. 

1.- As declaracións "lusistas" dos clásicos 
do galeguismo -singularmente da esquerda do vello PG- que 
Suevos non amanda á cara ós sustentadores do ' arredismo, co-
rresponden a un evidente condicionamento de clase. Estes per-
soeiros -Castelao, Villar Ponte ... - son membros 
na burguesía jlustré,!da, reformista .e pr:ogrésista,_ que se sentían ·--
identificados eoa república portuguesa, onde vian refrexados · 
os seus iqeás políticos de clase. Os contactos culturás -de per-
soa a persoa, escasamente institucionaliz.ados anque así_se pre-
tenda ho.xe- trasladaban á. lingua aquela so ridaridade pol(tica, 
pere ó nivel sobretodo de declaración, non a nivel real. E cu-

que os lusismos na escrita de -Castelao señan escasos 
·senda como debfa ser un bon leut.or de Portugués. Lusismos, 
por outra baflda, millar esplicados ·diferencfali.smo, quEl 
era o que profesaban estes persoeiros. na practica. .. 

2.- Di López-Sué,vos (L.S.) que o problema ne franquismo 
era resistir a agresión lingüística, e que hoxe as cousas son 
"na!guns aspectos bem Hen diferentes. pergunto eu 
en qué. Acaso a autonom ía e a tlemagóxica cooficialidade cam-
bean as causas? Ta lvez o ,absu rd o 1ieito, dh:ixMo a desprestixiar 
o .Galega · cómo superfluo, de1 pub licacións bilingües, 
c.ambea algunha cousa? Nlon é a teoríá tje-que _o Qa-
lego tén avanzado cualitat1ivam1ente 1101 seu status ·porque se re-
valorizara un pouco· de ntro de capas sociás antes monolingües 

que ago ra ridículas b Íli lillgü izan un tanfo, nen por-
que Fernández Albor ta le un Galego no Parlamentiño. 

Pero é que abonda de autoproclamados pontífices que dei-
tan ó seu redor pauliñas e escomu.ñóns. Aquí non cómpren 

nen polacos nen do Ferrol, que veñan coa sua ir:ifalibili-
dade espulsarnos da Gomunidade dos crentes. O señor López-
.Suevos l")!'!n siquera é orixinal, pois esta tese é teimosamente re-
petida polos ·seus co-s·ectarios lingüísticos en canto abren a bo-
ca -cousa ·dabondo frecuente. Da mesma mai:ieira (se de facer 
afirmacións se trata) un "isolacionista" coma min podé dicir 
que o·s lusistas están pagos polo ouro da CIA pra des-
de dentro o avance da norma-lización do Galego, ou prá intro-
ducir novo complexo .que sustitúa o auto-odio verbo dÓ Algo cambeou, efect ivamente, mais nen con moito tanto que 

nos lev!;:f a cantar prer:riaturas e vitoir1as e falar de pasar 
a un estadio "superioir" na !o itta. Se LS o propóñ-o lle 
unha volta, supoñamos, e,' como obreiros e-
mariñeir0,s os seus f i11os -i ncluso onde hai alcalde 
.nacionalista-. Se LS :e os demais lusistas errtenden ,que xa o 
probléma non é o de .imbuír nas clases popuilarés o lume da re-
sistencia, se pretenden qu.e o.s lean no Brasil sen dar prioridade 
ó Morrázo, ó. s·arbanza, á Terra Chá ou a Vigo, daquela é 
seu problema está en ter 150 millóns <;le leutores "potenciás". 

. Español. Abónde.lle a LS saber-que el é ñacjonalista -se o é-
. e déixenos ós demais en paz, pois. intentos ·coma o de asimHar 
"isolé\cionistas"_ con AP ( uga!egos coma nós'1 merecen un pos-
to de .honra no museu do ridículo. 

Sé ese é o seu prob lema, escriban en Portugués e ,pu.bliquen en 
Rio ou · Lisboa. Se escribuer:i algo ó millar cqns(-
gueno. O problema naso sigue sendo res istir. 

3.- O principio do cuarto parágrafo do seu artigo tal LS 
.unha afirmación q.ue . por primeira vez (e última) 11.os 
que quen -escribe é marxista vida é contradicióm". Mais a 

· esperanza que podiamos ·ter de ser iluminados despois de tan 
rotunda afirmación esnaqu(zase no incrible ir:itento de concre-
tar a contradición -nacionalismo/españolismo no terreo da lin-
gua cunha asimilación nacionalismo-lusismo e 
arredismo. O sufrir -esta firmació'l ridícula, infantilmente ma-
_njquea, indemostrable e insultante, amosa lien ás claras o ta- _ 
lante franciscano óos que entendemos o Galego como lingua 
i ndependente. 

Recolfendo o refrán, talvez fora millor facer óuvidos xordos. 
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· 4.- Decir que o isolacionismo (como LS nomea as posicións 
que parten .'cia consideración do Galego como idiorna) espresa o 

__ "conti/iacionismo t1'pico da peqaena burguesia" e tén como 
raíz o "complexo do colonizado" recórdame a parábola btbli-
ca do lixe no ·olía alleo con v.jga no propio. Qué maior exem,-
plÓ do complexo do colonizado ca ter que no Portu-
gués pr·a xustificar o Galego? CÓmpre recordarllé a LS a frase 
de Castélaó· ·r.elativ:.a ós homes pequenos que precisan patrias 
grandes? . 

Afirmar que os ternos a "idea de que non 
podemos valer-nos por nós mesmos" bate toda.s as plus-marcas 
do cinismo. Non será ó . rovés? Non será que ós lusistas teñen 
que estearse pra non se sentiren mareados . no "irmán maior · 
Portugués':? Estes amigos lusistas relembran aqueles cativos 
que cando na escofa levában unhas labazadas dic(an !'heillo 
contar a meu que é. máis fo.rte ca ti". Este_s amigos lu-
sistas parecen crer que no mundo non pode habe-r máis ca gran-
des entes lingüísticos, e en canto escoitan talar do Español dos 
300 rnillóns ('Ja será algo menos'1 teñen que quitar a conto os 
seus hipotéticos 150 millóns: a sya "lusitanidade" pra opoñer á 

"hispanidade". Terán que razoar sempre no terreo do inimigo? 
Terán que pregarse ·decotfo ós esql:Jemas imperiás? Non son ca-

. paces de centrarse na concencia ·do seu pa(s? Han de refurxiar-
se no claustro materno da sempiterna "área galf!ico-lusa-africa-
no-brasileira'? Teñen un auténtico complexo de colonizado e 
son _incapaces de contemplarse no espello da sua orgoleza e ver-
se colectivamente como somos: unha pequena nación que as-
pira á independencia é a sobrévivir. 

5.-0s amigos lusistas teñen tamén outras teimas. Unha de-
las é a das "posibilidades insospeitadas" da ditosa área, que ó 
bon visto moito nos vai axudar coa sua simple esistencia. Con-
viña que lembraran como en Puerto Rico o grande idioma dos 
300 millóns é oprimido e recúa perante do 1 nglés colonizador, 
sen que lle vallan os español-talantes de México nen da Arxen-
tina, senón en calquer caso -se algo lle val- a resistencia do 
pobo portorriqueño. Os amigos lusistas esquencen que a li ngua 
é do imperio", ou seña, da forza, do poder. Esta 
vella e clara verdade, formulada por un ' que non era precisa-
mente noso amigo, indícanos que só o poder polít ico galega (a 
independencia de Galicia, pra falar sen metáforas) será capaz · 
de garantizar realmente a pervivencia da nosa lingua e da nosa 
cultura. 

._ A teima de que o lusismo "dignifica" o idioma é outro 
achádego verdadeiramente engaiolante. Eu non percibo como 
e por qué grafías estrañas ó Galega como nh ou lh -non his-
tóricas, fagan o favor, que medra o nariz- son dignas, e ind ig-
nas as outras. Non concibo por qué un determinado sistema de 
acentuación gráfica dignifica ou avilta unha lingua. Non alb isco 
por qué a forma amáveis (que nunca esistiu en Galego, acór-
dense de Pinocho) é- máis digna cá forma enxebre, popula r e 
documentada históricamente de amables. A min, e perdóenme 
os amigos lusistas por tan poucas luces, paréceme dentro da 
miña ignorancia que serán dignas en Galego as formas galegas, 
e que as formas que non son galegas estánlle ben ó idioma do 
que proceden, pero en Galego son badocadas. 

