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¡Fóra máscaras·
que vén o e
ido'

O TRASNO
Daniel López Muñoz

POISPAGOLA
TENRAZON
Da-la razón ó vicario de San Sebastián non é
da-la razón a ET A. Quizais sexan os nervios dos
periodistas e políticos da modernidade española,
quizais sexa unha certa revancha contra un episcopado, o vasco, que non se deixa asimilar facilmente.
O caso é que a reacción contra as manifestacións
de Pagola foron desproporcionadas e inxustas.
Pero, ademais, tiñan un sospeitosq parecido co discurso aquel dos "fachas" da transición politica cando
berraban "Tarancón al paredón" e "Curas a la
sacristía" e demais pérolas doutrora.
O da ETA hai moito tempo que perdeu calquera
sentido. É a morte como rutina, coma linguaxe cotiá.
Son máis de 700 víctimas, 269 delas civís que, alomenos eles,· estarían fóra desa guerra particular que a
ETA libra. O da ETA é inxustificable e condenable
tamén por calquera nacionalista auténtico, que ten
que ser un defensor da vida.
Pero o da ETA non é simplemente un capricho de
catro delincuentes. Eso, con outras palabras é o que
dixo o vicario vasco. E ten razón. No País Vasco hai
unha ferida ben profunda, hai unha identidade cultural
mancada, un idioma dificilmente normalizable, séculos
de "asimilación" e falta de respecto pola diferencia.
Eso dificilmente o entenden os políticos centralistas, aínda que gobernen dende a periferia, se están
revestidos de progresismo, de suposto universalismo,
desa superioridade e desprezo pola tradición e valores culturais que outorga o feito de estaren montados
nas novas tecnoloxías que tan uniforme todo o que
tocan.
Pero cando menos deberían darlle unha certa
marxe de razón a Pagola coa simple lectura dos resultados electorais do País Vasco. É demasiada xente a
que seg u e votando pola violencia. Os da ETA para
Corcuera serán simples quinquis, pero, desgraciadamente, son quinquis cun asombroso apoio electoral.
O certo é que o problema vasco terá moi difícil
remedio coa menciña que lle apliquen os gobernos
madrileños con semellante mentalidade. A actitude
dos partidos nacionalistas vascos, con ser de clara
condena e distanciamento da ET A, é ben distinta:
empeza por distinguir a compoñente criminal da compoñente política, histórica e cultural. Non hai outro
camiño.
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¡Fóra ntáscaras!
Cando os historiadores
de pasado mañá se acheg u en curiosos a este
momento que vivimos, descubrirán pampos cómo na
lgrexa de fin de século se
estendía, se estende, unha
poderosa infección aparentemente -só aparentemente- espiritual: a dos
señoritos da relixión, a dos
novos escribas -de Balaguer e doustros sitiosque se espallan por tódolos
despachos e cadeiras, a do
K.G.B. eclesial, a dos que
por non seren clase de
tropa convertéronse nunha
tropa clasista. E mesmo
pode ser que ós historiadores lles dea por chamar a
este fenómeno "o Pus da
lgrexa", que non de Deus,
cando menos do Deus do
Xesús aquel axustizado
polas mafias espirituais e
políticas do seu tempo. O
certo é que se trata dunha
pululenta se'creción de
moito monseñor meu.
De sempre a lgrexa
anda con ese debate interno:
ou ceder ás tentacións do
demo no deserto -poder,
prestixio, riqueza- ou abaixarse, facerse pobo, segui-lo
camiño que leva onde leva.

Pero agora predomina
a infección esa, o Pus
que nos invade. Por eso a
cousa vai de "prudencia"
e "control", de "santa institución" que esa con
"inquisición", de meter
medo no corpo, de
influencia nos poderosos,
de amigos banqueiros salvadores das esencias e
cruzados da nova cristiandade, de catecismo integrista e de beatificacións
pouco edificantes de grises fundadores de cousas
que nihguén sabe efectivamente que son, pero
todos sabemos de parte
de quen están.
Esa estratexia infecta
do señoritismo espiritual,
da opresión sobre mentes
sensibles, da escuridade
sectaria é o extremo oposto
da que escolleron o bispo
Romero, Ignacio Ellacuría,
o padre Llanos e tantos
outros. Por eso que estes,
aínda pasando o que pasaron, dando a cara polos
pobres con transparencia,
non teñen, polo de agora,
moitas posibilidades nun
momento de tanto pus, digo
Pus. ¿Dei ou non dei no
cravo?
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BOA NOVA

Sobre a gracia da ...
Sobre a gra.cia da palabra entre os
catequistas, etc. Teñen ese servicio, ese
cristiáns
dereito e ese deber na Igrexa; pero
Viñamos falando nesta páxina de
moito por riba d9 servicio desa xente
IRIMIA de como os cristiáns todos, ó
especializada está o dereito e o deber de
nos b autizaren, quedabamos feitos
tódolos cristiáns de acolle-la palabra de
sacerdotes, profetas e reis con Cristo. O
Deus e de transmitila ós demais feita
de "profetas" relacionabámolo coa nosa
algo vivo na nosa vida.
capacidade de palabra na Igrexa, que de
¿Que é o que pasa? Pois que a
feito vemos que está afogada, ben pormaioría dos cristiáns non exercemos ese
que na Igrexa as xerarquías nos roubadereito e ese deber. ¿Por que? Algo por
ron este dereito ós cristiáns rasos, ben
abandono propio e algo porque os espeporque os mesmos cristiáns rasos nos
cialistas nos roubaron a palabra na Igreafixemos con moita comodidade a esta
xa, e de feito actúan como se só eles
situación.
fosen os que falan con xeito e proveito
Unha palabra para todos
no nome do noso Señor.
Deus dálles de mellar gana e con· maior abundancia a
A palabra máis grande que hai na súa palabra ós que son máis pequenos na sociedade
¿Que facer daquela?
Igre.xa é a palabra de Deus. Non hai e na lgrexa.
Recoñece-lo noso dereito e deber:
cousa máis xusta, máis precisa, máis
todo cristián é ou debería ser un experto
iluminadora, máis santa ca esa palabra.
na palabra de Deus.
"Bendito sexas, Pai, Señor do ceo e mais da
Pois ben, esa palabra é un regalo que Deus
Coñecer sobre todo o Evanxeo, amalo,
terra, porque lles escondiches estas causas
nos fai a todos por igual, tanto lla dá ó Papa
vivilo, ata o punto de saber dar fe del tanto
ós sabios e prudentes, e llelas revelaches á
de Roma, coma ó bispo de Ourense, coma·ó
ós de dentro da Igrexa coma ós de fóra
xente humilde. Si, Pai, porque así foi do teu
labrego do Incio, coma ó mariñeiro de Candela.
agrado" (Mt 11,25-26). Desde logo, ¡con
gas, coma ó obreiro de As .Pontes. Aínda
Dar opinión e comunica-la propia expecanta facilidade esquecémo-las palabras do
máis, dado o xeito de ser que ten o noso
riencia de fe nas reunións, nas celebracións,
Noso Señor!
· Deus, hai que pensar que Deus lle dá de
nos comentarios á Palabra de Deus na
A palabra: deber e dereito de todos
mellar gana e con I)1aior abundancia a súa
Misa.
Na Igrexa hai algúns que teñen o servipalabra ós que son máis pequenos na socieSe ternos xeito e posibles, estudiar e
cio de aprender causas da palabra de Deus,
dade e na Igrexa. Recorde o lector aquel
aprender ben causas sobre a nosa fe, para
de Deus mesmo, para logo llelas ensinar ós
pedaciño do Evanxeo no que Xesús dicía:
ter opinión recta do que eremos.
demais; poden ser bispos, teólogos, curas,

