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O TRASNO

FUNDAMENTALISMO
E INTEGRISMO
En Alxeria, norte de África, os "demócratas" deron un
golpe de Estado encuberto para evitar que as eleccións
as gañase a Fronte Islámica de Salvación, que quería
cambia-la constitución do país de acordo coas súas conviccións relixiosas chamadas integristas, ou mellor, fundamentalistas. Pero, ¿que é iso?
O fundamentalismo é unha actitude relixiosa que lles
afecta a certas sectas das chamadas "Relixións do
Libro": O Corán ou a Biblia. Cando ese libro é entendido
o pé da letra, por exemplo, cando certas sectas cristiás
porfían en que o mundo foi feito exactamente en 6 días,
porque así o di a Biblia, sen teren en conta os avances
dos estudios bíblicos, daquela están caendo no fundamentalismo.
O integrismo non é exactamente o mesmo; é máis
propio da lgrexa católica que, ademais da Biblia coma
fonte de revelación, tamén admite a Tradición, interpretada polo maxisterio eclesiástico. Por iso, integristas son
aquelas persoas ou movementos sectarios que, por quereren conservar "f ntegra" a verdad e, non admiten os
adiantos teolóxicos nin as reformas eclesiásticas e quedan paralizados no pasado.
Pero nunca deberiamos comparar, equiparándoos, a
Oriente e o que sucede no mundo musulmán, con Occidente e o que pasa entre nosoutros; porque nós tivemos
unha Modernidade, e un proceso de ir perdendo a forza
relixiosa sobre a sociedade, iso que se chama secularización. E tal cousa non pasou no mundo islámico e acaso
non ten tampouco que suceder. ¿Será bo ou malo iso?
Dende logo, é distinto. Son culturas dispares que
non se poden comparar e que, debido ó noso eurocentrismo ou consideración de que os europeos sómo-lo
centro ou embigo do mundo, cometémo-lo abuso de xulgalos coa nosa medida. A maior parte dos países árabes
-e algún ,non árabe, coma o Irán- teñen o Islam coma
relixión oficial do Estado. Tal cousa parécenos un atraso,
como o era en España en tempos de Franco. Pero, ¿é o
mesmo?
¿Non estará o mundo islámico, no seu conxunto, e
os países árabes, en particular, intentando recuperar,
precisamente, a súa identidade fronte a un Occidente e a
unha Europa que os dominou e colonizou? Teñamos en
conta que moitos universitarios musulmáns, que están
todo ó día que se poida estar nos seus estudios, volven
a utiliza-la túnica en vez do traxe europeo, o turbante, a
barba e, se son mulleres, o veo que oculta os seus rostros. Acaso o seu fundamentalismo sexa máis revolucionario do que nosoutros podemos cavilar.
En todo caso, se os alxerinos musulmáns gañaban
limpamente as eleccións mediante o voto, arrincárllelas
das mans é unha porcallada, por moito que se queira
xusHficar no nome dunha "democracia" que se quer salvar.
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Daniel López Muñoz

¡Lindo lindoso, aburiño!
Darnos fe do acontecido
agora que as augas non voltarán ó seu leito. Coa saudade
do perdido para sempre. Coa
carraxe contra a historia repetida. Non asinaron os veciños
o Convenio Internacional, porque os veciños non teñen competencias. Tampouco os galegos decidimos se precisabarnos un encoro máis. Ben
poderíamos decidir outra
cousa, pero tampouco ternos
competencias.
Porque aquí sobran
watios. Aquí na Galicia bretemosa xa ahonda coas trinta mil
hectáreas alagadas.
Mellor nos viría unha
intelixente política forestal,
unhas fortes cooperativas
agrarias, unha renegociación
co Mercado Común, unhas
industrias cárnicas, unhas rías

timpas e productivas, un futuro para ASTANO e BAZÁN.
Despois veñen os trucos
da Administración. E ó truco
chámanlle "procedernento de
urxente expropiación". Así
converten a excepción en
norma. Así poden con tódalas
bendicións ocupar primeiro e
pagar cando lles cadre.
Pero aínda que paguen,
hai cousas impagables. Hai
moito agarimo en cada pedra
da casa dos vellos, rnoito amor
ós defuntiños no camposanto
selado, moita parola en cada
encrucillada, moita rapazada
en cada cámaro inundado.
Lindo Lindoso, recantiño
da patria, neste inverno sentímonos todos contigo asolagados polo "infalible progreso".
Polo progreso doutros, para
variar.
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BOA NOVA

UNHA IGREXA DE HEDRAS
imos falando de que os cristiáns
estamos na Igrexa moi caladiños,
imitando ó pícaro lago, do que citabamos o outro día unha anécdota chusqueira. E eramos e somos nós da opinión de que
na Igrexa é necesario que todos teñamos
palabra e que a empreguemos. Doutro xeito
a Igrexa empobrécese moito, e non é o que
debería ser: o Pobo de Deus.
Quen manda, manda
¿Que pasa neste momento na Igrexa?
Pois pasa o que non debería pasar, que na
Igrexa practicamente os únicos que teñen
palabra decisiva son os curas -pouca-, os
bispos -algo máis- e o Papa -toda-; é dicir,
o que se chama a xerarquía. Abonda con
que cada un de nós que lemas isto pensemos na comunidade cristiá da que formamos parte, a parroquia na que vivimo s.
¿Quen decide sobre canto alí se fai? Practicamente, o cura. Hai comunidades nas que
os curas que as presiden teñen bo criterio, e
organizan a comunidade dando responsabilidades e palabra ós cristiáns normais, pero
non son moitos estes casos ; e por veces
aínda nestes casos o que fan os cristiáns
normais é ser correa de transmisión dopensamento do cura. De feito , se algunha vez,

V

aínda que sexa en maioría, desenten
do cura, xa saben o que lle espera á
súa posición.
Unha lgrexa "monstruosa"
Pero, ¿é todo culpa dos curas,
bispos e Papa, porque son moi
mandóns , con ganas sempre de
impoñe-lo que eles pensan e queren? Si e non. É certo que a Igrexa
esaxerou a súa función xerárquica
ata converte-lo pobo de Deus en
algo coma un ser montruoso ó que
lle medrase esaxeradamente un
membro en detrimento de tódolos
demais. Isto foi creando un determinado desinterese por parte da maioría do
pobo de Deus en relación con gran parte
das causas que se fan na comunidade cristiá. Como non sexan causas que lle afecten
á Primeira Comuñón do nena, ou ó nicho
do cemiterio, ou a algunha Misa polos seus
defuntos, o demais ...
Unha Igrexa-hedra
Tanto é así, que agora, aínda cando se
fala na Igrexa con sinceridade de que os cristiáns normais, os segrares que se di, tomen a
palabra e asuman responsabilidades, a maioría destes cristiáns desenténdense de todo e

non senten ningunha atracción por participar
activamente en algo para o que desde case
sempre se lle negou a voz e a presencia.
Así chegamos a unha form a de Igrexa
que alguén deu en chamar "Igrexa-hedra".
A hedra serían a maioría dos cristiáns que
por non teren palabra e respon abilidades
de seu na Igrexa, afixéro nse a vi v'ü e
medrar como cristiáns sempre ó arrimo dun
tronco fort e e descomunal. Hedras que
nunca son árbores, e que, curiosamente por
seren hedras e portárense como tal, acaban
afogando a propia vida da árbore na que se
apoian.

