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Victorino 

Desque en 1978 se botou a andar esa festa que cha
mamos Romaxe de Crentes Galegos -que o día 
12 <leste setembro coñece a súa 15 celebración-, 

naceu a idea dunha revista que se fixese eco do ánimo e 
espírito que inspiraban a ese nacente movemento galego
cristián. Dispúxose que se chamase coma o lugar de 
nacemento, alí onde se orixina o río Miño, tamén berce 
da Primeira Romaxe: Irimia. 

Idas e voltas, promesas e fracasos, a revista non daba 
nacido. Ata que tres anos despois -en 1981- os cregos 
da zona de Abadín -Xosé Antón e Manolo- descubri
ron un cura novo que viña para a súa comarca e que 
gozaba destas tres condicións: sensibilidade galega, pre
paración cultural e creatividade literaria. 

Victorino Pérez Prieto non é galego de nacencia, senón 
de ad pción. Leonés da vila de Hospital de Órbigo, en 
plen camiño de Santiago, soubo dar, na súa andaina, 
e a raíce de no a Terra. Optou pola galeguidade e por 
un cri tiani mo esixente. Mesmo se fixo estudioso de 
tema teolóxicos e literarios galegos. 

Sen o equipo que el coordinou-pero, sobre todo, sen el 
mesmo-, a nosa revista non sería posible. Son moitas 
horas literalmente queimadas a carón dunha lareira na 
que ardía a xenerosidade, que afectou ó tempo e ós petos 
dos creadores de IRIMIA. 

Despois de dez cumpridos anos, o equipo que formaba a 
Mesa de Redacción anterior pediu un xustificado relevo, 
aínda que concedido de mala gana. Non había máis 
razóns para o recambio cás que eles aducían, e foron 
merecentes domáis exquisito respecto. 

Con todo, a nova Mesa de Redacción rogoulle a Victori
no que seguise coma director da revista, malia as dificul
tades que isto supuña. Así o fixo por un curso máis, sem
pre solicitando o seu inmediato relevo. Hoxe decide 
pasar, discretamente, ó número de colaboradores. 

Comprendemos ben as razóns que o levan a tomar esa 
determinación, non sendo a menos forte delas a distancia 
xeográfica que lle impide, dado o seu intenso ritmo de 
traballo pastoral, acudir sempre á xuntanza de redacción 
e facer e re pon able de cada número. 

Non re ulta moi elegante que IRIMIA fale de si mesma 
n te apartado do editorial, pero neste caso había que 
d ixar 6 lado o pudor, por motivos de e tricta xustiza e 
d lemental gratitude. 
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• íERASNO 

Daniel López Muñoz 

Disneylavia 
Desde pequeniños apren

demos a mira-lo acontecer 
coma unha interminable loita 
de bos e malos. Unha película 
de W alt Disney e a última das 
series televisivas son non fondo 
idénticas . 

¿Lembrades que incómo
dos estabamos os nenos cando 
non dabamos enxergado quen 
era o malo da película? Era 
tanto coma non entendela. 

Estamos feitos así pola 
cultura dominante que, quizais, 
non fai máis ca alimentar algo 
que todos levamos dentro. 
Unha cultura belicista, guerrei
ra, que precisa malos ós que 
esmagar e que se pon moi ner
viosa cando o malo non e total, 
absoluta e netamente malo. 

Na guerra do Golf o foi pre
ciso facer a Sadam Hussein, ata 
o día anterior aliado e "bo" 
fronte a Jomeini, moito máis 
malo do que o home era de seu 
natural. Non foi difícil porque 
colaborou bastante ben. Esa foi 
unha película macanuda, enten
díase á perfección. 

No lío de Iugoslavia a 
cousa resultaba máis difícil. As 
conciencias dos homes e mulle
res occidentais, estaban incó
modas. Tanta brutalidade, tanto 
horror ¿a quen anotarllo? ¿a 
quen abominar, odiar, satanizar 
e, por fin aniquilar? Porque non 
esquezamos aquela primeira 
lectura: croatas, bosnios e eslo
venos eran nacionalista-separa
tis tas-desestabilizadores do 
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mapa europeo, dolorosamente 
debuxado pola Segunda Guerra 
Mundial. 