Moitas cousas fican· de dicir, evidentemente, mais eu, con' 
permiso de López-Suevos e de todos os lusistas, xente am iga 
pero dabondo liosa, gostaría namais pra rematar de facer unhas 
cantas afirmacións a ver se hai sorte e quedan claras dunha vez, 
sen ánimo dunha polémica á que -xa sei-·son riloi afeizoad os. 
Velaí van: 

a) Moitos que entendemos que o Galego é unha lingua inde-
pendente (irmá ·do Portugués non o negamos) somos patriotas 
independentistas, e estamos -polo menos este que firma- moi 
cansos de que pretendan desprestixiar as nosas teses en canto á 
lingua alcumándonos "españolistas". Se non teñen argumentos 
lingüísticos contra as nosas teses, é problema seu, amáñense 
como poidan, pero non aldraxen a ninguén. 

b) En todo caso, é dubidoso nacionalismo, ou cando menos 
de moi determinadas connotacións de clase, o que precisa 
apoiarse pra xustificar a sua esistencia no irmán máis forte ou 

.no _papá boseador. 

c) E moi ilustrativo reflesionar nas posibles concomitancias 
do atlantismo risquiano coa teima lusista, E tamén, noutro pla-
_no, na sustitución da concepción do Galega subordinado -ó 
Español pota do Galega subordinado ó Portugués . 

d) E moi lamentable que pra defenderen unha teoría os lu-
sistas pretendan que a realidade cadre con ela e onde non cadre 
desformen a realidade, inducindo ós leutores da sua moi abon-
dosa musa a creren que certas grafías ou morfolox(as foron ga-
legas cando documentalmente se pode que nunca o fo: .' .. 
ron. 

. e) E penoso que algúns nacionalistas contribúan .a desviar a 
atención dos prot.;>lemas cando estamos tan necesi -
tados de facerlles frente. E penoso que algúns nacionalistas es-
teñan contribuíndo, en nome dunha teori'a sen base! real, a fo-
mentar o _complexo de inferi9ridade do pobo gal ego: se xa non 
somos .españós de segunda, .señam9s portugueses de segunda. 

f) E cu,rioso que algúns lingüístas, eh troques de investigar a 
lingua galega, erixan o .dicionario portugués en remedio de ·to· 
dos os males e en emparo de todos aldraxes. Será que inyesti-
gar seriamente nunha lingua dá máis ca teorías? 

g) E triste que o Sr. López-Saevos, que sen dúbida aínda tél'.l 
moito que aportar pra unha vis·ió_n marxista-da economía gale· 
ga, se met.a a lingüísta, onde cultiva o máis aquilatado 
mo e o apriorismo máis acientífico. 
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.NOSTALXIA-DO SAN F'ROILAN 
_ DARIO XOHÁN CABANA 

N -on hai nada coma as festas do San 
Froilán de Lugo para 9avilar sobre 
o transcurso de tempos, e as súas 

polo menos para aqueles de 
LL,Jgo ou de cerca que neste ano presente 
de. mil nóvecentos noventa ternos xa ben 
cruzado o ápice que marcaba o medio" ca-
miño ·da nosa vida. E se digo datas é cir-
cunstancias xeográficas -da reflexión, di-

. goas por algo, pois non é igual laiarse en . 
abstracto do tempo perdido, como acori-

. sella o tópico literario, ca pensar nos tre-
mendos cambios que a miña infancia e 
adolescencia contemplou ó seu redor sen 
decatarse. Preciso f oi que eu chegara á 

- mediana idade para darme ponta da gran-
dísima mutación ql..ie se obr.ou en Galicia 
alá polos anos sesenta, unha mutación 
dos modos agrarios de vida que se pode 
ver en como eran e en como son as festas 
e ·feiras do San Froilán .. 
· Eran estas de Lugo as· festas e as fe iras 

je toda a grande comarcá luguesa .. 0 ano 
que éu viñen por vez primeira había feira 
de gado', feira de ferramentas, feira de se-
mentes e de productos, e Lugo ulía aque-
les días a ·1abrador máis aínda do que ulía 

e. no resto do ano, que non era' pouco. Eu 
recordo haber, 0nde agora-está a·estación 
de tendas dos· máis variados 
aveños tradicionais, sachos, eixados, ga-
lleias, rodas, machados, fouCiñas, fouci-
ños, · gateñas, xulgos, estrobos, Gádegas, 

·albardas, bocados,-bridas, selas, estribos, 
·colares. Había feira de cochos,· de vacas, 
ae ovellas, bestas, de canto animal se 
criaha. Vendíase gra de toxo, nabiña, eu 
que sei, tódalas cousªs do agro e dos 
seus traballos antigos estaban ali, ·e a min 
paréceme qué estaba igual desde había 

-anos e séculas, e en substáncia milenios 
r Calquera que chegase -alí c'os ·olios de 

agora diría: eis a _agricultura c;Jo labrador 
neolítico, -eis con pequenos e lentísimos 

cambios unha historia que SE;i rem-onta sen da poboación, nun·tempo en que a produ-
. ·rupturas deica os primeiros que cultivaron . ción de alimentos dun país esixia a maior 

a terra cando aínda non se inventara a es- parte da forza de traballo total. Eses labre-
critura, deica os primeiros áncestros que gos dé antes ainda . dominan Lugo polo 
fixaron. a súa residencia a' un lugar deter- San Froilán, sobre todo o dia do San Froi-
mfnado. · lán propio e o Domingo das Mozas, coma 

E foime dado a min ver como ·as cousas antes. Pero os fillos xa son ben outra 
cambiaban. Mudaban diante dos meus fu- causa. 
ciños; e aínda ag·ora me decato. Porque 
en vinte anos cambiaron as causas na Ga- ¡Canto cambiou a agricultura! Viñeron 
liza·.rurai máis ·ca nos vinte séculas ánte- os viñeron os modos de pro-
riores. E as feiras e festas do Sari Froilán ducción de. leite modernos, viñeron os rit-
cambíaron tanto que case non as reco'ñe- mos de traballo independentes case do 
zo. E digo cas.e, porque algo si conservan curso das estacións. Viñeron os automó-
a pesar de todo. Entre ps desatad9s deci- biles, e como viñeron romperon as festas 
belios e. brillos do despilfarro enerxético _ e as foliadas e apareceron as salas de fes-
aínda queda UíJ algo daqt,1elas feiras e fes- :tas, porque xa non había distancias. Dei-
tas que, o Cunqueiro dixo ser as máis fer- xou de haber mallas e fiadeiros e ..... e 
mosas do. outono galega. Aínda o campe- . cavas de montes e causas así, e fixeron 
siño lugués vén ritualmente (l cidade nos as concentracións escolares. Ou sexa, 
primeiros de outubro, aínda domina coa · que xa non hai parro51uia. E veu a televi-
súa presencia os camiños urbanos nestes · - sión igualar as conciencias co modelo do 
días de festa que de feira xa non. Pero american w_ay of life. Os r:iovos agriculto-
son ós l_abradores de cincuenta anos bu res están integrados no tecido do capita-
máis os que se fan notar, non os novos, ·'.lisrho, e a: poboación agraria de Galicia di-
que .xa son outra causa_ Son os velfos, agora dúas clases: unha, a dos 
que acoden á chamada dunha nostalxia · labregos de sempre, que non souberon ou 
imprecisa que aínda saben esGuramente non puideron nin intentar axeitarse ás no-
do remate do ano agrícolalradicional nun vas esixencias, outi-a erase, xa de peque-
calendariq que había antes, cando o curso nos empresarios agricolas, intenta deses-
das estacipns era iTiáis importante. Eles, peradamente adaptarse e tirar para adian-
os vellos, veñen comer o puJpo, xa tE¡}. Desesperada, heroicamente, mais ta-

mercar ferramentas nin vender pro- mén con cant? estupidez en moitos ca-
. duetos .do campo. Aqui case cae abrigado· sos. Pero esto -seria materia para máis 
dicir óutra vez que as superestructuras longo discurso do que. pretendo. 
culturais sobrflviven an9s e anos ás es- As festas .do San Froilán de tugo, feste3 
tructuras económicas en que se basearan. agrarias que foran dunha cidade coas por-

.Unha forma de vida que se perdía na 
lonxania do tempo é a que aínda abriga 
os vellos .labregos :a vir a Lugo polo San 

· Froilán. -son ·daqueles que vivían concen'7 
trados en si, nunha agricultura cas,e .cerra-
da, nun autoconsumo casi total, cún míni.: · 

• rilo excedente. Son daqueies labregos ga-
legas que a- inmensa maíoría 

tas a:berta8 ó campo, son cada vez máis 
urbanas. O que queda do pasado ainda é 
mC?ito; pero acabará por mo,rrer segundo 
va1an morrendo estes que dixen antes, os 
vellos labregos que d9minan a cidade nos 
días grandes da festa que xa non é feira. 
Que xa ·non é senón a casca case baleira 
dun antano que un .. non sabe se debe cho-
rar ou non. O 

TREM.ENDISMO 

xosé A.. GACIÑO 

N on andaba mal a tempada fut-
bolística, recén comezada, co 
troco _ de papeis entre os 

"grandes": por unha vez, o Barc;a 
funciona en arde e harmonía, men-
tres é o Real Madrid o que afrontra 
trifulcas internas (chegaria xa a de-
mocrácia á "casa branca"?). Para 
animar máis a situación, Jesús Gil 
ven de poñer a nota tremendista e 
lanza a convocátoria do seu referen-
do particular para que os sócios do 
Atlético de Madrid decidan se conti-
nuan ou non integrados na OTAN fut-
bolística, 110 caso de que non se lle 
dean satisfaccións axejtadas palas 
arbitraxes inxustas que padecen. 
Toda unha situación pre-bélica, ago-
ra que todos andamos co olio posta 
no Golfo. 