REMOENDO O EVANXEO
Sexto Domingo do Tempo Ordinario (16 de Febreiro)
"Malia a quen pon no home a súa confianza, a quen pon na carne o seu
apoio e arreda do Señor o corazón ... Quen confía no Señor e pon nel a súa
espranza é coma unha árbore plantada á beira da auga " (Xe r 17,5-8).
Ditas.o o que se fía de Deus, e pon as mans na construcción do seu
Reino de comuñón e fraternidade, de xustiza para os pobres, a pesar dos fracasos de cada día.
Insensato o que di que nada se pode facer, ... que sempre foi igual, ... Que
sempre houbo ricos e pobres e non se pode remediar. Insensato o que di que
estamos no mellar dos mundos posibles, que "ata aquí chegamos e non hai
máis" ,... E que "dame cartas e déixate de lerias ". "É coma queiroa no arrieiro
que non ve chega-lo ben".

Sétimo Domingo do Tempo Ordinario (23 de Febreiro)
"Naquel tempo dixo Xesús:
-Amade ós vasos inimigos, facede ben e emprestade sen esperar nada"
(Le 6, 27-38).
Só o amor de Deus , o seu Espírito actuando en nós, pode fac er tal
causa, endexamais a carne, que mais ben funciona sempre pala lei máis
"natural" do "olla por olla e dente por dente". O. do "olla por olla " é o
"home terreo" do que fala Paulo na segunda lectura de hoxe (I Cor 15 , 45-

O rico
xa o ten todo,
non agarda nada
nin a ninguén?
(Está morto)

O pobre
ten a Deus
da súa parte
e unha razón para loitar.
(Pode resucitar)

49), o "home vello" , como lle gusta chamalo. Pero
outro, o do "amor ós inimigos" é o "home e piritual". Ambos están en nós. Pero o naso Deus é o
do amor os inimigos".
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

CONTRA A DROGA
é un dos obxectivos
actuais de moita xente:
un grupo de nais de
Compostela xa viñan
traballando nesta fronte, mais agora constituíronse nunha Asociación de loita contra a
droga, e están abertas a
toda aportación e
tamén a brindar axuda ·
xenerosamente. As que queiran apuntarse ó colectivo poden dirixirse ós teléfonos (981) 56 15 63 e 56 46 13 . Mesmo nestas
semanas morreron varios mozos a consecuencia deste mal,
algúns en centros hospitalarios e outros á intemperie en Foz,
Lugo, Santiago . ..

DE IGNACIO DE LOYOLA
A IGNACIO DE ELLACURÍA foi un ferrnoso curso
que veu desenvolvendo a Universidade de Santiago a carón
dos cincocentos anos do nacemento do fundador dos Xesuítas o pasado ano. O remate
porao Joaquín García de Dios,
o vintecatro, cunha "Síntese
histórica da Compañía de
Xesús". ·Antes Torres Queiruga falounos da Teoloxía da
Liberación, e outros dos ColeMonterrei.
xios de Xesuítas na Galicia dos
Cruceiro de S. Ignacio
séculos XVI e XVIII, que coma
hoxe o de San Agustín en Compostela, foron facho acceso de
cultura e relixiosidade. ¡O primeiro foi o de Monterrei !
Monterrei. Cruceiro de S. Ignacio

A SEGUNDA RECONVERSIÓN
segue a crear
frustración e
fame nos países do norte,
que agora ven
en conxunto
cómo son os
grandes marxinado s en
medio da euforia do noventa e dous ... Se nos últimos seis anos
se crearon dous ou tres millóns de postos de traballo no Estado,
na cornixa cantábrica só cheiraron uns cen mil, sendo os que
sufriron as consecuencias da desfeita da primeira reconversión;
só en Galicia, desde o oitenta e tres, perdéronse máis de cincuenta mil empregos.

O III FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO de Vigo xa
é historia, mais queremos tomar
acta da súa organización, polo
menos nalgún eido, aínda que
botamos de menos a escasa producción galega que puidemos contemplar. Os programas na nosa lingua e en inglés, brindábanos unha
sección moi interesante "Vídeo á
Carta", na que os participantes
podíamos solicitar individualmente
ou en grupos de cinco algún dos
vídeos que nos chamaba a atención. Salientamos vídeos ecoloxistas da Mostra Brsileira.
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O RACISMO segue a
gañar espacio na sociedade occidental cando o
mundo lembra aterrorizad o o comezo, hai cincuenta anos, do exterminio de máis de seis
millóns de xudeus en
Europa polo Holocausto
nazi. Hoxe un de cada
oito alemáns móstrase
racísta .. ., e o furor e a
intolerancia racístas xorden entre nós, en USA, en tódolos
recunchos; parece como se o inimigo perseguido hoxe fose simplemente o que é "diferente" a nosoutros, unha vez desaparecido
o muro de Berlín.
"A RÍA REVOLTA
GANANCIA
DE
PESCADORES",
aínda que non daquel
prezado peixe e marisco que vivían máis de
sete mil lugareños,
antes de instalarse alí a
celulosa (Ence-Elnosa)
hai trinta anos, senón
dos "tiburóns" do capital que estragan todo
con tal de facer máis
cartas... Agora coa
necesidade de pastos
de traballo, - moitos
pontevedreses rei vindican unha fábrica de
papel; é certo que o
traballo é moi necesario naquela comarca,
mais non debe ser a custa de afundir máis a ría; cómpre unha
industrialización máis racional, antes de lamentar desfeitas coma
a que ten que padecer agora Pontevedra.
ENRIQUE MARFANY
volve a se-lo eixo que
quere facer rodar un
nacionalismo de centro
despois _d e moitas traizóns e protagonismos
estériles. O "gancho" do
novo programa da Colación N sacionalista queren se-los pequenos e
medianos empresarios.
No fondo está o reflexo dos empresariados de Euskadi e Catalunya, mais en Galicia non existiu aquela burguesía que xerou
partidos fortes nacionalistas de dereitas. Marfany e os seus compañeiros emprenden unha longa travesía polo deserto ...