REMOENDO O EVANXEO
A cinza ¿un símbolo inútil?
"Convertédevos e crede no Evanxeo"
"Señor, auméntano-la fe,
cando o corpo está canso
e o ánimo caído,
e a voz do abandono
soa en nós coma un alivio"
(De "Un caxato para o camiño", p. 256)
Mércores de Cinza (4 de Marzo)
"Convertédevos a min de todo corazón, ... Esgazade o voso
corazón, e non os vasos vestidos, convertédevos o Seífor, o vaso
Deus, pois el é compasivo e misericordioso: (Xoel, 2, 12-18)
"Tende coidado de non practicárde-la vosa xustiza para que
vos vexa a xente, que daquela o voso Pai non vos dará recompensa ningunha" (Mateo, 6, 1-6)

Cando o lume se apaga só quedan as cinzas, grises, sucias ...
Cando o amor esmorece, cando a amizade perde forza, ¿que
queda? Cando a fe tamén se vai apagando, ou non é unha chama

que se aviva cada día,
vais e con vertendo
nun fósil, nunha
rémora, ou polo
menos en algo inútil,
morto, gris, ...
Cando Deus me
vai quedando lonxe,
cando eu me vou
alonxando de Deus e
os irmáns non son para min máis ca instrumentos ó meu servicio, ... é conma se vestise un hábito gris.
A cinza deste mércores, pórtico da Coresma, imposta na nosa
fron~e, ou nas nosas mans é recoñece-la nosa febleza, a nosa inconsecuencia, o noso pecado, recoñecer que queremos renova-la nosa
ve, que non queremos deixar que se apague, que queremos acoller
máis autenticamente a Deus e ós irmáns nas nosas vidas. ¡Que queremos converternos!
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

ACTO ·OBREIRO EN
1978, NO LUGAR
ONDE MORRERON
AMADOR E DANIEL
O día da clase obreira
galega lémbranos aquel·
10 de marzo de 1972
cando os obreiros da
Bazán, como agora, reivindicaban os seus dereit os, aínda que nunha
situación política diferente; os obreiros foron reprimidos pola
policía custándolle a vida a Amador Rey e Daniel Niebla. Os
obreiros seguen esmagados nunha sociedade inxusta: máis de
dezaseis mil obreiros foron privados do seu dereito ó traballo no
pasado ano por expedientes de regulación de emprego. O salario
dun traballador galego é o máis baixo de todo o Estado .. . E o
noventa e cinco por cento dos empregos feítos nos últimos
meses son eventuais.

SE OS NETOS DO CONSELLEIRO de turno acudisen á garde ría "O Progreso" de Ourense, as gravísimas deficiencias e
de atención detectadas solucionaríanse en 24 horas.
S n embargo, pasaron moito s anos de sufrimentos , moitas
de nuncia ... para que, por fin , co escándalo nos medios de
com unicación, se actuase con suma rapidez para limpar axiña a
axe po1ítica do no o gobernantes.

A S.D. COMPOSTELA
segue a se-lo equipo revelación da súa categoría, tendo en
conta as súas limitacións: un
campo non axeitado, unha
cidade que non se dá volcado
economicamente (só ten dous
mil cincocentos socios), e a
teima da conversión dos equipos en sociedades anónimas ...
Son varios os equipos que
teñen a súa ollada posta no
adestrador Fernando Santos.
Una mostra de humildade par
eses outros equipos millonarios moito máis preguiceiros.

O CICLO DO ENTROIDO
está a ser moi suxerente para
moitas comunidades, pois é
tempo de estimula-la imaxinación e crear. Algúns pobos
están recollendo tradicións,
cantigas, etc., doutros tempos; outros están montando
'tallere " para facer má caras, comparsas, etc.; nalgunha celebración fan e verdadeiras obras de teatro colectivas, e é un xeito de traballar en gmpo e para comunicarse toda a vecindade. Sen esquecer
o eu en o de catarse (liberación) e de crítica social...

Fiecorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO
Quero subscribinne a IRIMIA

<
...

.....wE

(Subscripción por un ano: Nonnal: 2.000 pts
O
De apoio: 3.000 pts O

(1)

No me
Rúa ou parroquia
Cidade ou concello - - -- - - - -- - - - - - - - - - Código postal e provincia _ _ _ _ _ _ _ __

BOLETIN DE DOMICILIACIÓN

(Só para os que queiran domicilia-lo pago)

Banco ou Cai.xa de Aforros
Domicilio da Sucursal - - - -- - - - - - - - - - - - = - - - - : - - - : : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vila ou cidade
Provincia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:..___ _
Titular da cta./libreta - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - N11 cta. ou libreta
Sírvase de atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu noma lles sexan presentados
para o seu cobro por IRIMIA.

ª--(1)

Sinalar cun íx)

Atentamente

de _ _ _ _ _ _ de 199

ESCOCIA está a vivir
un pulo nacionalista e
moitos rexeitan a Unión
(1707) con Inglaterra,
pois séntense prexudicados polo centralismo de
Londres, que só se preocupa de exprimí-la gran
riqueza de petróleo que
teñen os que eles chaman "celtas". Os cinco
millóns de escoceses
reparten os seus votos
entre os partidos nacionalistas e os laboralistas, mentres que Inglaterra é fundamentalmente conservadora.
A MULLER segue
loitando polos seus
dereitos , e hoxe conta
entre nosoutros cunha REVISTA DO MOVEMENTO FEMINISTA · GALICIA · MARZO· 83 . N? 1
sensibilidade maior da
8 4c MARZO
poboación cara á igualDIA INTERNACIONA
dade e con varios
DA MULLER
colectivos feministas
que non baixan a
garda , como pode
verse nas súas publicacións: Andaina, A
Saia, Festa da Palabra
Silenciada; o que non
entendemos moito é
que algúns só se lembren desta cuestión
cando o marca o calendario, por exemplo no
Día Internacional da Muller (o día oito). A mullere a cultura é
o tema dunhas xomadas nos derradeiros días de febreiro na Universidade de Santiago, por certo, moi importantes.