Non é novo. lsto do tremendismo 
non o inventou nen siquera Sadam 
Hussein, tarta de que as manobras 
de certos paises da OPEP cos pré-
cios do crú afogaran a sua economía 
de guerra. En comparación, o de Gil 
non pasa de ser unha caricatura. Nen 
a sua imaxe de incontinéncia verbal 
nen o ámbito ao que afecta dá para 
máis, pero serve de divertida referén-
cia coa que o sistema -calquer sis-
tema estabelecido e, por eso, irremi-
sibelmente abocado ao anquilosa-
mento- tende a deixar rodar os pro-
blemas, á espera de que as protestas 
se desgasten e se esquezan. O po-
der escandaJízase despois, cando 
estoupan de calquerxeito. as tensións 
que el mesmo xera. Por riba, o nor-
mal é que as respostas do poder non 
sexan máis intelixentes cas dos tre-
mendistas -que, polo menos, teñen 
a átenuante da sua indignación de-
sesperada- e resultado remata por 
ser un auménto progresivo da ten-
sión e da confusión. 

Mesmo para ser tremendistas é 
necesário ter man esquerda e xogar 
intelixentemente coas fendas do sis-
tema, para que os xestos non se 
queden na mera desesperación inútil. 
No caso de Gil, impórtame moi pou-
co o resultado final, que, en calquer 
dos casos, vai ser, polo menos, en-
tretido. O que realmente me preocu-
pa é a serte de tantos tremendistas 
desesperados, que non atopan os 
metodos axeitados para facer efica-
ces os seus xestos en cuestións moi-
to máis vitais e trascendentes que 
unha liga de fútbol. O 

VOLVER 

A reunión dos representantes de 
Nacións Unidas ao redor dos 
problemas da infáncia, á ma-

rxe de supoñer unha oportunidade 
para falar do Golfo, trae á luz u'n gra-

. ve problema actual: a gravísima si-
tuación da infáncia no Terceiro Mun-
do·, propiGiada por e pico de 
liberalismo económico extremo, de 
desatención aos beneficios sociais e 
de desmantelamento das axudas es-
tatais. . 

Na era da revolución tecnolóxica e 
. do cnicm-chip o mundo retrotráese á 

dinámica dos anos sesenta. Voltará 
a poñerse, traxicamente, de moda a 
l)NICEF e o peto para os nenas de 
Africa. ' o . 
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houbese que 
· icl'\fvi.ntar agora para aplicarlla. a 
Emjli0: Alvarez Blázquez e dici-
la sti·akcondición, esa palabra se-

Peró con:o . acaba-
in ven tala, non hai nela 

<lesas connoiaéións 
. 9:(.itiftc_iosas que o mal uso lle 
déci·-é'-S úa homógrafa máis coñe-· 

·cida ; tan empregada para des: 
cribi{ Gualidades moito máis · 

. e triviais qas que qL¡e- -_ 
remos resaltar en Emilio. 

Aquel home era fino de seu 
natural. -como pode selo ún car-
ballo -que medra dereitb ou un 
xlingo florido . El non podía 'ser. 
doutra maneira, porque tiña un 
interior.fermoso e cristaJino que 
á forza' había ·de trnnsparecer -na 
súa actitude, coma unha bolbo-
reta q.pris1onada p()lo ámbar. 

' . 
· 'un gran poeta, e 'esto qui" 

zais:;:- oJ sabiamos moi poucos. 
porqt.le es,tamos afeitas a admi-
raruutros qué se dan máis a va-

Emilio escribía para s( .e 
páfü uns poucos amigos, e non 

para os séus versos a 
di'{u.lgación da imprenta. Parece . 
un.,:milagre-·que tm poeta sexé_:i 
C<?páz <le escribir durante coren-
ta :anos e · non publicar. máis ca 
un v.erso aquí GU acolá. Emilio . 

· fiióÓ_ Public_ou os Poemas de 
ti e de min en 1949' e só cerca 
da -- firi da súa vida nos deu es.e 
breve e ma.rÉivilloso volume que 
é . Q tempo · desancorado; e. 
eso··-.r-polo que' me parece-
premido por algúns achegados a . 
quen agradeio que vencesen a 
sú.a connatúral desidia pala pu-
blicación. 

E ·con todo, non teño coñeci-
do xamais un poeta que vivira 
máis ·en .poeta. Era unha manei-
!'a súa ·de entende-la vida. El,. 
ql!le .de neno quixo se peón ca-
miñeiro ·e· terminou en funciona-
rio consular, ti_ña. un xeito único 
de ama-las causas pequenas e 
grandes que se ofrecen ás bei-
ras .d() camiño da vid9. E tam-

non .eoñecín nunca unha 
'. persoa máis capaz dunba calada 

amisfade -que ti sabías que te 
· en'{oJvia e ..te acariñaba . Eu go:_ 

·EMÍLlO ÁL V AREZ -

cei desa amistade hai moitQs 
anos ·eh Vigo, e seguín gozán-
doa a distancia na memoria , 
aínda que ' ó final xa mesturada 
coas terribles noticias ciue del 
re9;ibía. E cando saíu o seu de-

; rradeiro libro -o seu . segl.).ndo . 
libro e primeiro ' en certo modo, 
pois Gs Poemas de ti e de min 
foran · a medias · co seu irman · 
Xosé Maria-, eu quixen sauda-
lo e escribinlle unha certa públi-
ca no Diario de . Galicia . Poucós 
días, poucos, ·faltaban. ;a para a 
súa mmte, e aínda Emílio quixo 
darme outra proba· da sua cali-

- dade tan xentil ·e cordial. 
Alonso Montero leullé a carta no 

DARÍO XOHÁN CABANA 

hospitai -el xa non podía-, e 
-o mesmo díá da marte recibín 
caria de don Xesús · dicíndom e 
que Emilio chorara : o· seu an-
cho e fe{mo'so corazón conmo-
vérase unl}a vez máis co· recor-
do daque1 rapaz ·que fora seu 
amigo. 

¿Ouen · coma Emilio _podía 
dici-las causas sen dicilas, tanto . 
nas de cada día -como 

· no Verso? Os seus poemas·.paré-
cense ó Jume, e digo por qué. 
Un séntase ó carón dunha fo-
gueira no lar un día de inverno 
e fica· estantío mirando para as 

, Japas. Pouéa causa son as lapas, 

" . 

/ 

---'NoNTENO 
·coÑECIDO XAMAIS 

UN POETA QUE 
VIVIRA MÁI:S EN 

POETA. ERA UNHA 
ºMANEIRA SUA DE 
ENTENDE-LA VIDA' 

o a: 
[Ü a: 

ü 
LU a... 
LU a... 

e coñécese perfectarnénte o seu 
por que e o seu como, non hai · 
segredo ningún na súa forma-
ción. Sen er.1bargo, un segue 
rnirándoas e remirándoas e ad-
mirándose de encontrar dentro 
delas tanto mundo e tanto soño. 

---" CANLES, a novasn de "Eti:i>ns XeralS de Gb ¡mlXB._ é 111 camino de ka '8 s9ifai 111 S11t11á1 M11111 cidicaa ---da i;,a . . ' 

A serie CANLES, estructllada como 111 todo llitari>, de l.• t s.•; f1i elilarlla e traWldl pcr 111 Vlldldlio •· 6..., 
de tres anos, e temo en carta os llSdtadas IU!ha. encp.a efeCllldl 11111 ima mtra de pufmes de EXB, a.•,.... 
malifistase os acetios e as ivaS '8 - na serie IDlir -O NosO GlllfJ-. · 

Esta serie intnle in 110Y1S CANLES JmB a expei6n e a cmruicaciín . 
. A destlCll, como !dos básicos da serie OOILES: 

t Prinacía. metomloxía iddva. -
t lmportn ateflciín 6 tnlbit> co léxi:o. 

· • Especial ienciín á inue. 
1 T ratamenl> non sexista. 
• e rigorosa seleccüÍ de lecllás. ' E-8llt!'8 tódolos aspectos '8 conflpm a íea 
-de lngua. 