A SAÚDE MENTAL é a
máis marxinada dentro da
sanidade galega, pois só
conta con 2,78 camas por
cen mil habitantes (no conxunto do EStado chegan a
6, 1O). Ternos oito centros
de saúde mental para nenos,
e outros dezaseis centros
para tódalas idades, e o
mesmo que vintesete disr!r~...·IB.
pensarios ... Un novo xeito
v
de asistencia substituirá ós
catro hospitais psiquiátricos
que hoxe existen: a hospitalización en centros xerais, e a estadía
polo día en unidades sanitarias e pola noite en pisos tutelados ...
O que máis arrepía aínda é o trato deficitario que sofren os
enfermos nos centros psiquiátricos.

AS FESTAS GASTRONÓMICAS enchen estas fins de semana: o dezaseis ternos a Festa do Queixo na comarca do Ulloa, en
Monterroso, ó domingo seguinte é a Festa do Cocido a carón do
Deza, en Lalín ... Despois veñen as festas dos grelos nas Pontes,
do Queixo en Arzúa .. ., e algo máis adiante as festas do viño:
Chantada, Sober, Ribeiro ...
A MORTE DUN SOLDADO cada dous días, por
termo medio, tennos que
facer reflexionar sobre as
condicións en que se vén
realizando a mili, e de
sobre a circunstancia persoal de cada individuo que
accede ós cuarteis , que o
faga libremente, despois de
sopesar outras alternativas,
e cun seguimento psicolóxico de cada soldado e un
control das armas que
manipula.
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As vacas e a Universidade

T

res irmáns, un de Rodeiro (Pontevedra), outro da
Barrela (Lligo) e o terceiro de Estrumil (Qurense),
acordaron xuntarse na casa <leste para falar sobre
dunha herdanza. Ó chegaren viron unha vaca branca que
lambía auga nun regato preto da casa; entraron e puxéronse a rifar, mentres, grolo vai e grolo vén, degustaban o
bo viño do irmán. Ó saíren había dúas vacas brancas
bebendo auga no regato, eles que X.a estaban peneques
viron catro. Cando chegaron a cadansúa casa preguntáronlles: ¿e como dis que é Ourense? Ámbolos dous contaron unha versión semellante a esta: "pois Ourense ten
moi bó viño pero debe ter moi mal leite, porque tódalas
vacas en Ourense sonche brancas e ademais non comen
ningunha herba, senón que beben auga todo o día".
Dende entón dise "vaia a Ourense e beb~ viño, pero o
leite nin o pense".
Quedei abraiado ó le-lo artigo "A prostitución da universidade" publicado nesta revista, non polo que se di,
senón da forma categórica e xeneralizada de dicilo.
Estrumil non é todo Ourense, e pode que en Ourense
houbese máis de dúas vacas (eles viron 4), e que as que
non viron, non fosen brancas; ademais, anque as vacas
beban auga de cando en vez, ó mellor tamén comen
herba, e sen proba-lo leite, non se pode estar moi seguro
de como é este; aínda que se saiba ben como é o viño.

CONS.ELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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DEGAUCIA -

Quen escribiu o artigo coñecerá ben a problemática
das tres universidades galegas, posto que fala da universidade en xeral, e coñecerá moi ben o funcionamento de
tódalas facultades e departamentos que as integran, as
relacións da universidade coa Administración, e outras
cousiñas. Noraboa porque eu, burriño de min, non me
considero quen de ter tal visión. Non quero polemizar nin
negar que ocorran tales feitos; pero opino que estes comportamentos non son xeneralizables na forma en que se
faino artigo. E gustaríame suxeri-la posibilidade de facer
cousas máis positivas cá descalificación, como é debater
en mesas redondas entre profesores, alumnos e demais
persoal da universidade, os seus problemas.
E por último, creo que a universidade a forman
homes, non anxos, polo que quizabes non haxa moita
diferencia entre esta e outras institucións da nosa sociedade; penso que o problema fundamental é de responsabilidade de cadaquén no seu traballo. Por último, o crente ten
unha resposta moi boa: "O que non queira traballar que
tampouco non coma ... aconsellámoslles no señor Xesús
Cristo que traballen con acougo e que coman o seu propio pan". (2 Ts 3, 10-12).
Un "chulo "
Severino Rodríguez. Profe sor
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Xavier R. Madriñán

DA CONQUISTA Ó ENCONTRO

A invasión de América

E

n vez de ser tratada coma actividade científica e, polo tanto,
neutral e obxectiva, a Historia é
con frecuencia transformada nun instrumento de defensa dos valores dun
grupo social determinado. Sucede
entón que o pasado é manipulado -alterándoo, presentándoo de modo incompleto, ocultando certos aspectos- para
ofrecer del unha visión interesada. A
análise así realizada deixa de ser imparcial e revístese de falsidade, porque
interpreta os acontecementos pretéritos
non en función da busca da verdade,
senón do proveito que certos individuos, colectivos ou países poidan tirar
deles.
¿Cadra a versión oficial que se dá
sobre a chegada a América das naves de
Colón con esta formulación? Certamente
que o feito de 1492 ten relevancia histórica en por si, é un acontecemento transcendente. Pero, ¿non recibimos unha
interpretación incompleta e sesgada? A
mesma palabra coa que se califica tradicionalmente -descubrimento- reflexa só
un dos puntos de vista: o dos descubridores, que culminaron con éxito a súa
aventura e, loxicamente, fixeron unha
narración gozosa e triunfal. Baixo esta
mirada. América non entra na Historia

Barcos coma este cruzaban o Atlántico

-europea- ata ese momento. Antes, simplemente, non existía.
Descubertos e conquistados
Se houbo descubridores, tamén tivo
que haber algo descuberto: terras e
riquezas, pero tamén seres humanos,
homes e mulleres que alí vivían libremente. ¿Que pensarían es tes, que viron
ocupados os seus países, aniquiladas e
desprezadas as súas culturas, ridiculizados os seus costumes, escravizados e
violados os seus corpos? Porque estas
son as consecuencias que se producen
cando hai -como houbo- unha violenta
conquista, fenómeno inseparablemente
unido ó descubrimento. Cómpre, logo,
non esquecer que houbo conquistados,
que houbo víctimas. ¿U-la a súa voz na
Historia? ¿Quen escoita os seus escandalosos berros de sufrimento? Para a
celebración oficial parece que estes
homes e mulleres non existisen máis
que para ser sometidos e explotados
polos europeos que os descubriron.
A outra cara da Historia
En lugar de escoita-lo relato feito
polos que chegaron ás praias america-