SAN FRANCISCO
BLANCO é un misioneiro galego que naceu
na Gudiña, en Ourense,
e que morreu mártir no
Xapón (1597). Agora
acaba de crearse alá, na
parroquia de Outarelo
do Barco de Valdeorras,
a Asociación "Amigos
de San Francisco Blanco" para promo ve-la
lembranza e a romaría
do santo, que se celebra
con moita devoción o
cinco de febreiro.
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COMO ESTAMOS ENTRANDO NA CORESMA, permitídenos volvela ollada a outro santo ,
San Xoán de Deus , que
naceu hai agora cincocentos anos, do que celebrámo-lo día o oito de marzo;
foi o creador dos "Irmáns
de San Xoán de Deus",
que traballan con grande
agarimo cos máis desvalidos, e están facendo un
fermoso labor no Fogar e
Clínica San Rafael de
Vigo. Os máis vellos, os
drogadictos , os minusválidos, os que non teñen onde caer mortos, atopan alí amor e pausada ...

OS CÁRCERES do noso país sofren unha situación abraiante,
pois xunto ás pésimas condicións de habitabilidade en cadeas
coma a da Coruña, hai un exceso de internos que dific ulta a
mínima calidade de vida. Hoxe nas prisións galegas hai mil
novecentos sesenta e oito presos, cando só hai prazas para mil
cento corenta e seis. Por outra parte, están atendidos por poucos
funcionarios, o que explica algunhas fugas.

A SIDA segue facendo estragos: máis de seiscentos galegas
padecen esta enfermidade, e o número vai en aumento. Aínda
que son as grandes cidades as ruáis afectadas: Vigo e A Coruña,
hai outras cidades coma Burela e Monforte que tamén están
abondo afectadas . Ternos que loa-lo grande labor de atención e
investigación que está a face-la consulta de control desta infección que existe no Hospital Juan Canaleja da Coruña.
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A Morrena
de Irimia

e

oido que vale a pena, de cando en vez, pararnos
a "profundar" na toponimia dos lugares que
están definidos por termos de amplo valor ou
significado conceptual, tal que, para un irimego, o
noso Irimia, ou máis exactamente, o Pedregal da Irimia.

O caso é que vemos, de seguida, iso das fontes
míneas, alí onde a terra, a nosa terra, rompeu augas
para pari-lo picariño, que Miño lle chamamos desque
foi bautizado, con outras augas, no pilón grande da
Fomiñá.
¡Ah, pero do glaciar meirense ninguén se decata, e
iso que é ben salvase do asolagamento glaciar gracias
precisamente ó Pai Miño, que xa coas primeiras augas
derreteu a lingua do glaciar permitindo que esta terra
nosa se mantivese, de sempre, en contacto directo co
ceo, sen o manto inanizante e illante do xigante que a
cubría en aborrecible, en xélida, violación!
Para non parecer panteísta, comentémolo en termos
meramente xeográficos: .
O glaciar meirense adaptouse, como lle. era propio,
ás ondulacións das nos as montañas; e se cadra ata
recheou o Val do Eo, do norteño Eo, ¡pero co Miño
non puido, que é máis cálido! Aquela masa plástica foi
cuarteando e disgregando inxentes rochas que, amontoadas en morrenas, laterais e frontais, no caso concreto do Pedregal da Irimia foron transportadas ata o
punto de fusión dos xelos, daquela que o Pai Miño, ¡e
volvo ó panteísmo!, seica exclamou: "¡Basta, que aquí
etou eu, que son máis grande e máis cálido có Eo; e de
aquí en <liante, augas abaixo, quera prados e roseiras!"

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

UNTi

DEGAUCIA _

u

O tesauro dos irimegos é, por conseguinte, de monopolio: unha especie de concesión, de mandato, consistente·e dete-la morrena do glaciar ateo e despersonalizador no seu avance inicuo, aterecente, e daquela traca-lo
xelo, neste prado galega, en vida cromática, verdecente,
renacente, puxante, e todo o que iso conleva. ¿Forzas?
¡Tamén o Miño era pouca causa daquela, aló arriba,
cando se enfrontou coa plasticidade informe, deforme,
abraiante, do glaciar, e lle insistíu rotundo, "¡Párate,
aquí mesmo, monstro conxelador de terras indefensas!"
¿Quen se acorda hoxe de que tivemos glaciares?
¡Pois iso!
Xosé María Gómez Vilabella
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DA CONQUISTA Ó ENCONTRO

Xavier R. Madriñán

O Xenocidio

P

ara comprender na súa integridade o
fenómeno que supuxo a chegada do
home europeo a América debemos
empezar por reflexionar sobre a espectacular e rapidísima diminución da poboación
indíxena nos anos inmediatamente posteriores a 1492. Tódolos historiadores absolutamente todos- recoñecen a existencia do auténtico xenocidio sufrido polos
habitantes orixinarios daquelas terras recén
incorporadas á Coroa de Catela. Non é este
o lugar para entrar en precisión sobre as
cifras de masacre, sobre as que os expertos
manteñen unha esgrevia polémica.
Tódalas cantidades -mesmo as menores- son impresionantes. As que aportan
os cronistas contemporáneos españois, que
sempre se consideraron esaxeradas, parecen moderadas á vista dos estudios científicos actuais. Fixémonos unicamente no
caso das illas das Antillas, nas que primeiro puxeron pé os conquistadores: tan só
despois de cincuenta anos de presencia
española, a penas sobrevivían uns centos
de persoas do millón calculado para antes
do descubrimento. En moitas zonas a
extinción -non quedaron indios- foi
total nunha soa xeración.

As causas da masacre
O xenocidio, que para moitos merece o
calificativo de "o maior da historia", é un