· Abrimos n9vas CANLES 
__ lllllllilll _ _.. __ ....__. para a nosa lingua 

\ xerais de ____________ ___ 

-. ·• 

·Tal son . os versos de Emilio, 
compostos de palabras comúns 
veñen -nos diccionarios coma tó-

. dolos versos do murndo. e non / 
obstante a través deles vemos 
causas infindas, solpores doutro 
tempo, · angustias e alegrías. Tal 
como o Jume é máxico, son má-
xicos estes versos sinxelísimos 
onde parece que non hai nada 
estraño e· que de pronto, sen sa-
ber como, nos prenden de mara-
villas sen número: Por eso estes 
pouquísimos poemas que a súa 
incuria nos permitiu coñecer e 
gustar comunalmente forman 
un dos máis fermosos tesauros 
das nosas letras , e creo que du-
rante moito tempo haberá per-
soas que se gocen neles e se · 
sorprendan un pouco de encon-
trar tan pouca mención do seu 
autor nas historias da literatura . 

A vida de Emilio estivo certa-
mente ben chea de angurias, 
anguras que o acompañaron te-
nazmente deica a fin dos seus 
días . Pero el nunca permitiu que 
as desgracias lle encaleceran o 
corazón e sempre conservou, 
paréceme a min, unha certa 
condición anxélica que me facía 
sospeitar que non era enteira-
mente deste mundo. Agora 
xace na súa derradeira morada . 
Deste lado quedan os seus vér-
sos. queda a memoria -fugaz 
tamén por lei de morte- da-
queles que o coñecemos. Da ou-
tra banda el cría neutro mundo 
no que eu non creo , pero que 
ben desexaria que houbese para 
el á medida do que el puidese 
imaxinar. Ben sei que nese 
mundo Emilio tería a má1s alta 
profesión de todas, que é a de 
peón camiñeiro, e que cando a 
calor apretase pausaría a roda 
ou o picachón co mango para 
arriba, pañería a pucha enriba 
del e deitaríase a unha sombra 
cunha flor entre os dentes, es-
coitando o rechouchío dos paxa-
ros e soñando versos en louvor 
deles. Nese mundo que digo 
non hai enfermidade nin morte. 
corren ríos de mel e viña e leice, 
e mazairas de cristal ofrecen o 
seu froito en todo o tempo O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegos 
e portugueses 
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Os cartas da ecotaxa atraen ás émpresas asesoras 
. . 

" • . •t ' . . . 1 • A contam1nac_1on como negocio 
* G. LUCA 

As eco-auditorias son un 
grande negócio que atrae ás 
empresas asesoras ao paí.s 

. con máis grave problema de 
depuración do Estado. A 
taxa da Xunta promove un al-
to interese entre os gabinetes 
de avaliación da contamina-
ción que se benefícian a un 
tempo dos tondos das em-
presas, da-Xunta e da UE. As . 
intervencións de responsá-
beis de políticas de meio am-

. biente e de técnrcos de con-
taminación nas IX Xornadas 
de Empresa, Meio Ambiente e 
Hábitat, organizadas polo 
Centro de Convivéncias 01-
beira, de Vilanova de Arousa, 
salientaron. este novo intere-
se económico. 

Xosé Carlos Torrado, directivo 
de Unión-Fenosa, e Felipe Ma-
cías, asesor de meio ambiente 
da Xunta consideran que os im-
postos por contaminación debe-
rían ter conta dos sistemas co-
rrectores da própria natureza e 
non gravar a cantidade de con-
taminación producida senón a 
concentración. Esta coincidén-
cia do representante da empre-
sa eléctrica co mentor de ecolo-
xia do. Governo autónomo, deu-
se durante unha mesa redonda 
sobre Empresa e Meio Ambien-
te, que moderou o profesor co-
ruñés Xabier·Sanz. Torrado de-

Felipe Macias, ecolóxico da Xunta, e Xosé (_arios Torrado, directivo Unión F!!nosa, coincidiron nos seus critérios. Á de· 
reita o moderador Xavier Sanz. 

. féndeu linha aplicación gradual 
dos correctivos fiscais e dos in-
centivos para dar coutado os 
efectos co111taminantes da pm-
ducción de enerxia, que, en to-
do caso, debería manter o seu 
crécemento c.onstante para · 
atender a. demanda do terceiro 
mundo : O representante de 

' Unión-Fenosa avivou ríoutro 
momento da sua intervención · 
as pantasmas de Castrelo do 
Miño e as Encrobas. "Os de 
Caldas dinque é por. imterese· 
dunha empresa cando o que 
es_tá xogo é o interese xeral". ::. 

Felipe Macías, pro.motor de SO'- ' 
GAMA e asesor da Xunta, refe-

riuse críticamente . as repostas 
simplistas que ao seu ver se-es-
taban dando aos problemas de 
contaminaCión. "Contaminamos, 
si; pero en mal sítio. A natureza 
ten sistemas de amortecemento 
e recuperación hetereoxéneos, 
dinámicos e cambiantes". Para 
o tamén asesor de ENDESA, 
UNION-FENOSA e UNESA, 
compre atender á concetración 
antes que a cantidade e aplicar 
os critérios segundo a sensibili-
dad e do meio que recebe a 
contaminación. 

A unha pergunta · sobre as fon-
tes principais de contaminació'n 
do país, o. técrfico contratado 
p_olo conselleiro Guiña enume-
rou a concentración da povoa-
ción en fondos de esteiro, como 
Pontevedra, Vigo e A -Coruña; a 
contaminación difusa por nitro-
xenados na Terra Chá e ·a·incul-
tura e baixo respeito ambiental 
da poboación. Da choiva aceda· 
de END·ESA dixo que os solos 
galegos podian recuperarse por -
seren _ricos en alumínio. · 

Pechar .as nucleares 

Para Carlos. Bravo, represen-
tante de Greenpeace, a aplica-
ción de critérios de· eficiéncia 
ás ·centrais de Meirama e As 

· Pontes obrigaria a pechalas de-
contado. Ainda que certas cam-
·pañas satanizan as enerxias· re-
novábeis, a opinión pública do 
Estado quere pechar as nuclea-
res nun 70 por cento. Esta' opi-
nión procede dun inquérito do 
GIS que o Governo do PSOE 
non quixo facer público. O vin-
deiro desglose das facturas da · 
electricidade eS,pecificarán que 
un-3,54% vai para a moratória 
nuclear e un 2. % para os resi-
duos radiactivos. 

Sendo Galiza unha absoluta 
e);<Cepción negativa dentro do 
Estado na depuración de au-
gas· residuais, . a Ecotaxa será 
a t..in tempo unha.via de finan-
·zamerltó dos sistemas públi-
c.os -de cor]trol da co_ntamina-
ción·-e un grande negócio para 
as eco-auditorias. "Con este 

. OFERTA EN VOS (IDA E VOLTA) 

enfoque ponse en marcha un 
sistema de xestión de deman-
da; cando o que de verdade 
interesa · é prevenir desde a 
producción de contaminación 
-sinalou Carlos Bravo-. O pior 
exemplo é o de SOGAMA, un 
sistema de final de tubería 
que fometan a má educación 
dos consumidores. Estas so-
lucións tómanse por intereses 
edades". 

A Xunta ten un orzamento de 
4.000 millóns en conceito de 
Ec9taxa e está a promover 28 
planos de meió ambiente . Pa-
.ra o alto investimento preciso, 
os fondos da Xunta deberán 
completarse cos de coesión 

. da UE que administra o Go-
verno central. 

O Centro de Convivéncias 01-
beira depende da secta católica 
Opus 'Dei. As IX Xornadas de 
Empresa, Meío Ambiente e Há-
bitat estaban subvencionadas 
poi a Conselleria de Política Te-
rritorial da Xunta. + 
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'Ferro 
·cause lo 
DARIO XoHAN CABANA 

Convén louvar a quen dicidiu adi-
carlle a D. Xesús Ferro Couselo o 
Día das Letras Galegas; e convén 
louvar tamén as edicións de parte da 
súa obra que se están a facer e se fa-
rán. Mais eu non ficarei satisfeito 
mentres ñon se reedite un libro que 
moito me ten acompañado: A vida e 
a fala dos devanceiros, publicado en 
Galaxia no 1967 e hai xa moito es-
gotado. Eu s6 tef.i.o un vólume. 

Ferro Couselo non o só o 
transcrio-iu: a magnífica obra consis-
te nunha recolleita de documentos 
en lingua galega que van do século 
Xlll ó XVI. É unha maravilla. Moito 
galego se aprende relendo e relendo 
nel, e gramática histórica por un tu-
bo. Debía ser obrigatorio, xa non di-
go nas carreiras de letras da Univer-
sidade, senón me mo nos in titutos. 