¿U-la a voz dos conquistados?

nas nas carabelas, fagámo-lo esforzo de
nos poñer onda os indíxenas que os
viron desembarcar. Ó asombro sucedería tempo despois o medo, a indignación ante quen se cría con dereito a
quedarse cos seus bens, coas súas terras
e coa súa liberdade, a humillación ...
¿Cómo aceptar que esa conquista violenta foi un encontro de dúas culturas,
tal como algúns pretenden para fuxir do
termo descubrimento? ¿Qué encontro
hai cando unha parte esmaga á outra?
Tería roáis sentido falar -como xa
se fai polos descendentes das víctimas
e polos que non se deixan enganar polo
discurso oficial- de encontronazo ou de
choque. Outros aluden máis claramente
ó terrible desencontro co que se iniciaron os 500 anos de resistencia indíxena
á opresión europea. Sinxelamente, o
indíxena só pode ver no 1492 o comezo
da invasión da súa terra. E ¿quen conmemora festivamente unha invasión?
Só, evidentemente, os invasores. Nunca
as víctimas.
Hai xa douscentos anos, un escritor
alemán escribiu: "O americano que primeiro descubriu a Colón, fixo un mal
descubrimento". Non esquezamos que
para el, para o indíxena, foi o principio
dunha gran traxedia. Non celebrémo-la
súa dor.
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CONVERSA CON F
s forzas sindicais galegas están decididas a
poñerlle cara á desfeita económica que está a .
padece-la nosa terra. Tal crise económica precisa máis que nunca da unidade do sindicalismo
nacionalista. Conversamos con Fernando Acuña,
secretario xeral da CXTG, que na súa recente asemblea de Narón deu un paso importante cara a esa unidade.

A

- Xa hai unha data para folga
xeral. ¿É tan grave a situación que
precisa dunha medida tan seria'?
- O indicato galegos, incluídos
UGT e CCOO, e as organizacións
agrarja , que convocamos a folga
x ral para día 2 de abril, estimamos
laramente que i. A crise aséntase en
ca e tódolo ectores da nosa economía nacional, xa sexa na industria, no
agro ou na pesca.

chisco de esperanza. E esas medidas,
esas solucións, teñen que vir da man
dos que teñen a responsabilidade
política de aportalas, da Xunta de
Galicia e do goberno central. Sen
embargo, a Xunta só dí que quere
gobernar -cousa que nós non soamente non cuestionamos, senón que
esiximos- pero a ausencia de plans
satisfactoriamente cribles é manifesta. O do gobemo central é aínda máis
grave, pois fai caso omiso. De feito, o

seu Delegado en Galicia, Sr. García
Sabell, inda hoxe, despois de dous
meses de que mantivo unha entrevista:
coas executivas dos sindicatos, non
deu outra resposa que a calada.
Así que dende posturas raciona.is
e razoables, o chama.mento sindical á
mobilización do conxunto da sociedade está máis ca xustificado. Non é
que os sindicatos padezamos unha
certa síndrome de folga xeral, senón
que esta medida vén imposta polas
circunstancias en que hoxe nos movemos.

-A crise de Bazán ¿foi tal vez o
detonante da Folga Xeral?
O de Bazán viña a colma-lo vaso
da paciencia. Na comarca de Ferro! o
impacto da eufemísticamente chamada "reconversión", foi tremendo. Os
indicadores económicos, ou a propia
contemplación a ollos vista, fan percibir a calquera o inmenso grao de
deterioro. Se a iso lle sumámo-la pre-

Non se pode dicir que os sindicatos non nos armasemos de paciencia
respecto desta dramática situación de
falta de expectativas para os traballadores e para o conxunto da sociedade
galega.' Levamos varios anos propoñendo medidas, reivindicacións e
programas ós gobemos da Xunta. En
1991, convocamos varias mobilizacións, a última o 2 de decembro no
Obradoiro, que foron masivamente
apoiada polos traballadores.
A situación non é grave, é gravísima. Aí ternos <lucias de empresas,
con miles de traballadores, en situación de esperada. Cada semana, cada
día, aparecen novos expedientes de
regulación de emprego, de crise.
Parece lóxico que dende o movemento indica! e reivindiquen solucións,
concreta para e e centro de traballo per tamén medida de alcance
xeral que polo meno aporten un
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A folga xeral está servida. Sindicalistas labregos e obreiros contra o devalo económico de
Galicia.

ral do 2 de abril"
-
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tendida regulación de emprego .de
1.700 traballadores, no marco dunha
total ausencia de medidas de reindustrialización, o resultante non pode ser
precisamente motivo de alegría.
Sen embargo, e desgraciadamente
o problema galega non é só Bazán. A
crise é xeral, e concrétase neste
momento en empresas espalladas
polo conxunto do país, ademais de
todo o sector agrario e o pesqueiro.
Por exemplo, só na cidade da Coruña
hai agora varias empresas en fase terminal, que suman varios miles de traballadores. Ou sexa que Bazán, con
toda a súa importancia, non é detonante exclusivo das protestas sindicais, e inda que o problema do estaleiro ferrolán estivese resalto -cousa
que loxicamente desexamos, pero de
momento estase nun compás de espera- sobran motivos para insistir nas
mo bilizacións.

¿Qué saída lle vedes á crise de
Bazán e do conxunto do País?
Xa dicía antes que os sindicatos
ternos entregado á Xunta centos de
papeis, con medidas concretas e con
medidas globais. Sinceramente, estamos fartos de elaborar estudios e propoñer solucións. Do que se trata, pen. samos, é de que os gobernos, central
e autonómico, gobernen. Eles son os
que deben propoñer solucións: é o
seu dereito e a súa abriga fronte á
sociedade.Pola nosa parte, estamos
convencidos de que existen saídas,
como tamén o estamos de que conseguir solucións vai pasar, entre outras
causas, pola necesidade de que ostraballadores, todo o pobo galega, saibamos reclama-lo noso, o dereito a un
traballo digno.

Faime unha valoración do congreso da CXTG en Narón
Coido que foi un trascendental

Vigo 1984 contra a reconversión

acto sindical, que fixo un repaso á
situación do sindicalismo nacionalista, particularmente no que respect~ á
Converxencia lntersindical Galega
que formamos CXTG e INTG, e defini u novos pasos adiante , sinalando
unha data referencial para a unidade
orgánica do sindicalismo nacionalista
no día da Clase Obreira Galega de
1994.