A conquista de Cuzco

feíto indubidable. Por máis
que esta realidade ensombreza os festexos oficiais do
V Centenario, no se pode
oculta-lo sangue inocente
das numerosísimas víctimas
da conquista e da colonización. A mortandade indíxena foi de tal magnitude, que
houbo quen, naquel tempo,
incapaz de lle atapar explicación, atribuíulla a unha
praga enviada por Deus.
Sen embargo, son ben claros os factores que produciron a masacre.
Unha matanza de indíxenas en México
Con ser terribles, o peor
non foron as guerras iniciais,
de protección ós indios. Habería motivos
senón a brutal explotación que despois
éticos na decisión, pero tamén pesou moito
exerceron os colonos alí instalados sobre
o medo a non poder explota-las riquezas
aquelas xentes. A "cobiza insaciable" americanas ante a previsible extinción da
que dixo Las Casas, o defensor dos
poboación autóctona. Sen indios para traindios-, a obsesión dos españois por enriballar, nada valían aquelas terras.
quecerse a toda custa --ei-la razón que os
levou a alén mar-, matou de fame e exteNon hai desculpas
nuación a milleiros de nativos abrigados a
traballos forzados na mina -o ouro, o
As enfermidades levadas polos europedeus dos conquistadores- ou no campo.
os -gripe, neumonía, variola...- dezmaOficialmente os indios non foron escraron tamén aquela poboación, xa que os
vizados, pero os colonos consideráronos a
seus carpos carecían de defensas contra
miúdo coma cousa ou propiedade persoal.
elas. Hai quen quere presentar esta mortanOs abusos e maltratos foron tantos, que os
dade por causas naturais coma única e
monarcas españois tiveron que dictar leis
exculpatoria razón da catástrofe demográfica. Fose como fose, os indios son inocentes da marte que acompañou ós europeos.
Tamén se desculpa o xenocidio sostendo que, naqueles tempos, os costumes
eran outros e a marte dos indíxenas non
era motivo de escándalo. É un argumento
inválido porque xa na época houbo unha
forte polémica en España sobre a cuestión, o que indica que non todos o aceptaban coma normal, tal coma noutra ocasión exporemos.
Cómpre non esquecer que aínda hoxe
os verdadeiros e primeiros danos de
América continúan sufrindo discriminacións e ataques do home branca. Que a
historia non nos aparte da realidade
actual. Pensemos no que escribe o mexicano Carlos Fuentes: "¿Dentro de 500
anos quedará un só indio vivo en América? A conquista aínda non terminou".
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Entr
¿Que se agacha 1

ENTREVISTA

arcial Gondar Portasany é antropólogo.
Director do departamento de Filosofía e de
Antropoloxía Social da Universidade Comp ostelana, naceu en Pontevedra en 1948. Entre as
diversas obras que escribiu salienta Romeiros do
Alén, Premio da Crítica en 1989. Posteriormente, en
1991 publicou outro interesante ensaio Mulleres de
Mortos, sobre as viúvas da costa galega. Nesta entrevista apórtanos unha interpretación moi orixinal da
significación do entroido en Galicia.

A dimensión animal está reflexada
nas máscaras . Pensemos nos cigarróns
de Laza: teñen unha careta de animal,
andan coma os animais , non falan ,
péganlle á xente usando farrapos con
esterco, formigas, toxos: elementos selvaxes, e volvendo sucios ós que na vida
ordinaria van limpos , trastocando a orde
de novo.
Polo tanto, o entroido repres~nta ó
home carnal e animal fronte á coresma
que significa a espiritualidade: é o tempo
do xaxún, do peixe, da privación da carne
e da sexualidade.

¿Que sentido ten o entroido rural
galego?
Xa o di a mesma etimoloxía da palabra, que é introitus, ou entrada na coresma. Trátase dunha metáfora cristiá: simboliza ó home carnal fronte ó espiritual.
Estamos ante a exaltación da carne;
vemos que ata a mesma comida, a base
de parco, é vital. A coresma será o tempo
do peixe, é dicir, da moderación, da espiritualidade.
[Coma unha ironía burlesca, faras e o
enterro da sardiña ó remate do entroido,
cando o que se debería enterrar é a carne,
pro4ibida durante a coresma, e non o
peixe: a palabra carnaval probablemente
fai referencia á supresión da carne ("carnem levare") no tempo de penitencia].

¿Para que serve esta escenificación
que é o entroido?
Tradicionalmente o entroido era unha
instancia crítica, unha rebelión fronte á
vida normal constrinxida palas normas.
Fronte a esta represión, o pobo exalta o
que está prohibido o resto do ano, e critícao.
Eu penso que o entroido non é antieclesiás tico, senón que é a forma máis
sutil de predicación da Igrexa. Baséome
nestes datos:
1. Unha revolución da que se sinala o
día do comezo e o da fin, dificilmente é
unha revolución. Que o entroido estea tan
pautado, fainos sospeitar da tese que afirma que o entroido constitúe unha instancia crítica contra a Igrexa.
2. Hai <lúas formas de ensinar: a) por
vía positiva, dicindo o que hai que facer e
b) por vía negativa, avisando do que non
hai que facer. O entroido pertencería a
este tipo de predicación. Ensínanos que
se levasemos a cabo estes excesos comida, bebida, sexualidade- o mundo
non se sostería.
A proba disto é o propio cansazo: o
cigarrón acaba extenuado, coma morto.
Tódolos entroidos terminan dalgunha
forma cunha marte: a queima do Meco, o
enterro da sardiña, etc. Fronte a iso, a
vida, que ó principio parecía opresiva,
aparece como razoable.
Por iso é unha forma de predicación en
negativo. A través da escenificación, lánzase unha mensaxe moito máis eficaz da
que poderiamos transmitir só coa palabra.

M

O entroido gal ego, ¿ten a súa orixe
nas fes tividades romanas, coma adoita
afirmarse?
Normalmen te fai e unha conexión
evolutiva do entroido galega coas fes tividade roma nas, porqu e hai m ásc ars,
inclu o comportamento comúns a ambas
f ta p ro temo que darnos de canta de
que a o iedade variou moito co tempo, e
non é me mo a ociedade galega cá
r mana. T n outro entido di stinto o
ntroido gal go do que tiñan a Lupercai [f ta qu e celebraban na cidade
d Roma o 15 d f breiro en honor ó
d u pr t tor do rabaño contra o lobo,
Lup re qu r mataban n or ía liceni
, p 1 qu f ron cond nada no
' ulo V, ano 494, poi papa X la io I].
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TEMPO DE EXCESO
En coresma vaise prohibi-la carne,
tanto en sentido alimenticio coma
sexual. ¿Significa algo o entroido con
relación a esta prohibición?
O entroido ten unha dimensión de
animalidade; vémolo no exceso de comida e de bebida, na sexualidade -rómpese a moderación sexual- e invértense os
papeis do home e da muller. É unha das
pouca s ve ces no que a muller pode
deixa-la súa actitude sumisa e ser protagonista, meténdose cos mozos, o Xoves
de Comadres, por exemplo. Ademais, os
home di frázanse de mulleres e estas de
home , roil)pendo así a normalidade
cotiá.

UN XEITO DE PREDICAR

·oido:
tralas máscaras?
Entón, ¿por que a lgrexa persegue
o entroido por culpa dos seus excesos?
Iso é unha actitude da Modernidade.
Se remontamos á Idade Media, no século XIII dentro das catedrais os beneficiados facían escenificacións ríndase da
paixón de Cristo. Era o risus paschalis
ou burla pascual. No fondo, o que había
era un concepto da persoa máis complexo có actual. A persoa non era boa ou
mala, senón ambas cousas. Esta idea é
xa do tempo dos Padres da Igrexa. No
século XIII xustificábano coma forma
de educación: é necesario escenifica-lo
mal para poder vencelo, hai que identificalo e levalo á irrisión. O mesmo dirán
peste noso século psiquiatras coma
Freud.
Despois vén a Coresma para corrixir
aquilo, sendo xa unha educación en positivo. Pero a Igrexa, co paso do tempo,
foise facendo menos rica en expresividade e, abandonando esta forma de predicación, simplificou en branco ou negro, bo
ou malo, cando antes se xogaba con matices grises.
¿RURAL OU URBANO?