E logo que é divertidísimo, conmove-
dor, terrible. Por exemplo, aprende-
mos como o fillo de Catalina Touci-
ña de N iñodaguia "lle corta o caralla 
con un coytelo podadoyro" ó mulo 
de Afonso Lopes. E rrabamos coñe-
ce mento co bon burgués Loys 

das T endas, e con Diego 
Afonso carpenteiro que andaba refa-
cendo a ponte, e con Tareija Nunes, 
e con Abrafán d'Allarís, e con María 
Patiña e outras moitas persoas que 
hai cincocentos anos pululaban palas 
terras de Ouréns, e vivían e sufrían e 
rnorrían. Ou eran matadas. Asistimos 
ás animaladas do bispo "Ano Domini 
M2 CCCCLV, sete días do mes de 
jullyo, foron apedreadas e deytadas 
pedras de da dita iglesia et dos 
ditos e curral do hispo", e es-
carallaron as casas do mesrre Feman-
do e doutros trinta e nove veciños de 
Ouréns: así ficou escrito. E roub_an os 
bispos e outros eñores ladróns, e ma-
tan e feren e violan eles e os seus es-
birros, e son as angurias do concello, 
e a formación da Irmandade, e o de-
rrocamento de Castelo Ramiro ... 

¡Apréndese historia ambute! E cónta-
na tan viva e tan fluída os notario pú-
blicos de Ouréns de hai cmcocentos 
anos que quen nos dera a nós, n velis-
tas de agora, saber escribir así de ben. 

Quen queira o mar, sentir, aber dé 
cór como eran aqueles nasos devan-
ceiros, non se quede en Duby e o 
seus secuaces. Eses falad s him ria-
dores das mentalidades brillan rnl-
vez, pero saben a extracto, todo o 
reducen a reduccionismo, e acaban 
enganándonos. A vida non admit 
esquemas, e está moito mellor na-
que las páxinas que D. Xesús Ferr 
Couselo publicou hai trinca anos e 
que agora convén reeditar. Era un 
bon home Don Xesús, e un galego • 
de prol. ¡Deus o teña na gloria! + 

VOLVER AO REGO 

Cando Franco se dedicaba 
a escoitar a zarzuela La 
Verbena de la Paloma na 

sua residéncia de El Pardo, e 
mesmo ás veces se atrevía a imi-
tar polos corredores a voz de 
Don Hilarión, ninguén en Espa-
ña decía que isto era unha dita-
dura. Moitos non se atrevian, 
pero moitos outros nen sequera 
o pensaban. A unanimidade era 
tanta e tan abrigada palas cir-
cunstáncias que as forzas vivas, 
os entendidos e até os conserxes 
crian que aquel invento ao que 
chamaban democrácia 'orgánica 
duraría mil anos. Conclusión: 
non todo o co-
rrecto co poi.fti- . 

• ·,.; · : · , , . .1 1 ,,,, 
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Semana dedicada ao Autor de-"Sempre Xonxa" 

Portugal descobre o cinema de Chano Piñeiro 
-0- G. NUNO DE FARIA/PORTQ . 

Integrada nas 
dos "100 anos do cinema 
através do cartaz" -cartazes 
de filmes para a história do 
cinema- alunos e professo-
res do Curso de Tecnologia e 
da Audiovisual_·· 

·_ do Instituto Politécnico do 
Porto decidiram, em colabo-

com os de 
e 

do mesmo Corpo de Escola, 
promover uma Mostra dos fil-
mes de Chano Piñeiro, que 
decorreu nas da-
quele Instituto entre 17 e 21 
do corrente mes de Junho. 

De acordo com elementos reti-
rados do "Dossier" que foi dis-
tribu ído, pretendeuse con esta 
Mostra "dar a conhecer a obra 
do mais importante realizador 
do cinema feito na Galiza, nes-
tes últimos anos." 

( ... ) "Ver. os filmes do cineasta 
de, Vigo ..,..e bem curta é a sua 
filmografía que a marte inte-
rrompeu quando havia a espe-
rar o melhor do seu talento e 
da sua perseveranQa- é efec-
tuar urna viagem de reconheci-
mento ao cora<;áo da Galiza, á 
terra, ao Pavo, aos costumes, 
á Cultura e mentalidade, ao 
tradicional e moderno; viagem 
guiada pela máo de um ho-
mem que plasmou em ima-
gens inesquecíveis e do mais 

·auténtico sentido humano." 

"Esperamos que com esta inicia-
tiva os jovens fiquem a conhecer 
melhor a Galiza, em relagao a 
nós portugueses, tao perta na 
geografia. e no sentimento." 

Este um extrato do texto de 
apresenta<;áo, inserido no "Dos-
sier" Ghana Píñeíro, que incluí 
textos de Víctor Freixanes, Mi-
guel Anxo Fernández e do pró-
pri o autor de . "Mamasunción", 
este retirado do nº 18 da 
de Cinem.a, orgao da Federa<;áo 
Portuguesa de Cineclu.bes. 

".Portugal-Galicia: o inevitable 
achegamento" -é o tema de-

Buenos Aires 
SOoPaulo/Rio 
S. José ••••••• ·• 

senvolvido polo 
cineasta vigués, 
tecendo ima-
gens- num re-
corte de sensibi-
lidade transbor-
dante relativa-
mente ás afini-
dades telúricas 
decepadas pe-
los atropélos 
História: 

"Se é que nos · 
tocamos, que os · 
nasos sentimen-
to s · a 
mesrna raíz , 
que a nasa tala 
ten os mesmos 
acentos, que a 
nasa História 
provén de eter-
nos amores se-
parados ... ? Por-
que estamos tan 
lonxe?" 

Palavras de 
Chane Piñeiro, 
tao amigo e tao 
inteirado de Por-
tugal que che-
gou a projectar 
fazer urna pelí-
cula de urna his-
tória galega-por-
tuguesa 
como trab.allar 
en Galicia, seria 
urna película ga-
lega a portugue- Chano Piñeiro. 
sa por eso mes-
mo, unha película portuguesa." 

Experiencia que o malogrado ci-
neasta chegou a concretizar 
pelos motivos que se conhecem: 

A homenagem a Chano Piñeiro 
constou da projecQáo de todos 
os seus filmes de um colóquio, 
seguido de debate, em que par-
ticiparam ? viúva, Mariluz Mon-
tes, e de Anxel Viñas, colabora-
dor e amigo de sempre de Cha-
no Piñeiro. 

Toda esta iniciativa contou , 
desde a-concep<;ao á reali-
zaQáo, com o trabalho e conhe-. 
cimentos do José Coutinho 

professor do Instituto 
Politécnico do Porto, que foi , 
também, amigo do autor do 
"Caminbo das Estrelas". 

"Fomd's amigos -sinala Co"l.1tin-
ho- e foi com ele que tive a 
possibilidade de conhecer mel-
hor e mais amar Galiza, as suas 
gentes e a sua Cultura. Tam-
bém considero os seus filmes 
muito ricos do ponto de vista 
cultural e das relagóes entre a 
Galiza e o país, concreta-
mente a Regiao Norte: ver os 
seus filmes é conhecer a reali-
dade social e humana daquela 
Galiza que ele nos mostra e 
que podemos traspasa-la, per-

feitamente". 

Segundo con-
ta José Cou-
tinho, "os jo-
vens portu-
gueses fica-
ram, qu_er nos 
debates pós 
exibi<;ao, quer 

. nos colóquios, 
absolutamente 
maravilhados 
com o 'cinema 
de Chane Pi-
ñeiro. E já me 
falaram para 
lhes propor-
cionar a possi-
bilidade de re-
verem as ima-
gen s que os 
impresiona-
ram verdadei-
ramente. Foi , 
portante , urna 
autentica des-
cob e rt a para 
toda esta- ju-
ventude, que 
tomou conhe-
ci mento . com 
um grande re-
alizador de um 
tipo de cinema 
de profunda 
ressonancia 
humana". 

Segundo este 
professor de 

X.S. LOBATO "História e Es-
tética do Cine-

r:na"estarao abertos caminhos 
par? outras iniciativas que, nes-
ta Area, envolvam as afinidades 
Gal iza Norte de Portugal. 

"O Curso -sinala- de T ecnolo-
g i a do Audiovisual mais as 
suas disciplinas de cinema 
-História do Cinema, Estética 
do Cinema e Análíse de fílmes-
continuará atento, e sobretudo 
ao cinema galega, a tuda o que 
acorrer na Galiza, que é, e co-
mo todos sabemos e mais sen-
timos, tanto a continuaQáo de 
nós próprios e da nossa Cultu-
ra, como nós somos e estamos 
na mesma dimensáo em re-
lagáo a eles."• 
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Carballos 
DARIO XoHAN CABANA 

Hai ·uns dias fun a unha 
serra, e estaban serrando 
carballos. Habia por af 

sesenta metros cúbicos, entre 
toradas boas e cativas. Todas re, 
cén cortadas: as follas aínda non 
tiveran tempo de esmagorecer. 