Pero, en fin, que tras un 
empezo enguedellado os guio
nistas dánno-la clave: os malos 
da película son os serbios. 
Méritos fixeron : son os ocu
pantes, apoiados por un exérci
to poderoso , con prácticas 
racistas,. .. 

E xusto cando o persoal 
empezaba a estar tranquilo, as 
cousas volven a revirarse. Sou
bemos que os croatas están 
infiltrados de neo-nazis e 
alguén nos lembra que na gue
rra mundial masacraron ós ser
bios co apoio dos alemáns. E 
resulta, ademais, que os bos
nios son os responsables da 
masacre da "cola do pan" con
tra a súa propia xente, da morte 
dun periodista e dun soldado 
das forzas de paz, animaladas 
das que nun principio se culpou 
ós serbios, que para eso se fixe
ron, para que o público mundial 
entendese, dunha vez, quen era 
o único malo. 

Os serbios seica loitan 
contra a pantasma de Hitler. Os 
croatas e bosnios contra a do 
serbio Tito. Cada "depuración", 
cada ocupación, cada coloniza
ción, cada represión cultural ou 
lingüística termina por estoupar 
nas mans do agresor. O dereito 
de autodeterminación libre, 
pacífica e democrática é vital 
para a paz do mundo. Aquí non 
sobra ningún pobo. 

DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15000 C/ Pombal, 30 (Santiago) Teléfono 
58 5330. Fax: 982 - 59 27 04 IRIMIA 
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao, Mariano Guizán, Luciano 
Pena, Beatriz García, Xabier Losada, Manolo Regal, Severino Gestoso, Manoli Paz 
Baña. 
COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torra
do, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A 
Rella" (Antonio Fdez. Oca, Eliseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide 
Fdez.) Juan Antonio Pinto Antón, Francisco Carballo, Tintxu, Miguel Anxo Araújo, 
Xavier R. Madriñán, Lois Ferradas, Madó Domínguez. 

SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Compostela. 
Telf.: 981 - 59 01 42 (De 3 a 5). Subscrición: 2.000 pts. De apoio: 3.000 pts. 
CONTA: Caixa de Aforres de Galicia, CC/304-316-001 .073-1 Urbana nQ 2 - Santiago 
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 IMPRIME: Imprenta Minerva 



BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

O clamor dos que non teñen voz 

º
verán estase acabando. Cos seus 
roáis e cos seus menos, o verán é 
para moitos tempo de abundancia. 

Abundancia nos bens da terra que se recollen; 
abundancia nas relacións humanas que se 
multiplican coas viaxes, coas vacacións, etc.; 
abundancia nas experiencias festivas que 
enchen a nosa terra; abundancia no comer, no 
beber, no bailar. Esto dito con todo o respecto 
cara a aquelas persoas que durante o verán 
experimentan un incremento do traballo e do 
sacrificio, como poden se-los labregos ou os 
obreiros da hostelería. 

A outra cara da moeda 

Pero curiosamente, o carón destas expe
riencias múltiples de abundancia que acaba
mod e reseñar, os medios de comunicación 
faláronnos algo, non moito, da situación 
extrema do pobo de Somalia, e algunhas per
soas chegadas do Terceiro Mundo contáron
no-las situacións que se están vivindo naque
les medios raiando sempre na miseria, na 
fame xeneralizada, na morte. E no fondo de 
todo isto, claro, unha experiencia de inxusti
za sufrida e aguantada, de insolidariedade 
total. 

A mentira do noso Primeiro Mundo 

Entre nós case non teñen eco as noticias 
que nos veñen do Terceiro Mundo. Os medios 

de comunicación encárganse moito de carnu
flalas no medio doutras de moita roáis trans
cendencia, como pode se-la enorme desgracia 
de ter que vivi-las festas do Naseiro pasadas 
por auga, ou de que nun amencer de agosto 
desaparecese o busto de Fraga do xardín da 
súa vila natal, Vilalba. 