E o carnaval urbano, ¿en que se
diferencia do entroido rural?
O carnaval urbano tradicional móvese
noutras claves; poderiamos definilo coma
unhafesta de salón. Nel sinálanse as clases sociais, reflexo da sociedade urbana.
O mundo rural é máis homoxéneo e non
hai tanta diferencia de clases sociais
coma na cidade. Nas vilas hai unha concepción menos relixiosa. O carnaval laico
reflexa contradiccións de clase xa nos
mesmos actos que se celebran. Mentres o
pobo baixo está na rúa, as distintas clases
sociais ocupan distintos espacios: o Círculo mercantil, o Liceo de artesáns, o
Casino de cabaleiros, etc. Buscan as máscaras coma exaltación do seu medio.
Saen da normalidade en positivo e en
negativo. No entroido do casino, os disfraces son de época, históricos, mitolóxicos; no Mercantil de oficios, e a clase
baixa aínda se pon peor do que está, con
disfraces farrapentos.
E, ¿por que se perdeu a dimensión
relixiosa na vila?

~-----

Na vila a relixión reduciuse á esfera
privada, e a pública ocúpana outros conflictos sociais, coma a loita de clases que
se reflexa no carnaval, mentres que na
aldea a relixión é un aglutinante social.
¿Segue a ser un espacio crítico o
entroido actual?
Nas vil as hai un vaciamento do
entroido, deixa de ser unha expresión con
contido e convértese en pura aparencia.
Déixase a creatividade e exáltase a estética. Os disfraces cómpranse na tenda, non
se improvisan, coma na aldea.
Ademais, o entroido sempre foi libre,
pero agora está subvencionado polos concellos. Antes era a crítica do poder e hoxe
é o seu asalariado , enchendo actividades
para o concelleiro de cultura. Resulta
puro espectáculo.
Estamos ante un fenómeno da Modernidade, ese vaciamento de todo. Creo que
o gran reto do futuro sería reenche-lo
entroido de contido , non co que tiña
antes, pois os tempos cambian, pero si
intentando recuperar cada grupo, coma as
asociacións de veciños, grupos políticos e
a propia Igrexa, o que antes foi: expresión das preocupacións cotiás, ritualización da propia vida.

Non hai que despreza-la dimensión
non verbal da comunicación, da que o
entroido é unha expresión privilexiada,
moito máis eficaz cá palabra; debido á
súa potencialidade simbólica é fundamental para educar en libertade.
Sara Paz Quiñones
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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 a~alla-la
degradación da natureza.
Axúdaa respetándoa

UNTA
o
DEGAUCIA ~

Conselleria de Agricultura, Gandería e Montes
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MAREIRA

A Pesca, ¿unha actividade. para ·subdesenvoltos?
entro de moi poucos meses, vanse
cumprir dez anos, de que en A
Coruña, un profesor da Universidade de Santiago, no curso "A Industria
Pesqueira ante o Mercado Común", defendía unha teoría que en- síntese viña a dicir
que os nosos pescadores "aínda" terían
certo porvir na pesca comunitaria, xa que
a maioría das frotas da chamada Europa
Azul estaban recuando. Anos despois,
unha persoa moi ligada ó sector pesqueiro
galego comentaba en público que, "a
capacidade de traballo dos nosos pescadores e a súa adaptación a estar tantos meses
fóra do fogar era insuperable".
Mentres no Estado Español se vivían
"décadas prodixiosas" no sector pesqueiro, esta mesma actividade sufría grandes
retrocesos en Europa debido á implantación das Zonas Económicas Exclusivas
(200 millas), algo que unha información
parcial da realidade do sector pretendía
ocultar.
Por outra parte, en calquera clasificación económica dos países comunitarios,
os últimos catro lugares (ver cadro) sempre están ocupados polos mesmos Estados, Estados que son tamén os países con
maior actividade pesqueira.
Podemos pois, co permiso de Irlanda
(tantas veces marxinada pala súa dolorosa
historia), afirmar con Mario Benedetti,
que o Sur iamén existe, aínda que sexa o
N arte -como case sempre- quen ordena, e nesas ardes, está claro que a pesca
non está considerada coma unha actividade prioritaria.
Aquí
Os nasos negociadores voan a Bruxelas, dende ese lugar co que se encaprichou
Felipe II (e mira que tivo caprichos o
home ese), sen demasiada convicción do
que teñen que defender, xa que a pesca,
fundamental para a supervivencia e desen-

D

volvemento
de
Galicia, dilúese no ·
ámbito de Estado,
cando se fala de
cifras macroeconómicas.
Tamén é verdade que os comunitarios non estiveron
nunca dispostos a
facer concesións
nunha materia que
en conxunto lles
supoñía
aínda
menos que a España, e que dado 0 Nos pobos do litoral galego, a pesca é cousa de todos.
naso nivel de consumo, sempre viran próximo, o conxugar en primeira persoa o
verbo "vender", verbo admirado e querido
para calquera bo mercader, e xa se sabe
que é en realidade ese gran consorcio
europeo.
Por se todo isto fose pouco, por aquí
non sempre se dixo a verdade, e foron
moitos os que agardaron vedle as orellas ó
lobo, e cando llas viron, aínda pensaron
que o carnívoro mamífero devoraría ó
veciño.
Así as causas, foron poucos os que se
decataron de que neste pequeno curruncho
periférico do Noroeste, existían (e aínda
aguantan) o 40% dos pescadores do Estado, e que a súa esperanza escomenza a
chamarse ... nunca, nada, venda ou desguace.

E agora
Mentres a crise pesqueira parece
recrudecerse díá a día, e cando non se fala
de suspensión de pagos nalgunha empresa
de renome, chegan noticias máis que
negativas das negociacións para o acordo
con Marrocos. Tres son os asuntos máis
destacados dentro do ámbito do sector
pesqueiro na Comunidade Autónoma.

CEE
P.N.B. por habitante

% pescadores por poboación activa

7. Holanda
8. Gran Bretaña
9. España
10. Irlanda
11. Grecia
12. Portugal

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Grecia
Portugal
Irlanda
España
Dinamarca
Italia

l. O "MANÁ", que en forma de axudas á construcción de pesqueiros, aparece
coa folga xeral xa anunciada. Pensar que
os representantes do capital, á vista da
situación pesqueira, vanse embarcar (e
nunca mellar dita) na cruzada de construír
máis de cincocentos novas buques, é polo
menos digno dun aplauso .. . ou de Fátima,
Lourdes, e a partir de maio, Torreciudad.
2. A entrada en vigor do paro biolóxico para a frota do cerco, medida que parece é ben acollida -no seu día foi solicitada- polo sector. Agora, a non se esquecer de que o principal "productor" é o propio mariñeiro, que precisa recibi-lo salario
xusto e a tempo.
3. A futura lei de pesca, que xa ten
levantado bochas entre amplos colectivos
nalgunhas rías .