As veces un sospeita se non 
seremos unha nación de bestas 
bravª5, por non dicir de burros 
mansos. Aqueles carballos fo, 
ron apedrados. É sabido que as 
árbores, e máis aínda as de fo, 
lla deben cortarse polo 
inverno, cando están dormen, 
tes. Algúns din que na lúa de 
febretro; eu a tanto non chego, 
pero desde logo pinchar carba, 
llos en xuño é unha solemne 
animalada. A madeira fenderá 
e embian carase toda, e non 
valerá pra nada bo. Pero estor, 
baban, e pincháronos. 

A causa foresta l vai sen xeito 
en Galicia, e a política oficial 
segue primando os eucalipto e 
os piñeiros pra relar. Mai a 
culpa non é toda tjo gobemo, 
ou dos gobernos. E tamén de 
nosoutros. E non só por pin, 
char fóra de sazón. 

Poñamos por caso: un home 
ten uns carballos que plantou 
seu avó, e fanlle fal la uns car, 
tos; entón vai e vende trinta ou 
corenta pés. O mellar córtaos 
na lúa de febreiro, e neso non 
hai nada que dicir. Pero resulta 
que os que vende son os mella-
res da carballeira, os máis de, 
reitos e cumpridos, e no seu 
canto n on planta. Se acaso, 
deixa que incen as Landras que 
caen da cascallada que non lle 
vale u pra vender. ¿E que sucede 
entón ? Pois que en vez de me, 
llorar a selección, inzan os pés 
ruíns, os tortos, os enfermos, os 
que gallan e enraman desde 
abaixo e nunca dan medrado. 

Os carballos de Inglaterra son 
exactamente da mesma e p , 
cie cós galegas; pero aló sele , 
cionan , e así e ven ,¿i qu , 
que eu nunca fun aló- carba, 
lleira perfectas con árborc 
de grande porte e 1 ngas t ra, 
das rectas. Nosoutros, todo 
máis, deixamos medrar catr 
caxigos que n in dan xurdido 
de entre os toxos. 

Sé ,cadra son un símbolo de 
nós. • 

VOLVER AO REGO 

Dinque os altos fornas e 
as metalúrxicas son in, 
dústrias avellentadas. 

Os paises tnáis avanzados adí, 
canse ao entertainmént, o lecer. 
Antes a xente non tiña nece, 
sidade de comprar· nada para 
pasar o tempo . Contában se 
cantos, cantábanse cancións e 
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O Grupo Mascato edita un libro sobre os galeóns para sufragar a reconstrucción do Jandro 

Un barco de carga· que campaba coma un balandro 
-0- G. LUCA 

Non habia barco coma o ga-
león. Calaba tan pouco que 
metia as suas cincuenta to-
neladas a vela polos estei-
ros, sobre duas mans trave-
sas de auga. Tres homes po-
dian coa manobra desta má-
quina de transporte de carga, 
que moitos confundian cun 
balandro presumido ca"ndo 
apuraba o vento para atracar. 

,A partir dos cincuenta empeza-
ron a desaparecer. Ainda se adi-
viñan convertidos en batea ma-
risqueira, en draga ou en cábria 
flotante para as cordas de mexi-
llón. O Grupo Etnográfico Mas-
cato canta nun libro a história do 
galeón, tan próxima e tan esvai-
da_ O que produza a venda des-
te libro irá para reconstruir o Jan-
dro, o derradeiro galeón que le-
vou tella a vela á llla de Arousa. 

O Jandro está varado no 
leiro de Fil/os de J. Garrido de 
Ogrobe coas cadernas ao sol e 
serán precisos arredor duns 
tres millóns para que boline ou-
travolta pelas rías. O Grupo 
Mascato contou polo de agora 
con axudas da Consellaria de 
Pesca, de particulares e de 
quince pequenas empresas. 

O libro Galeóns de Arousa con-
tén a máis completa éolección 
de fotografías históricas que se 
teña imprentado sobre o galeón 
e está á venda na Libraría Mi-
chefena de Ponteveara, na Ra-
món Cabanil/as de Cambados 
e na. Libraría Umiar de Vilagar-
cia. O texto é de Dionísio Perei-
ra e a capa de Pepe Gondar. 

Para reconstruir o que debeu 
ser o cadro do galeón nas rias, o 
Grupo Mascato falou con Leo-
nor Galiñanes , mariñeiro de 
Cambados de 93 anos, con 
Francisco Cn=ispo, traballador da 
tábr!.ca de ladrillos na Arnosa, 
que tora tripuiante dun galeón e 
ten agora 59 anos; con Francis-
co de pepe, patrón e armador 
do galeón Porto da Barrosa, da 
Arnosa-Vilalonga, de 84 anos; 
con Xosé Soutullo Torres, Xosé 

Galeón cargando madei!'a na Póvoa a comezos do século XX. 

de Perico, que tora carpinteiro 
de ribéira da Revolta e construc-
tor de galeóns, hoxe con 70; con 
Servando Devesa, grovense de 
62 anos., dunhá. familia proprie-
tária de vários barcos de cabota-
xe, entre eles un galeón e con 
Ramón García, de 25, de Ponte-

. cesures, dunha família armado-
ra de _tres galeóns, entre outros. 

O galeón era un barco mangu-
do, de carena case chá cainda 
que tan comprida que os panto-
ques comportabasen a cada 
banda coma unha orza que 
aguantaba ó abatemento. Os 
galeóns de Domaio -tiñan popa 
de espello pero os de Arousa 
levábana redonda. A construc-
ción era de carballo e piñeiro 
do país, con forro de canto, co-
berta con regala e boca de car-
ga rectangular no centro. 

Navegar contra o vento 

No proxecto do Jandro está ar-
malo de balandro, como adoi-
taron vestir os galeéns desde 
comezos de século: un apare-
llo de a P.Opa, enver-
gado en pico, foque e trir.que-
ta. Pese a ter un casco tan 

comprido, a superficie do apa-
rello da maior (case ce·n me-
tros) facia do galeón un barco 
ardente, que gabeaba moi ben 
no vento. Ga/e-
óns de Arousa _ 

. O Jandro servia ao comércio do 
barro e da cerámica desde a en-
seada da Umia até Ogrobe. Nos 
anos cincuenta proibiran un dós 

usos máis e.xten-
didos do galeón 

inclúe unha cita o· 
do Conde Santi- libro Galeóns 
báñez del Río, 

que era a compra 
de peix a flote . 
"Acabaron con 
ela -di Arturo Ro-
maní- as presións 
da Seguridade 
Social e dos con-
ce 11 os, os admi-
nistradores das 
lonxas que deixa-
ban de percibiren 
o canon da ven-
da e os progre-
sos do transporte 
por estrada". 

no xornal Gaficia 
· do ano 23 : "airo-
sos e fortes gale-
ón s que seme-
llan navegar 
mesmo contra o 
vento". 

Engadados pelas 
exceléncias mari-
ñeiras do gale0n, 
namorados da 
vela coma o e·m-
pres ári o Marcial 
Campos liberaron 
estes barcos do 
tránsito da tella, o 
barro ou a madei-

de Arousa contén 
a máis completa 
colección de 
fotografias 
históricas que se 
teña imprentado 
sobre o galeón 

Na década dos 
60, a competén-
cia do camión foi 
atracando os ga-
leóns. Os de Do-

ra para adicalos á vela pura. So-
bre a cuberta dun galeón iniciou-
se á vela Pedro Campos, várias 
veces campeón do mundo en 
cruceiros de meia tonelada e o 
deportista que máis veces ga-
ñou a Vuelta a España. 

. maio ainda cargaban area de 
Barra e Cies para a co_nstrucción 
de Vigo no ano 63 e desde San 
Adrián de Cobres pasaban o ga-
do en galeóns á outra banda da 
ria para a feira de Redondela, 
con desembarco na Portela. + 
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SAIDA DO PORTO 

O "Arosa" 
DARIO XOHAN CABANA 

Desde logo, os responsa-
bles do bautizo do co-
chiño (co "o" primeiro 

aberro, non pechado) moi agu-
dos non foron. A rosa é un . 
me feo, e Arousa quedaríall e 
mellor. Os ditongos decrecen-
tes son moi eufónicos. 

Agora que invocar as leis de nor-
malización lingüística para forzar 
a SEA T ó galeguismo paréceme 
algo así coma unha conachada. 
En resume de cantas, Arosa é un 
nome comercial dunha empresa 
privada, non un sinal de estrada. 
E logo facer unha campaña en 
contra dese apelativo é coma po-
ñerse a matar moscas cunha 
ametralladora. ¿Non ternos utra 
cousa en que gastar o tempo? 