Non coñecémo-lo que pasa no Terceiro 
Mundo nin, por suposto, caemos facilmente 
na conta de que o que lles pasa a aqueles 
pobos en boa medida é o froito da nosa abun
dancia feliz . Ninguén somos persoalmente 

Mentres haxa Terceiro Mundo nas 
condicións actuais, ningunha vivencia 
relixiosa é agradable a Deus. 

culpables, pero todos somos un chisco cóm
plices, creando dunha especie de segundo 
"pecado orixinal" que martiriza a moito máis 
de medio mundo. Pero, claro nós somos 
demócratas , nós somos pobos libres, nós 
somos desenvoltos, nós somos cultos, nós 
ternos unha relixión verdadeira ou, se cadra, 
nós pasamos desas cousas da relixión. 

A responsabilidade dos crentes 

Persoalmente estou convencido de que 
mentres haxa Terceiro Mundo na condición 
en que hoxe está, non se pode falar de paz, nin 
de liberdade, nin de democracia para ningún 
pobo. Tamén estou convencido de que nin
gunha vivencia relixiosa é totalmente limpa e 
agradable a Deus, mentres non se tome en 
conta desde as Igrexas o que está a pasar no 
Terceiro Mundo. O Terceiro Mundo esta e a 
converter así na pedra de xuízo da nosa verda
de en múltiples campos, e o crente recorda
mos aquelas palabras do noso Señor cando 
lles dicía ós que pretendían gozar da súa apro
bación por teren escoitado a súa palabra:, ou 
por teren comido e bebido con el: "Non sei 
quen sodes. Arredade de min os que practicá
de-la inxustiza" (Le 13,27). 

Neste noso mundo, mirando ó seu e inso
lidario, ¿non sería acaso a principal misión 
das Igrexas, dos crentes, recordar activamente 
a nosa débeda material e espiritual co Tercei
ro Mundo? 

1

Sairiarnos gañando todos. 

REMOENDO O EVANXEO 

Non podedes servir a Deos (misericordia) e o diñeiro (explotación) 

Domingo XXIV do Tempo Ordinario ( 13 de setembro) 
O Señor díxolle a Moisés: Estou vendo que este 
pobo é moi testán, a miña ira vai acabar con eles ... 
Pero o Señor arrepentiuse das ameazas que pronun
ciara contra o seu pobo (Ex. 32, 7-14). 
Cumpría facer festa e alegrarse, porque o teu irmán 
estaba morto e reviviu, estaba perdido e f oi atopa
do" (Le. 15, 1-31). 

"Misericordia quero non sacrificios" ou "A misericordia 
do Señor enche a terra", son frases que percorren o AT falan
do dese Deus pretendidamente duro e vengativo. O Deus do 
AT, o mesmo que o Deus de Xesús, é un Deus fundamental
mente misericordioso. Por se quedase dúbida ningunha, 
Xesús deixouno definitivamente sentenciado con parábolas 
coma a do "filio pródigo": en Deus o que conta é o amor, o 
seu amor é mais forte có erro e o pecado; o que quere é amor, 
e non servilismo legalista. · 

Domingo XXV do Tempo Ordinario (20 de setembro) 
Atendédeme ben os que esmagades ó pobre e quere
des acabar cos desvalidos da terra ... O Señor xurou: 
non esquecerei xamais os seus Jeitos (Am 8, 4-7). 
Ningún criado pode servir a dous amos ... Non pode
des servir a Deus e mais ó diñeiro (Le 16, 1-13). 

Unha vez máis o tema do diñeiro, que tantas veces 
comentamos nestas liñas. A súa insistencia na Biblia, fálanos 
de que se trata dun aspecto fundamental: Mammon (o diñei
ro) é o ídolo máis perigoso coque se ten que enfrbnta-lo ver
dadeiro Deus ó longo de toda a historia de Israel e a de tódo
los pobos; de aí a insistencia na correcta opción con respec
tos del, particularmente no caso de Xesús: Só Deu , o amor e 
a misericordia, salva; non os cartas. 
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A PENEIRA 

SÓ CERTA GASTRONOMÍA funcionou 
neste verán cultural pola banda de moitas institu
cións, mentres acontecementos culturais, moitos 
deles con moitos anos de creatividade poden 
morrer por falla de apoios, así a Romaría Vikin
ga que antes brindaba un fermoso festival folk, 
este ano viuse burlada pola ausencia de Julio 
Igle ias anunciado a bombo e platillo; tamén 
houbo que suspende-la actuación <leste músico 
na e ruña por falta de venda de entradas. 