O lO ·de marzo do 94 ¿non é
unha ~ata demasiado lonxana para
facer efectiva unha fusión que de
f eito xa vén funcionando?
É certo que a C.I.G . tal como
hoxe está configurada, materializa un
importante grao de unidade, e non só
porque concorreron xuntos ó proceso
electoral de 1990 co éxito que eso
representou. Unha parte moi substancial da acti vidade sindical , como
pode se-la negociación dos convenios, a participación institucional ou

as relacións ínternacionais, etcétera,
son cuestións que ambas centrais sindicais verificamos a través da Converxencia.
A pervivencia de dúas estructuras distintas é algo que cciidamos
necesario, polo momento, para salvargarda-lo proxecto CIG. O certo é
que a INTG e a CXTG non son
exactamente o mesmo , persisten
diferencias e matices que ó noso
Congreso Extraordinario lle pareceron de entidade suficiente como para
defini-la necesidade dun período de
contrastación , de vivir xuntos na
práctica cotiá, e a partir da valoración dos resultados desa práctica,
marcarnos novas metas no futuro.
Trátase, en poucas palabras , de
ir avanzando sen saltos no vacío ,
coa serenidade precisa para que os
resultados do proceso sexan irreversibles.

PLAN DE RECUPERACION DOS RIOS

AXUDANOS A MELLORA-LO
MEDIO AMBIENTE
O medio ambiente necesita a túa partid pación.
Todos ternos moito que dicir para atalla-la
degradación da natureza.
Axúdaa respetándoa

UNTA
o
DEGAUCIA ~

Conselleria de Agricultura, Gandería e Montes
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O CAMPO

Manifestación dos gandeiros

C

onvocada polo Sindicato
Labrego Galego CC.LL., os
gandeiros de Lugo e de
Ourense manifestáronse o pasado 31

de xaneiro esixindo da Xunta e do
Goberno central solucións á aguda
crise que sofre o sector da carne.
Segundo manifestacións do sindicato os prezos pagados ós gandeiros
son os mesmos practicamente que hai
dez anos, mentres que ó consumidor
non lle paran de subir: "os prezos do
mercado de Salgueiriños nada ten que
ver coa nosa realidade".
Sinalan, así mesmo, que os cebadefros industriais levan a cabo unha
competencia desleal. Curiosamente,
coincidindo co día no que os labregos
saían á rúa, os telexornais daban a
nova da intoxicación producida en
di versas cidades por carne engordada
con hormonas en cebadeiros cataláns.
Precisamente en Cataluña, onde van
parar centos de xatos galegos de pou-

SINDICATO

LABREGO
GALEGO
COMISIONS
LABRECAS

cas semanas para o convertelos
"daquela maneira" e "co máximo rendemento" en carne de "añojo" para os
hipermercados.

r

'A Fonsagrada:
comarcalizar a paos
1

ordenación do territorio galego é a gran conta pendente
dos gobernantes da Xunta.
O tema pon medo proque supón
tomar decisións e aquí custa tomalas.
Decisións sobre lindes das
comarcas, sobre competencias que se lles dan -quintándollelás Deputacións, ós
Concellos e á propia Xuntae, sobre todo, tomando decisións sobre a cabeceira
comarcal e a localización
dos equipamentos.
En Cataluña, por un
dicir, o tema está resolto
dende 1981, practicamente
dende o empezo mesmo da
andaina autonómica.
Aquí, por puro medo
político, non se lle meteu o

A

dente ó problema, porque sería atentar e alporizar 'o "poder local" sobre
o que asentan neste país noso "tódolos poderes".
A Xunta de Fraga segue agora un

camiño errado. Vai creando unhas
comarcas-piloto en zonas politicamente controladas polo seu partido,
unhas comarcas sen personalidade
xurídica, sen institucións, sen xeito.
O da Fonsagrada é un
mal precedente. Quen queira
cabeceira que se mova. Pero
é a consecuencia da cobardía
de quen hai ben tempo debería actuar.
O camiño é un acordo de
todo o abano forzas políticas
do parlamento galego , pero
máis ben parece que a maioría con servadora non e stá
moi a favor do diálogo e do
consenso.
Así e todo moita saída
non lles queda, porque despois da Fonsagrada, ¿quen?
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A CARÓN DO LUME