Eu, para matar o tempo, propo-
ñeríalle un topónim mái en-
xebre aínda; por x mplo, 
muerto, qu cadraría moito b n 
nun auto de v cación gal ga, 
aínda qu hoxe exa mái d ad 
matar vaca ca boi pola n s 
e tradas. E for dirixido a unha 
parroquia xuvenil, p ían poñ r-
ile Niñodagu.ia, ou digo Niño de la 

• Guía: guiar un coche a í chama-
do podía ser unha gozada. Mais 
se quixeran que tive e un certo 
aquel internacional, La Corogne 
daríalle un pre tixio, e O n 
Francisco Yázquez mercaría i 
facto varia ducia para Garda 
Municipal, aínda qu 1 n dú-
bida querería mellor que lle pu-
xesen The Corunna, que é como 
ere que se di en inglés. 

Amigos, sexamos eríos: as leis 
de normalización lingüística de-
ben ser invocadas contra o cas-
tel a n izadore ub-repticio da 
TVG; contra o inimig do ga-
lego da Dirección Xeral de Polí-
tica Lingüí tica; contra a Con e-
llería de Educación e c ntra a 
Xunta de Galicia en bl que; 
contra o mái do concello de 
Galicia contra as catro D puta-
cións e contra Estad Esp ñol; 
e me rno contra a c edit r 
que fan o mapas mal e engan n 
o público breo topónim - au-
téntic . Pero invocala c ntra o 
n me dun e ch , Xe ú· María! 

VoLVER Aó REGO · 

En Estados Unidos hai resi-
d énc ias de verán para 
osos de peluxe. En canto 

os danos marchan ·de vaca-
cións, os "animais" quedan en 
mans de especialistas, a carón 
dun lago. Oispoñen de televi-
sión e doutras comodidades. En 
Inglaterra, durante a guerra e a 
causa da escasez, facianse con 
restos de tela. Os ollos eran bo-
tóns,· nen sequera iguais. Hoxe 
consérvanse en ll)useus .do xo-
guete moi apreciac}ps. A unida-
de familiar de consumo proxec-

. ta o seu afecto sobre estes feti-
ches que-hbn nen fan - , 
as suas necesidades e, á -volta " · - - - • 
das vacac1óns, agárdante. - · - -
sa cun riso beatífico.• · ' 
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Agustin Femández·Paz _gañóu o Merlin de narrativa ihfantil corl . As flores radioactivas · 
! , ' R - • > • - O 

Dario. Xohán Cabana gañador ció X erais· 
Dario Xohán Cabana con. 

. "Galván Bn Saor" e 
Agustin Femández Paz 
con "As flores 
radioactivas" foron ·os 

infantil; fallados no 
transcurso dunha cea o · 
·pasado dia do San 
Marti:rYo en Compostela. 
O acto, que tamén serviu 
para conmemorar os dez 
anos de actiyidade da 

re,corridos por Victor . 
Freixanes nó seu giscurso 
de aperturé!-, estivo 
marcado pola emoción 
das palabras -aúsente 
por 
Femández Paz- de Dario_ 
Xohán Cabana .. Dario 

adicou o Úémi6 aos seus 
pais "por· ensinarme a 
língua coa que me · 
·expreso e escrebo. 

taberna da Inés") da obra 
, premiada, unha história 
. con idas e vidas no 
presente e na pantasia, e· 
que Dario declarou 
-inspirada nun conto do 
"Amor de Artur" de 
Méndez Ferrin. 

Porque · 
, gañadores dos prémios\ 
X erais de N e 
"Merlin" de narrativa , editorial -que foron 

a nosa patria é !=l língua' . 
Publicamos aqui o 
primeiro cc:ipítulo ("A 

taberna da Inés E?Staba es-
cura ·e sen xente na parte 
que para taberna fara pre-
vista, pero 9íase un ruxe- · 
ruxe de conversa e víase 
luz polG cristal esmerilado . 

· da porta da cóciña adxa-;- . 
cente. Anoitecía fóra, e 
venteaba .e chovía iría. 

O viaxeiro entrou pisando suavemen-
te , coma quen é estranxeiro no lugar e 
quere mostra-la súa cortesía. Un regueiro 
de auga · esc.oaba do grande paraugas 
que colocou·nun a modo de testo que ha-_ 
bía no canto de máis axeitado paraguei-
ro . Achegouse ó mostrador desprovisto 
d8 camareiro, e agardou un pouco , 
apóiarrdo unha cadeira e o cóbadó neL 
Fixo algún discreto ruído co9 dédÓs no · 
taboleiro, pero tan baixo e tímido que 
non foi escoitado desde a estancia na 
que el ben oía rumor, e :aon ínoi ba:ixti , 
de voces. Terminou volvendo ó carón da 
porta de fóra, pero a choiva recruara, e 
pareceuJJe quizais que nuriha noite de in-
verno ...- un. viaxeiro que encontra onde 
pausar debe insistir e non segt¡.ir buscan-
do. 

Decidiuse por fin a chamar á porta da 
cociña, ·e petou nela tres ·veces cos cote-

. ·nos, cada vez qun pouquiño :r;náis de for-
za. A ·Inés abriu a pórta sen erguerse do 
banco. No van debuxouse a alta e robus·-
ta silueta do'· recén vida, e viuse que era 
un cabaleiro cincuentón, ' Ínoi honesta-
mente vestido cun verde gabán que, en-
treaberto, deixaba ver un tr:axe gris de 
chaqueta cruzada, e camisa-branca _con 
garaba!a de lunares medio cuberta por 
unha mifa de la. Na man esquerda porta-
ba sombreiro de -feltro · gris con ancha 
tita ,. e remetida· nesta unha colorida plu-
ma de perdiz. 

- Levantouse Inés · ó ver ho,rne desco-
ñecido .. e coa súa galana xentileza convi- . 
douno ? pasar. · 

-Seflte detrás da c_ociña, meu señor, 
hp. de traer moito frío . Vaille unha 

noite de cans . Póñase 'cabo do tiro. Masi-
ta deixa pasa-lo señor. 

Masita xa erguera en-toda a súa e cur-
t.a estatura, e saudara estendendo. o bi-
gote cun sorrisó . 
· O viaxeiro quitou o gabán e mirou 

onde pend'uralo, mais xa Inés llo collía na 
man e o poñía no respaldo dunha cadeira .. 
que 9beiroÚ canto_ puido ó forno _da c'oci-
ña .para que fose enxugando. 

-¿E ha de querer tomár algo , señor? 
-Se non Hes fose molestia, un tangue 

dese viño do que están bebendo faríamé 
,·ben , cunhas 'culieradas de azucre poden-

.do ser'. · .- · ......, 
. Púxolle Masita tangue e · azucreiro e 

serviulle da xarra. o viaxeiro botou aínda 
ben azucre, remexeu a modiño e ccilo- . 
cou o tangue enriba da plancha 'da coci-
ña, mostrando gustar do viño momo. 

A conversa seguía, pero en voz máis 
baixa, entre Inés, Masita e ós párroquia-
nos O estranxe1ro esc01taba e hebía a 
pequeno? grolos . Hóubo un silencio. Inés-
preguntou : _ 

-¿E non -quere comer algo, meu se-
ñor? 

-Iso mesmo ía ousar. pedirlle, miña 
señora. Se tivera un anaco de .. pan e car-
ne faríame moito ben, pois desde onte á 

· noite comiFí cóusa ningunha, e paré-
ceme que a fame no.H me agar-
.dar moi a gusto ata a hora que por aquí 
teñen de costume para 

Inés puxo ·na un bolo de pan en-

Galván ··en Saor 
. ,· DARÍO XOHÁN CABANA 

Dario Xohán Cabana 

cetado xa, medio xamón, un prato de 
chourlzos, que»co fresco e queixo cura-
do .- Colocou un prato dianté do viaxeiro, 
e coitelo, garfa e servilleta, fado moi 
ben disposto. O pan-_ era da casa , macizo 
de coda maura. O viaxeiro , deixando o 
coitelo e o garfa de Iriés cun sorris6 coma 
de desculpa, tirou de navalJa parecida ás 
de Taramundi pero non igual, tallou un 
pequeno codelo sobre o que puxo medio 
chourizo , ·e púxose a corper a pequenos 
bocados que cortaba con moita mesura. 
A conversa seguía," oída po¡o foristeiro, 
que de Gando en cando correspondía ós. 
sorrisos de Inés e de Masita co seu e 

leve inclinación de cabeza. ' 
Acabado o codelo e o chourizo, tallou 

outra miguichiña de pan, púxolle enriba 
unha delgada Jañ'a de. xamón e seguiu 
maulando · engordiño, botando de cada 
pouco un trago de viña tan· curto que 
máis ca beber parecía bicaba o tan- · 
gue. Cortou lago queixo duro ,· e pqr fin 
queixo do · sempre en pequenas 
cantidades, e 'pareceu dar por rematada 
a merenda, pois aseou· moi coidadoso os 
beizos coa .servilleta.. pregouna e púxoa 

. díante de -si, limpou a folla da navalla pa-
sándoa polo pap9 do polgar esquerdo, 

_ dobrouna e gardotma no peto 'de dían.,t.e 
·do pantalón. 