¿Que nos queda ós menos favorecidos?
Pasado o primeir:o xoves de abril,
haberá que seguir loitando, pedindo e esixindo, xa que a pesca en Galicia, é moito
máis ca uns homes embarcados nun
buque, máis ou menos días. Son tamén
mulleres (sirva de homenaxe a elas, esta
foto dunhas redeiras en Malpica), so n
comercios e industrias, son pobos enteiros
que poden sobrevivir e non queren morrer.
Mais, se no peor dos casos, houbera
que emigrar, ¿é que no medio do Océano
hai moitas diferencias? ...
Mentres algúns seguiremos a preguntar: as riquezas -que si proporcionou a
pesca- ¿onde están?, ¿para que serviron?

Severino Gestoso
"Colectivo VIGO"
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A CARÓN DO LUME

Impresións sobre
a festa do lome
eriamos unhas 100 persoas as que á unha do
mediodía do día primeiro de febreiro, víspera da Cande l ori a, nos dispuxemos a
reflexionar sobre o n:eno.
Houbo unha breve introducción que presentou ó neno
desde o punto de vista psicolóxico, como alguén que se
converte en perosa ó longo
do seu crecemento, que se
de envolve, pero que ó
mesmo tempo ten que ser
c nsiderado xa como persoa
csd
principio da súa exist n ia.
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cións porque non puideron darse conta de que
era o que lle facía falta,
e nós non soubemos darlles ruáis có que pedían.
Non deixamos de ver
ós nenos coñecidos dos
nosos barrios, das nosas
parroquias e aldeas, que
experimentan a miúdo a
dificultade que supón a
escola coma un atranco
obrigatorio en vez dunha
axuda para o seu crecemento.
O neno que nós
fomos

ómo-lo entorno do neno
Os fillos da miseria
alamo , así, do "neno en xestación", do "neno que nace" e do "neno
que medra". Tamén falamos de que ese
neno chega a unha familia, a unha
e cola e a un contorno: a sociedade que
o recibe que vai ter unha forte influencia nese proceso que é converterse en
persoa.
Achegámonos ás necesidades ruáis
importantes dos nenos que non son
oamente a comida, a limpeza, a
comodidade, a ausencia de dor, senón
que son tamén o amor, a información,
a dependencia-autonomía, a seguridade-límites, e sobre todo o xogo coma
actividade fundamental para ensaia-la
vida.
Démonos conta de como todos nós,
os maiores que formamos parte desa
ociedade que recibe ó neno, para cubrila úas nece idades ternos que aportar
coa comida, a limpeza e atencións
rai tamén tolerancia, esixencias,
informaci " n, autoridade e sobre todo
c mpañía. E ta diferente necesidades
n n e cobren eparadamente: cando
ati facémo-la fome dun neno ou o estam bañ nd , ó me mo tempo e tarémo U dand ou negando ternura e afect .
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A través do coloquio o neno impers o al foi collendo caras coñecidas,
fomos encontrando alí ós nenos e
nenas que sentíamos máis próximos a
cada un de nós: ós nenos explotados e
asasinados, ós que desde moi cedo deixan de xogar porque a sociedade non
Hes permite facer ningún adestramento
da vida, senón que os sitúa na dureza
da realidade, dunha cruel realidade, e
todos pensamos nos nenos que cada día
nos traen á casa os medios de comunicación e que acostumamos a pensar
que están moi lonxe de nós. Non sempre é así; aínda non había 24 horas que
os diarios nos contaran dos nenos
dunha gardería ourensá que vivían en
dramáticas e absurdas privacións.
"Los hijos de papá"
Tamén apareceron alí estoutros nenos
fillos dunha sociedade "rica", que teñen
de todo e non poden desfrutar de nada;
eses nenos que cando aínda non sentiron
a necesidade de algo, xa os maiores lles
estamos a dar de todo, ás veces cousas
tan pouco necesarias; eses nenos que
finalmente viven cheos de insatisfac-

Ademais, case todos os que estabamos ali, levamos con nós ó noso neno, o
neno ou nena que algún día fomos, o que
recordamos del. Houbo quen nos deu a
coñecer ó seu neno . A través <lestes
nenos tan próximos atopamos de novo
as necesidades máis importantes de
todos eles, as vivencias máis dramáticas
e os recordos dun tempo que ou foi feliz
ou, polo menos, así permanece na nosa
memoria.
Solidarios con eles
As nosas reflexións tamén nos levaron a falar de nós, persoas maiores, do
que podemos aportar ós nenos e do que
podemos recibir dos nenos, do que
ternos a obriga de proporcionarlles .
Decatámonos de que axudar a medrar
ós nenos: acompañalos ó longo do seu
desenvolvemento, é unha tarefa difícil,
pero non imposible, da que non podemos nin debemos escapar. É unha tarefa que ten riscos, coma a vida en si
mesma; pero contamos con nós e cos
mesmos nenos. Parece que vale a pena
in ten talo.

Madó Domínguez

BIBLIA POPULAR GALEGA (10)

A risa de Sara (Xén 18) c1)
1

O Señor apareceuse a Abraham na carballeira de Mambré (2), estando este sentado á entrada da súa tenda, nas horas de
2
calor. Abraham ergueu os olios e viu tres
homes de pé diante del. En véndoos,
correo ó seu encontro, desde a entrada da
3
. tenda, e postrouse, dicindo: "Meu señor,
se merezo o teu favor, non pases sen te
deteres onda o teu servo".(3)
Estraño relato que pqrecer ser unha mistura da Zenda da chegada de tres
personaxes divinos e unha teofanía de lavé ou aparición do deus dos hebreos. Resulta moi semellante a esa Zenda grega da chegada de tres deuses,
Zeus, Poseidón e Hermes a cas de Hyrieo, a quen, non tendo el fi.llos, lle
anuncian o nacemento do ansiado Orión.
4

Abraham dixo: ''Farei traer unha pouca auga, bañarédevo-los pés e descansaredes
5
baixo a árbore. Coa mesma e xa que pasades por onda o voso servo, traerei un anaco
de pan. Repararedes con el as forzas, para logo seguirdes camiño". Responderon eles:
''Está ben. Fai como dis"
Abraham promete un bocado de pan e un grolo de auga, pero prepáralles
un banquete: é o xeito da cerimonia de acollida, parsimoniosa, da cortesía
oriental (4). Sobre todo no deserto, o hóspede é sagrado e, se logo de xantar, o xefe beduíno se decatase de que o .hóspede é un inimigo contra o que
ten a débeda de sangue, vingándose dun crime cometido contra a súa familia, ha ter que deixar que pasen tres días sen o atacar, pois a comuñón de
mesafaino irmán del durante ese tempo (5) .
6

Abraham correo á tenda onda Sara, para lle dicir: "Trae tres cuneas de flor de fari7
ña, axiña: amásaa, e prepara unha bica". E el foi correndo ó cortello, colleu o vitelo
máis tenro e mellor, e deullo a un criado para que o guisase ó momento. Despois, co
vitelo guisado, colleu manteiga e leite e servíullelos. Mentres eles comían, el estaba ó
seu lado baixo a árbore (6). Nisto, eles preguntáronlle: "¿Onde está Sara, a túa
muller?" El respondeu: "Aí dentro, na tenda".
As mulleres, cuberto o rostro co veo, nin tan sequera saían da tenda para
non ser vistas. Proba da marxinación en que o patriarcado tiña á muller,
pecha na súa casa cando había forasteiros. Aínda hoxe a sociedade e maila
lgrexa son demasiado "patriarcais ", para expresalo con suavidade.