A dor humana, a nosa causa
Un cambadés escribe desde Roma

E

sta noite non dou collido o sono.
Acabo de ver na tele italiana os
rostros dos nenos croatas, que
viron bombardea-las súas casas, morrer
ás súas nais, e que agora comezan a saber
que os seus país están nunha longa lista
de miles de oficialmente desaparecidos.
¡Que ollos máis apagados os <lestes
nenos ! Hoxe quedeime sobre todo coa
imaxe de Mariana, unha nena de once
anos á que lle caeu o valo da trincheira
enriba, e para sempre estará inválida.
De pois desta escenas, a tele botounos cousas bonitas sobre a xa máis cercana unión monetaria europea e dos nosos
gobernantes felices do camiño de progres que e tamo a facer. A verdade é que
u ca e non vin o gobernantes porque
l g d neno cr atas a miña imaxinai n 1 v u m nda o meninhos da rúas
d Bra il, e logo pasei por Galicia e peni na xente labrega, pensei nos mariñeiro de aparecidos este pasado ano e nas
úas familias, e tamén en tanta xente que
ve cómo os seus anos van pasando e o
primeiro traballo non dá chegado.
Capitalismo real
Logo lembreime do meu primeiro
paseo por Roma, acompañado dun salesiano eslovaco que vía por primeira vez
"o paraíso occidental": os seus olios estaban asu tados cando tropezaban con
xente mendigando na Cidade Eterna, e xa
nun momento, non resistindo máis, soltoume: "¡pera na televisión, Occidente
non era así!" E outro compañeiro brasileiro que ía moi atento á xogada, contestoulle: "Vós pensabades que só existía o
socialismo real, pero no meu país o
capitalismo real mata de fame a tres
millón de nenos ó ano, e nas favelas
éche moi difícil atopar un neno ou unha
nena de 13 anos virxe, porque as prostitúen para vivir' . Tamén o meu amigo eslova o, Jo ef perdeu nese día algo da súa
vir indade.
¿Que foi do Vaticano 11?
De poi de recordar e te día intenso
on Jo ef veu á miña mente a entreví ta
qu a r vi ta Il Regno" lle fixo hai pouco
a un v Hiño de 77 ano una celebridade
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que se chama Eduard Schillebeeckx, teólogo de profesión,
onde, entre outras cousas, o
venerable vello di: "Estou moi
amargado e sufro porque na
Igrexa puidemos respirar por
moi pouco tempo a atmosfera
de estar libres das estructuras.
O centralismo [absolutista] volveu por riba da colexialidade
[democrática]. Recomézase
agora con estructuras incluso
máis ríxidas ca antes do Concilio. Todo rematou. Esa é a miña
grande mágoa". E eu, a través
das palabras <leste venerable
teólogo, acordeime de tantas
cousas que están pasando na
Igrexa e que tanto están facendo
sufrir a moita xente; eu penso
que á xente máis xeitosa que
aínda se profesa cristiá.
Desencravar ós crucificados
Logo, cando tentei rezar
para poñer un pouco de luz A cidade do Vaticano
diante de tanta confusión, rápido
máis fondas do mundo ou estamos creanme veu a imaxe de Xesús anunciando que
do xente sentimentaloide incapaz de anao soño de Deus para a humanidade é un
liza-la realidade e poñerse verdadeirasoño de fraternidade e harmonía. E de
mente do lado dos perdedores, dos
repente atopeime co seu rostro crucificado
pequenos, dos crucificados.
por tentar facer realidade este soño. O rosCabreeime pensando en tanta xente
tro de Xesús confundíase co rostro de
que
só pensa en subir, na sociedade e na
Mariana inválida na cama.
Igrexa (teño un amigo latinoamericano
Inmediatamente recordei unha frase
que me xurou que cando asasinaron ós
de Ellacuría que di que o noso labor é
xesuítas houbo grupos cristiáns que o
"desencravar, baixar da cruz ós crucificacelebraron. Pero estes grupos cristiáns
dos" para poñelos no seu posto de seres
nunca son acusados de "herexes" nin se
humanos. E dei gracias a Deus, moitas
cuestiona a teoloxía que manexan).
gracias por tantos homes e mulleres que
E tamén me alegrei da nosa revista
fixeron da frase de Ellacuría a verdade
porque humildemente leva dez anos tenmáis íntima de súa vida (empezando por
tando desencravar ós dous grandes cruciel mesmo). Pero tamén me cabreei penficados da historia do noso país: a xente
sando en tantos que dramatizamos con
das clases baixas e o noso idioma. E todo
facilidade <liante das pequenas dificultaisto
sen deixar de botar unha man para
des que a vida nos fai chegar mentres que
desencravar
a quen no mundo está cravaa nosa sensibilidade de cara ós problemas
do en cruces aínda máis cruentas.
mái fondos da xente é cada vez menor.
Pregunteime se nos grupos cristiáns,
Xabier Blanco Villar.
e pecialmente nos de xente nova, se cul(Salesiano. Estudiante de Teoloxía en Roma)
tiva esta sen ibilidade diante das dores

BIBLIA POPULAR GALEGA (9)

A circuncisión (Xén 17)

2. Deus da Montaña, como se lle
chamaba á divindade do santuario
cananeo de Mambré, onde Abraham asentou. ''Deus omnipotente", traduce a versión grega da
Biblia, chamada dos LXX (Os
Setenta).

1

Abram tiña 99 anos (1) cando se lle apareceu o
. Señor para lle dicir: "Eu son o Deus Xadai (2).
Camiña na miña presencia e se perfecto (3). 2:Eu
establezo entrenó-los dous unha alianza. Fareite crecer moito".

0

nome propio

Os patiarcas eran pastores.
A lgrexa é comunidade pastoral.

tiña moita importancia e, ó llo poñeren ó neno, os pais procuraban un significado que lle fose axeitado ó
recén nad~. Falar do nome de alguén supuña referirse á persoa, ó máis
íntimo dela. "Santificado sexa o teu nome", quer dicir que o mesmo Deus
sexa proclamado Santo, é dicir, totalmente distinto ó ser humano. Por iso,
un cambio de nome significaba un cambio na función.
3

4

Abram postrouse por terra, e Deus díxolle: "Esta é a alianza que eu fago contigo:
5
Serás pai de moitos pobos. Non te seguirás chamando Abram; o teu nome será
8
Abraham, porque te fago pai de moitos pobos (... ) Dareiche a ti e a eles, en posesión perpetua, a terra onde habitas, o país de Canaán. Eu serei o teu Deus" (4).
A circuncisión practicábana os pobos semitas e outros, coma o exipcio,
acaso coma rito iniciático sexual: de iniciación ó matrimonio na pubertade. En cambio os babilonios non se circuncidaban. Cando os xudeus estaban no exilio babilónico, este rito que xa practicaban antes adoptárono
coma un sinal de distinción, signo de identidade étnica, de entrada no
pobo de Israel. O autor sacerdotal da fonte P, que escribe dende a lembranza do exilio, retrotrae a institución do rito ós tempos de Abraham(5 ).
9

l. Xa sabemos que os moitos anos

eran sinal de bendición. Os relatos bíblicos prese~tan ós devanceiros coma moi lonxevos, cando
na realidade a media de vida
humana nunca estivo tan alta
comahoxe.

Os sacerdotes xudeus, que no exilio de Babilonia
se sentiron chamados a lles dar folgos ós desterrados, elaboraron un novo relato da alianza de Deus
con Abraham, distinto do iavista (J) e do elohísta
(E) : o relato sacerdotal (P), no século VI. Coa
alianza, Deus renova as promesas: fillos e terra.

Para os orientais,

Xosé Chao Rego

10

Deus díxolle a Abraham (... ) "Esta é a alianza que eu fago contigo ecos teus des11
cendentes, e que haberles gardar: Circuncidade a pel do prepucio, en sinal de
, 120' s 01to
. d'ias d e nacer, circunc1
.
"da d e a t o'do1os varo, ns ( ... ) 140
.
a lianza
entre nos.
varón non circuncidado, coa pel do prepucio sen cortar, será el cortado do seu
pobo, pois viola a miña alianza" (6).
Aínda que xa a mesma Biblia (Dt 10,16) sinala que o importante é a circuncisión - simbólica e espiritual- do corazón, o Jeito é que este rito
resulta distintivo de Israel. E ó ser un rito estrictamente masculino de
pertenza ó pobo, a muller queda, en boa lóxica, pero en mala teoloxía,
minusvalorada. Que hoxe na Igrexa católica a muller quede excluída do
sacerdocio é unha marxinación non xustificada dende o sacramento de
entrada no pobo de Deus: o bautismo, que non discrima machos de
femias (7) .