-Ai señor - dÍxolle Inés-, e aínda 
parece mentira que un home tan grande 
coma vostéde coma tan pouco. Coma 
unha miguifia_rnáis, senor, que me deixa 
en verg-onza. 

-Por nada do. mundo quixera eu facer 
tal -repuxo _o viaxeiro-- , e xúrolle polo 

· que máis quera que _tan bo pan ·e tan bo. 
compango habíá moito que eu non os 
probara. Mais anquea caixa do rneu pei-
to é bastante granQ.e, sonlle ·home de 
pouca comida, pois o máis da miña forza 
vénlleme do sol . E aínda agora comín 
máis. do que adoito, por causa do ceo en-
·' -

toldado que houbo todo o día. 
-Sonlle cou$aS esas -terciou Masi-

ta- que teñen moito misterio . Teño co-
ñecido homes ben pequenos e de pouco 
anchor que comen, mellorando o presen-
te, o mesmiño ca bestas, e teñen· toda a 
vida cara de fame . E outros coma voste-
de, grandes e e9cutrulidos. parece que 
se manteñen con nada. O metabolismo 
é ,unha causa maravillosa. 

-Neso ten razón Maximiliano -dixo 
Manuel de Braes:._, por que .non houbo 
nestes contornos home que cornese máis 
có Forxán vello, e todos nós qúe o coñe-
cemos non sabiamos onde o metía, pois _ 
nunca chegou ós sesenta quilos. E forza 

· · tampouco non tiña moita, nin valía causa 
para o tFabállo. Moita familia vos ten pa-
sado. Acórdome ·que aló polo corenta, 
que había máis gana da que se podía 
matar, o pobre do Forxán andaba deses-
perado. Cando chegaron os MiJagres de 
Saavedra, que ía tódolos anos, puxo a co-
cer canto toutiJ\o lle quedába na casa, 
que por· aí tres libras galegas': e 
levouno 'para a merenda, cun curruncho 
de pan coma. o puño dun nena. Eu fun 
con el aquel ano. O touciño era todo' lar-
do, rnarelo e . sen freba ningunha, pero -
cando -acabou de merendar non lle que-
daba nada. Pan sobroulle aínda un pou-
quiño. Daba reparo velo comer daquela· 
rnaneira. Non sei como daría pasado o 
resto do ano, pero aquel día coñécese 
que non quería aforrar . . 

-Verdade é -afirmou Masito--, e ta-
mén 'todos vos acordaredes dos Rizos de 
Xarmar. Ha de sabe-lo señor foristeiro 
que estes eran dous irmáns que nunca 
por estas partes se viron tales en forza, 
nin en altor e ancho de carpo, ata que el 
entrou pala porta desta súa casa. Eu vin 
como· o máis vello dos irmáns facía mu-
sar a pulso no curral un carro con oitenta 
gavelas de toxo, e non das pequenas. 
Pois éranlle homes de pouca comida. 
case mixiriqueiros. Parecía que se man-
tivesen do aire, ou do sol como di ·a súa 
mercé que fai. 

-De causas coma estas teño oído ta-
lar tamén moito por onde son eu -dixo 
o foristeiro--. Eso debe ser dependido ó 
tempero da xente, segundo os elementos 
que predominep nas · persoas. Mais eu 
non son médico nin magó para lles díc;ir 
por que me pasa a min esto de comer 
tan pouco para o grande que sorí. E ta-
mén eu teño bastame forza, sobte todo 
cañdo. chega a mediodía e vai• sol. Se ca-
dré;l é que en rnin predomina .o ·elemento 
do !u.me. ' 

-E con esta noite que se puxo -pre-
glintou a Inés-, ¿vai querer o señorcon-
tinua-.la viaxe." ou quedará a durmir ·en 
Demonte? ·Porque cada vez chove máis. 
e non é causa de guiar un ·coche destas 
horas , non habendo moita necesidade. 

-Non lle traio coche, senara, xa que 
sen preguntarmo mo pregunta, e deix<:m-
me aquí un transportista moi atento que 
ía para a capital. E se quedéi foi porque 
este lugar é o meu destino, non por non 
poder seguir, que el ben 'me levaba. Oui-
xera qtiedarme aquí por un tempo, aí!).da 
non sei canto, e faláronme motto ben da 
súa hospitalaria pousáda. Sé cadra noil' 
lle. despracería facerme o galano · de me ..; 
alugar un _cuarto polo tempo que eu es-

. tea, dándome tamén de comer canda 
vostede .e o seu señor esposo. 

-Con moito gusto, me'µ señof se se 
conforma coa humilde casa. Polo 
prezo coido non habernos ·de ter 

cuestión, pois é norma do rneu marido e 
miña gañar para vivir e non para enri-
quecernos . 

-Calquera que sexa o prezo, miña se-
ñora -repuxo o cabaleiro--, non crerei 
eu, pagándoo, paga-la vasa hospitalida-
de que non ten prezo, e que é para min 
máis prezada ca diñeiro ningún . 

-Señor -=-dixo nesto o Manuel de 
Braes-, estouno escoitando a vostede, 
e no falar non me parece de por aquí . 
Non o digo só pola súa fineza, que amasa 
grandes estudios e cortesanía, senón ta-
mén polo seu xeito de pronunciar, pois 
anque fala moi ben a nasa lingua non pa-
rece da nosa_Jilesma nación. 

-E non son dela, seÍior -respondeu 
o viaxeiro--, senón doutra terra e ben lo-

' nxe, da outra banda do mar, que se cha-
ma Bretaña, onde hai grandes fragas . 
Élles unha ·terra moi fermosa , case tan 
fermosa coma o que levo visto da súa, 
pero parécerne que nela van suceder 
grandes desgracias. Tódolos rneus ami-
gos deron en tolarnia e botáronsé ós ca-
miños buscando unha causa rnáxica, e 
non pehsan xa en máis nada. Por isa me 
viñen. por descansar algún tempo de os 
aturar. 

-¿E haina, esa causa rnáxicá? -pre-
guntou Inés. 

-Haber haberaa, mais igua] ca se non 
a houbera. O máis que se pode é chegar 
a vela, e para isa pouco tempo e con 
pouca claridade. Mais meu tío, que ése-
ñor daquela terra, deu na cisma de po-
suíla, e os meus cornpañeiros levan xa 
máis de sete anos na súa demanda . · 

-¿E vostede non buscotJ? -quixo sa-
ber Masita. 

-Desde o principio de todo busquei 
tamén, que fun dos primeiros que saíron, 
mais fun cansando . Entrevina unha vez 
na casa dun pescadÓr, pero era escorre-
día coma unha nube d,e luz, se entenden 
o que Hes digo . Se cadra nin sequera es-
taba alí, e era somente un reflexo . Da-
quela perdín toda a ilusión que tiña, que 
xa nen era moita, e os rnoitos golpes e 
feridas que recibín na demanda fixeron 
que me decidira a sair da rniña terra por 
un tempo, coma xa fixera o rnáis sabio 
de nós. 

-¿E log,o pensa volver? 
-¡E que· remedio me queda! AqÚeles 

tolos buscarán e buscarán, e desgracia-
rán o reino coa súa busca , e rneu tio da-
rase canta de que non vale de nada bus-

. car cando xa sexa tarde de rnáis . Daque-
la terei de volver eu, porque rneu tlo é 
vello, e aínda que non sirva para nada 
quero estar cabo del neses últimos días . 

-¿E el non será un caldeiro máxico 
ou algo así o que buscan os seus cornpa-
ñeiros? -preguntou Manuel de Braes;-. 
Dígoo porque eu teño lido aínda ben li-
bros , e ac:órdame un que talaba unha 
causa así. ,, 

. -Para uns é caldeiro, para outros · é 
copa , para outros unha gran- pedra pre-

. ciosa caída d,Ü firmamento . .Ü.uizais sexa 
as tres causas ou quiiais ningunha, pero 
causa máxica éa, e causa da ruma de 
boa terra t.arnén a será. Eu por min quero 
mellar estar aquí mentres poida, pois vou 
inpo vello, e estou canso , e quíxera folgar 
un pouco antes do meu inevitable regre-
so. 

·-E se non fose rnoita a pregúnta -
dixo Manuel Ele ¿poderiamos 
saber cal é a gracia de vostede? · 

-Eu chamorne Galván -respoñdeu o 
. "viaxeiro--, e son ao rei' Artur . O 