Xosé Chao Rego

1. Tomo o título do teólogo Erik
Peterson, anque distanciándome
da súa interpretación tan pouco
feminista.
2. Santuario cananeo, ó sur de Xerus alén , onde asentou o noso
patriarca.
3. Parece que estamos ante unha
lenda cúltica ou mito de oruce do
santuario cananeo de Mambré,
segundo o cal o deus supremo ElXaddai, acompañado de dous
seres celestes, aparecera naquel
lugar. Lendas, por outra parte, frecuentes nas épocas e países que
cultivan a hospitalidade coma virtude suprema. Israel recolleu esta
tradición aplicándoa á súa propia
historia patriarcal e facendo que
un dos tres personaxes fose o
mesmo lavé, deus de Israel.
4 . Este detalle da hospitalidade
xenerosa dos beduínos re sulta
indispensable para entendermos
no capítulo 19, o famoso pecado
da cidade de Gomorra.
5. ·Considero que as catequeses
eucarísticas gañarían en comprensión e en fondura se tivesemos en conta esta mentalidade
dánica, para apreza-la irmandade
que establece o Corpo de Cristo
no clan cristián , ho spitalario,
aberto a todos.
6. As visitas dos orientais non son
coma as nosas, que tampouco son
igual na urbe ca no rural. Dábanse tempo par unha acollida que
implicase a comunidade de mesa.

10

Un deles engadiu: "Volverei a verte para o ano, e entón Sara terá un tillo". Sara oíu o
12
que dicía, detrás da entrada da tenda (...) Sara riu ás escondidas, de pensar: "Despois
1
de que estou acabada e o meu home vello, ¿coñecerei aínda o pracer?" 3Mais o Señor
14
díxolle a Abraham: "¿Por que ri Sara(... ? " ¿Hai cousa que non poida o Señor?".
Risa entre nerviosa e retranqueira. Pero Deus pode sempre realizar algo
novo: unha nova creación. Realiwuna nas entrañas maniñas de Sara, coma
nas virxinais de María (7). O misterio non está tanto na nai, estéril ou virxe,
senón no don do filio. Velaquí o final humanísimo do relato, típico do documento J ou iavista, que retrata a Deus comportándose coma un home, sen
distancias:
15

A Sara entroulle medo, e negou: "Non rin". Pero Deos insistiu: "Non o negues: ti
riches" (8) .

7. Peterson contrapón a Sara coa
Virxe e di que ata a anunciación
do anxo a María "a muller está
excluída dunha relación directa
con Deus". Parece unha interpretación "patriarcalista pouco feminista"
8. Desgraciadamente, hoxe hai quen
exclúe á muller da plena sacramentalidade cristiá, negándolle o
dereito ó sacramento da Orde
Sacerdotal.
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OBRADOIRO DOS NENOS

A sociedade e mais eu
A SOCIEDADE...
Normalmente non penso nesta relación, pero hoxe vou aproveitar para matinar sobre da miña condición de nena.
A verdade é que me atopo un pouco
desprazado da sociedade por se-lo que
son: "un simple nena" ... "Xa medrarás ... "
"Aínda tes moito que vivir ... " "Xa aprenderás ... " "Non lle s fagas caso , son
nenas ... " "Mira o que len , é coma un
nena ... ".
Moi tas des tas expresión s pódense
escoitar en triviais conversas coloquiais
dos que e gaban de ser adultos.
Quera dicir abertamente que os nenas
somo seres humanos e que ás veces
temo. unha madureza intelectual maior
cá dele me mas.
n ca ión decátome das carencias
qu hai na relac i n ad ulto-nena, cando
rcar alg e n n
me fai ca o
d local antepoñen o
ca ndo pr eci amente
EU...

sómo-los nenas os máis fieis e incondicionais consumidores.
Pasando a maiores, dáme noxo a
maneira que ten o mundo adulto de
fomenta-lo consumismo, a educación na
violencia, e a belixerancia. Estoume .a
referir ás películas e inclúo tamén a violencia sexual moi común en moitas delas;
Xogos baseados na guerra e a loita de bos
contra malos que moitas veces confunden
as ideas dos máis pequenos que só entenden a vida coma unha eterna loita entre o
ben e o mal; hai rapaces para os que o
Servicio militar será a ocasión de manexar armas ultramodernas ...
En definitiva boto en falta unha voz
forte que se atreva a dici-las verdades
que tanto nos preocupan e inquedan. E
afirmo isto porque desde o meu punto de
vista máis que educarnos para vivir,
como se fai na escala, edúcasenos para a
guerra.
Esta é a miña opinión sobre o noso
pasto na sociedade, intentando non entrar
¿Por que o ceo azul?
¿Por que loitamos e nos matamos?
¿Por que facemos sufrir ós nasos amigos?

Síntome dubidosa,
inqueda, insegura.
Mentre on cativa pregúntame:
¿Que erei de maior?
¿Serei enfermeira, artista? ...
¿Parecereime á miña nai, ó meu pai? ...
Pídolle ó mundo

Boto en falta amizade
e cariño

por hoxe na relación familiar neno-pai,
neno-nai ... esa é outra historia.
Xosé Lois - 8º EXB (Pontevedra)

a fame, a miseria
¿Por que existen as guerras?
¿Por que milleiros de nenas son maltratados?
¿Por que hai quen marre de fame?
¿POR QUE TEÑO QUE MORRER SE
EU O QUE QUERO É VIVIR?
BERRO
¡SOS!

claridade e sinceridade

¿Por que nos enganamos?
¿Por que nos mentimos?
¿Por que non somos fieis?
¿Por que non nos queremos de verdade?

¿Por que a noite é maura?

Denuncio as loitas,

SOCIEDAD E ...
Mandado por maiore
Dirixidos por maiore
Organizado por maiores ...

¿Que botamos en falta?
Cariño
Comprensión
Afecto
e por riba de todo unha sociedade en paz

Estamos fartos de tanta inxustiza,
de tanta falsidade, de tanta ambición.

¿Como no imo atapar
ne ta ociedade,
onde a no a opinión non intere a? ...

Se-lo mellor, se-lo mellor, se-lo
mellor...

s ·e -lo mellor' se-lo mellor' se-lo
mellor ...