3. Aínda que a alianza é unilateral, é
dicir, don gratuíto de Deus, o ser
humano ha responder a ela dende
a súa fidelidade. Non comportarse ben para gaña-la salvación,
senón porque Deus é bo: coma
resposta á gracia divina.
4. En realidade, o cambio de nome
non é máis ca unba prolongación
do anterior, Abram, que significa
"o meu pai -a divindade- é elevado". Pero o documento sacerdotal consegue que se impoña a
forma que agora ternos: Abraham. Cada pobo tiña "o seu
deus".
5. A circuncisión é unha sinxela
operación cirúrxica realizada
polo pai do neno, que lle corta a
membrana do prepucio, é dicir a
pel do pene que cobre o glande.
6. Aquí só se fala do varón. Hai culturas que practican unha especie
de circuncisión feminina, consistente na ablación ou eliminación
do clítoris e outras formas.
7. Os pagáns que se convertían o
cristianismo tiñan dificultades.
San Paulo defendeunos contra a
obriga da circuncisión.

BUZÓN

:

Dende Nicaragua
Moi queridos amigos de
IRIMIA:
Hoxe hai tres meses que
estou en Nicaragua e por unha
parte paréceme que levo moito
tempo, pero, pola outra, aínda
penso que estou entre vós.
Mandei unha primeira
carta longa á miña comunidade de Hospital (O Cebreiro)
coas primeiras impresións e
coa petición de que a pasasen
ás amiga e amigos; polas
noticia recibida , non chegou
6 seu destino, pero non .dubido de que pola compañeiras
de Hospital ou as miñas irmás
aberedes algo de min.
De momento e tamos vivindo n Granada, nun barrio periférico
nd á mai ría da xente lle falta de
tod ; ad mai de veciño empezamos a
tra aliar un pouco na "alfabetización"
de adulto e rapace maiore de nove
ano n n e colarizado ... A nosa vida e
traballo e tán máis centrados nas
comarcas de Malacataga, Tepalón e
Trinidad, ás que viaxamos case a diario. Son comunidades labregas, moi
numero a e con características moi
distintas ás nosas: a xente loita por
"sobrevivir", non hai "reales", como
lles chaman aquí ós cartos. A maioría
onxornaleiros con soldos de fame;
para que vos fagades unha idea, gañan
unhas 7 córdobas = 140 pesetas diarias,
e moitas cousas de primeira necesidade
están tan caras coma en España. Hai
algunha cooperativa que teñen as terras
en común, pero a traballar en particular, non hai maquinaria, o abonos e
emente , carí imo ...
A familias, moi numero a . Ter 7 ou
fillo é normal, non hai ningunha planificación familiar. Vi ven en "ranchos"
compartindo o teito per oa e animais
(pita , algún cocho can ... ). A alimentación é aba e de gran bá ico : arroz, 'fríjol
millo , e moito non fan mái ca
unha comida ó día.
O lima " empre moi caloro o, ó
r dor d 3 grao , e 6 me e de chuvia
6 de eca ab oluta.
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nos consideramos os seus amigos.
Dentro desta zona rural tan
ampla, máis de 700 familias,
estou centrando o meu traballo
na Trinidad, no campo pastoral
preferentemente, xente moi
desatendida; dende hai pouco
vai o párroco unha vez ó mes a
dicir misa. Nunca se preparo u
para a primeira comuñón, confirmación .. . Hai que empezar
preparando as catequistas, xuntanzas coas -nais, celebracións ... e, sobre todo, acompañando e escoitando moito á
xente. Axudoume moito empezar cun "censo" que nos pediron dende a parroquia, visitei
tódalas familias e, como di a Escritura,
vin, palpei, sufrín ó non poder poñer
remedio á situación <leste país ... Unha
pequena mostra da inxustiza do Terceiro
Mundo, creado polo Primeiro. ¡Canto hai
que loitar, canto hai que pedir, canto nos
ternos que comprometer!, para que o
Reino empece xa entre nosoutros ...
Non sei se vos cansei . .. só quixen
compartir algo do que estou vivindo.
Espero recibi-las vosas noticias, xa sabedes que todo o noso me interesa moito.

Este inverno case non choveu, o que ocasionou a perda de moitas colleitas; isto,
unido á crise económica pola que está
pasando o país, prepara un verán de
fame; como di o refrán: "a can fraco
todas son pulgas".
A saúde está mal: o médico e mailo
hospital son gratis, pero as menciñas
están carísimas e faltan. Os rapaces son
os peor tratados: están cheos de parásitos,
enfermidades da pel (sarna), falta de vitaminas . .. EStán aparecendo os primeiros
casos do "cólera", a enfermidade dos
"pobres", que se estende coma o lume.
U nha apre ta para todas e todos
Non hai auga potable nin sequera en Granada, as condicións hixiénicas fatais, sen
María Wirtz,
letrinas, as augas residuais polos camida Compañía de María
ños, etc .. . A maioría
dos hospitais non
teñen nin "soro".
De novo
¡Qué Deus nos teña
escribe Manuel con amistosa retranca
da súa man!
Entre esta xente
Estimados directores de IRIMIA:
que vive nestas conDesexo que vos encontredes todos moi ben, e contentos;
dicións, pero que é
eu
vou
indo sen ganas de rir nin de traballar, pero o último
acolledora, alegre
non
me
queda máis remedio que aturalo.
con ganas de vivir e
de se organizaren,
Hai dous meses que me veñen dous IRIMIAS; un borráquero traballar e
deo, non son máis ca un, pequeno e fraco . Heivos mandar
compartir todo o que
3.000 ptas. para cubrir un pouquiño os gastos que tivestes,
teño. Non dubido de
xírovos un <lestes días, se Deus me deixa.
que é a predilecta de
Ata sempre
Xesús e que ten que
Manuel
er tamén a dos que

DESDE A MOCIDADE

Os mozos ante a crise do agro
pasado día 11 de xaneiro , o
Movemento da Mocidade Rural
Cristiá de Galiza celebrou a súa
asemblea. Enfrontámonos a unha realidade
problemática, en primeiro lugar porque as
sociedades de base económico-cultural
agraria, están a desaparecer. O motivo
desta desaparición é o proceso de concentración da terra en mans das multinacionais: non bai que esquecer que o éxodo
rural é enorme en todo o Terceiro Mundo,
e que as súas cidades son as que máis
medraron nas últimas décadas (Lima, por
exempl0, foi quizais a que máis medrou, e
pasou a ser unba das máis poboadas do
mundo).
Galiza non vive allea a esta realidade. A Política Agraria Comunitaria
(P.A.C .) marcou coma obxectivo, entre
outros, a reducción da poboación agraria
europea a un 3%. Galicia canta na actualidade cunha poboación agraria que
supón un 36% do total da poboación activa. O goberno de Fraga elaborou un proxecto (en aplicación da P.A.C .) que propón a reducción da poboación agraria a
un 18% antes de _1 999 . A " guerra do
leite", a aplicación da cota láctea, a presión da cota empresarial, son elementos
que van axudar á aplicación deste proxecto. Isto, unido a outros factores, reduce moitísimo as posibilidades de futuro
da mocidade dentro do mundo rural.

º

Ademais introduce un debate necesario :
¿Só é rural o mundo agrario? A condena
de marte que pesa sobre a sociedade
agraria , ¿é condena de marte para o
mundo rural?
Pesie á cultura da paleadora (representada polo conselleiro Cuíña subido a unha
delas para inaugurar unha autoestrada), o
mundo rural segue a ter carencias estructurais grandes: en ocasións bai unha electrificación deficiente, falta de medios de transporte, afastamento dos centros de cultura,
do ensino, aparellada á necesidade de desprazamento para acceder a el. . . Todo isto
converte a cultura rural nun ha cultura marxinada. Marxinada porque ternos interiorizada unha escala de valores consumista,
pero ternos máis dificultades cá mocidade
urbana para acceder ó consumo (consumismo). Deste xeito irnos perdendo a cultura
tradicional para ir interiorizando unba cultura "multinacional". Isto levounos a debater se o progreso significaba necesariamente a marte da nosa cultura. Emparellada
con esta reflexión, tamén debatemos sobre
a situación da nosa lingua" se nós sentirnos
inferioridade por usala, ou se é a xente que
fala español a que a despreza, ou se os que
senten a inferioridade son os que renegaron
dela e por iso a perseguen ... Pensamos que
a defensa do galega non é patrimonio
exclusivo do mundo rural, mais foi o
mundo rural o que levou a dianteira na súa

conservación e defensa, e ten que seguir
manténdoa.
Ante esta situación non podernos ser
crentes por tradición, dun xeito pasivo ...
Pois Deus mesmo naceu nun cortello ,
viviu n~nha aldea da que non se podía
esperar nada bo , e foi marxinalizado ,
proscrito, polos poderes do seu tempo
(que veñen senda os poderes do noso
tempo: o imperio, os cartos,a "gran cultura", a relixión .. .).
¿Que é necesario facer nesta situación? Aínda ten senso organizarse nun
movemento que queira defende-lo mundo
rural, que sexa da mocidade e para a moci dade. Que crea no Deus da Xustiza e do
Amor, o Deus dos excluídos. Que trate de
construír .unha persoa reflexiva, creativa,
crítica, participativa (activa) ... Non é un
camiño fácil: porque non sabemos tódalas
respostas , tódalas solucións .. . Nin podemos facelo todo nós ...

Emilio González Avión
(Asemble a do
M ove mento da
Mocidade Rural
de Galicia).
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Xosé Chao Rego

Os verdadeiros mestres
Nestes últimos 20 anos volveu a
fala-lo galego moita xente de familias
que perderan o galego hai tempo. Isto
fixo que os profesores de galego buscasen corrixi-los fallos propios de
quen pensa en castelán: expresións
coma *Cho digo eu ou *había dita ou
palabras coma *a leite, *o martillo ou
*convinte. É dicir, buscouse purifica-la gramática e o léxic_o. Ben feíto.
Sen embargo van sendo horas de
que empecemos a purificar tamén os
<lito . Os ditos son lingua porque son
combinacións fixas de palabras que
xa existían cando nacemos. E pode
er que esteamos falando o castelán
con palabras galegas.

¡Que máis quixera el! é gramatialm nt correcto pero fraseoloxicamente é un castelanismo. En galego
verdadeiro dise ¡Quen lle dera! En
cambio Estar de cumple é castrapo
total, porque en galego enxebre dise
estar de días.

Entre dicirlle a un filio pola mañá,
mentre almorza, apura que vas perdelo autobús e dicirlle hule, que vas quedar en terra hai a diferencia de pensar
en castelán ou pensar en galego.
Cadrarás conforme comigo en que,
por veces, o galego escolar, normativo
e televisivo parece castelán, con outras
palabras, porque lle falta a orixinalidade e a gracia que ten calquera vello de
calquera aldea cando fala.
Arsenio, home da aldea, perdeu a
primeira man de tute e comentou con
mestría de literato: O primeiro millo é
dos paxaros. Arsenio non sabe o que
é unha metáfora pero sabe usalas.
Os mellares mestres de galego
están na aldea. Poderán non estar ó
tanto de tódalas navidades normativas
pero ninguén fala coa riqueza literaria
con que eles falan. Son literarios sen
· sabelo.
E nesta nova sección querémoslle
da-la palabra.

A Cerámica de Sargadelos leva o nome de Galicia
por toda España e alén as
súas fronteiras. Industria
galega exemplar, xuntamente
coa do Castro (Sada), ten a
súa fronte a un artista exquisito ó que a Terra nosa lle
debe moito. Persoa polifacética e inconformista, Isaac
Díaz Pardo foi investido
como doutor "honoris causa"
pola Universidade de Compostela. A nosa revista aplaude esta distinción honorífica
porque apreza que existe
xusta causa para tal honor.
¡Felicidades, Isaac!

Porque A f ala é camiño
habemos tirar proveito
se facémo-la andaina
de irmos FALANDO CON XEITO
Dende o ano oitente e dous
-moito dende aquela choveas pezas escritas foron
as trescentas vinte e nove.
Non é que cumpra gabarse
mais a aledamos convida
o saber que esta sección
mantivemos todos viva.
Eu, aprendt¿ndo o Galego,
e vós, coa vosa actitude
de serdes fieis á lectura.
¡Gardo tanta gratitude ... !
¿Por que se deixa a sección?
Non vos é ningún enterro;
nada menos que a prosegue
o lingüísta Xesús Ferro.
A súa entrega a Galicia
e ó seu idioma é total,
e habemos f alar con xeito
da man de Ferro Ruibal.
Agora agardo impaciente
que un poeta que é crego
que teño de ollo, faga
O cantar do irimego.
¿Cansei xa, de puro vello,
des ta angueira irimega?
Non tal. Quero ir facendo
Biblia Popular Galega.
Non me parece elegante
nin de decente ten nada
que eu use da revista
cal propiedade privada.
Se a sección da BPG
que a Biblia quer explicar
non vos gusta, xa o diredes.
Xa sabedes: ¡a mandar!