¿Que é o que non nos gusta?

Pero non nos atrevemos porque ...
¿Para que? .. .
¿Quen nos escoitaría?

Se-lo mellor, se-lo mellor, se-lo
mellor ...
¿Qu
Qu
Qu
Qu

11 imo pedir ó mundo do adulto ?
no ac pt n como orno ,
n n n e i an ermo coma outro
p idamo dar t do o que t mo

Se-lo mellor
mellor ...
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e-lo mellor, se-lo

A forma de nos educar:
é como se nos tivesen pechados nunha
burbulla onde só hai: paz, amor, respeto ...
Pero cando nos atopamos cara a cara coa
realidade é coma espertar bruscamente
dun soño ...

Se-lo mellor, se-lo mellor, se-lo

Rocío - 8º EXB (Pontevedra)

mellor...
¿Que quereriamos berrar?

Se-lo mellor, se-lo mellor, se-lo
mellor...
É a lección que antes aprendes : a ter que
pasar por enriba do outro.
Tere - 8º EXB (Pontevedra)

ECOLOXÍA

¿Que se coce no tema das incineradoras?
ntes de que no 1993 a CEE
regule restrictivamente o tema, a
Consellería de Ordenación do
Territorio está ultimando con moito
segredo a creación dunha gran incineradora en Meirama (Coruña) para queimar
gran parte dos residuos sólidos urbanos
da nosa terra.
Segundo datos aportados por diversos colectivos ecoloxistas e veciñais,
este proxecto é despilfarrador, altamente
perigoso para a saúde e moi destructivo
co medio ambiente.

A

Non hai filtro que
dea impedido que
as incineradoras
boten dioxinas ó
aire

¿Por que son tan perigosas as incineradoras?

¿Por que se queren traer para
Galicia?

Estudios científicos de diversos países coinciden en sinalar que por moitos
filtros que se poñan, as incineradoras
non poden evita-la emisión de múltiples
residuos tóxicos e perigosos, entre os
que destacan as dioxinas, os furanos, os
gases orgonoclorados e diversos metais
pesados.
Segundo "Greenpeace", as DIOXINAS son as substancias máis tóxicas e
bioacumulativas que se coñecen, estando ademais na base dos procesos canceríxenos. Calcúlase que a súa toxicidade
é 70.000 veces maior cá do cianuro.

Como xa ocurreu noutros temas,
estase seguindo a desgraciada tradicción
de comprar toda a tecnoloxía que por
contaminante e obsoleta se rechaza en
Europa ou USA. Estannos vendendo o
que non queren nin poden usar eles.
E, coma sempre, as razóns de fondo
son económicas. A montaxe dunha incineradora supón un gran negocio duns 20.000
millóns de pesetas. E resulta que as industrias que agora montan as incineradoras
son as mesmas que ían monta-las centrais
nucleares antes da moratoria ¿curioso, .
non?

¿Que alternativas quedan?
Nin verter, nin incinerar, a única
solución non contaminante está en reciclar e reutilizar. Hai cidades nas que xa
funcionan programas de recollida selectiva do lixo, clasificando e separando os
restos de papel, de vidrio, de materias
orgánicas, etc.
En definitiva, vivindo máis austeramente e en sintonía co resto do planeta,
nons e acumularán tantas e tantas causas
superfluas que logo nos abrigan a queimar.

Jésus Medín Roca
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Xosé Chao Rego

Literatos na aldea
eu pai fixo un dos seus
derradeiros . tr~ballos
como carpmteuo na
Facultade de Xeografía e Historia de
Santiago. Tres anos despois de se
xubilar, pasaba comigo por diante
dela e dixo ¡Para aí, para aí! Nunha
aula, que el coñecía táboa por táboa,
volvía a haber obras de reforma.
Deulle á cabeza e comentou coa
boca pequena: ¡Esta vaca moito
leite dá!

Teremos que desterra-los castrapismos *por si as moscas, *desde fai
pouco tempo·, *é convinte facer, *dá
igual e recuperar polo si ou polo non,
de pouco pra .acá, era ben facer/cumpría facer, tanto ten.

Meu pai non estudiou preceptiva
1iteraría, non sabe o que é unha figura
retórica pero ¿quen lle negará vontade
de e tilo a e e comentario?

Eran as oito da mañá e chegabamos á casa duns amigos. Os que ían
comigo pensaron ó mesmo tempo a
mesma cousa: o mozo dixo en castrapo ¿ *Teranse erguido xa?; a muller
de corenta díxoo máis enxebre: ¿E
eles andarán a pé?

M

id que, e no pasados vinte
an s, salvám -la pureza gramatical e
1 xi a, n
próximo dez hai que
cr ar c n i ncia da pureza fraseolóxica. r árll ela primeiro ós profesores e
ritore . Ende non, o galego
pode perde-lo maior caudal de orixinalidade.

Hai quen di *Vou dentro dun ratiño .(operación ben difícil, por certo,
esa de meterse dentro dun rato),
cando o que quere d1.cir é vou logo,
vou de contado.

Algunha xente ten mágoa de que o
galego se pareza moito ó castelán.
Escoite falar á xente da aldea e nos
ditos dela atopará unha lingua ahondo
distante para ser lingua.

Xosé María Llanos, xesuíta,
morreu ós 85 anos. No seu
enterro había políticos de
tódalas cores, pero predominaba o vermello da esquerda
comunista. No ano 1955,
mediada a súa vida, o padre
Llanos deulle una viraxe
espectacular a súa existencia:
abandonando a atención espiritual a burguesía madrileña e
ós mozos universitarios, este
home de dereitas converteuse
ós pobres e foi vivir ó miserento barrio chamado Pozo do
Tío Raimundo. Rematou
sendo un gran loitador pola
xustiza do Reino de Deus.

Cando remata o entroido
a min dame mala espiña
que a xente ritualice
o enterro da sardiña.
¿Por que enterra-lo pdxe
. cando é só da carnada
do que nos priva a coresma
e non de congro ou pescada?
O humor do pobo é grande
e se non pode unha zanca
de pito comer, al menos
queda o dereito á retranca.
En tempos antigos era
comer carne, unha riqueza
mentres o peixe quedaba
para os fillos da pobreza.
Logo o peixe fíxose caro
e andaba polas nubes
só asequible ós anxos,
serafíns e mais querubes.
Así deuse a hipocresía
de estar farto de marisco
o rico, mentres ós pobres
se Hes prohibía un lisco.
Por iso, as almas pías
haberán de ter paciencia
se non teño entusiasmo
polo asunto da abstinencia.
A non ser que me convenzan
de que a abstinencia é a mesma
na que loita don Carnal
e vence Dona Coresma.
Outra cousa é o xaxún
que é un xesto corporal
que pode significar
manifestación total.
Manifestación e entrega
con todo o corpo, ocasión
pra liberar, desde o fondo,
o berro do corazón.