CONGRESO GALEGO DA XUVENTUDE 
O PRIMEIRO CONGRESO GALEGO 
DA XUVENTUDE vai ter lugar do 23 ó 25 
de outubro baixo o lema: "Xoves: somos 
quen". As comunicacións presentadas poden 
ser preinscritas antes do quince <leste mes en 
Casa da Xuventude. Praza do Matadeiro. 
15703 Santiago (Tf. 583942). 

MADRID SEGUE 
DESCOÑECENDO 
O LABOR DOS 
FAREIROS, e se 
Deus non o remedia, 
estes van desaparecer 
por decreto leí, coma 
se nada ... A electró
nica non o é todo 
nisto do mar, fan 
falla moitos sinais 
nas nosas costas, así 
en USA hai máis de 
cincocentos por mil 
millas, en Francia 
case outros tantos, e 
en España só sesenta 
e dous . O traballo 
des tas persoas é 
moito máis ca un ofi
cio romántico, é algo 
que urxe mellorar, 
aínda que no Manza
nares non fagan falla . 

O TURISMO foi toda unha desfeita neste 
verán, non só en Galicia, tamén no resto de 
España, a pesar de tanta propaganda e de tanto 
gasto inútil a conta do peto de todos; o sector 
vai ter un inverno duro, sobre todo aqueles 
que fan unhas "perras" no verán, para subsistir 
en tempos máis fríos. Os planificadores da 
política endexamais fallaron tanto nas súas 
previsións, algo que agora ternos que pagar 
todos. 

Itinerario para a Romaxe 

Alfonso Blanco Torrado 



AS PRIMEIRAS "BANDEIRAS 
DA LIBERDADE" van ser entre
gadas neste mes de setembro a per
soas comprometidas co noso país; 
son unha iniciativa de xente tan 
xenerosa coma Isaac Díaz Pardo, 
Manolo Rivas, e outros. Tamén no 
eido da cultura hai que salientála 
homenaxe que nestes días ten lugar 
en Mondoñedo ó músico Pascual 
Veiga no cento cincuenta aniversa
rio do seu nacemento no que se fará 
un achegamento a música e literatu
ra do século dezanove ( 16-18 de 
setembro). 

A ÚLTIMA CAM
PAÑA MARISQUEI
RA deu bos froitos co 
sistema de vedas tradi
cionais. Houbo menos 
mariscadores: quince 
mil fronte ós vinteún 
mil da edición ante
rior, pero as colleitas 
foron moito ma1s 
xenerosas. Agora 
mesmo estase a limpar 
unha boa parte do lito
ral arousán co obxecti
v o de recupera-lo 
medio ambiente 

A F AME E A MISERIA 
SEGUEN MEDRANDO DUN 
XEITO DRAMÁTICO. Cada 
día morren cincocentos nenos de 
fame neste recuncho do mundo: 
Somalia e países veciños. Cando 
remate este ano xa serán millóns 
de persoas as que morreron 
naquel país ... , por iso agora ofre
cemos algún enderezo para reco-
11 er axudas: Axuda en acción. 
Barquillo, 8, 1 ºD. 28004 Madrid. 
Teléfono (91) 523 21 90. Cáritas 
Española. San Bernardo, 99 bis. 
7º 28015 Madrid. Teléfono (91) 
445 53 OO. Cruz Roja Española. 
Eduardo Dato, 16. 28010 Madrid. 
Teléfono (91) 554 82 60. Inter
mon. Roger de Lluria, 15 08010 
Barcelona. Teléfono (93) 301 29 
36. Mans Unidas. Barquillo 38, 2º 
28004 Madrid. Teléfono (91) 308 
20 20. Médicos Sen Fronteiras. 
A venida Puerta de Ángel, 1, 1 º 
08002 Barcelona. Teléfono (93) 
412 52 52. Medicus Mundi. Sán
chez Barcaiztegui, 38, 1 º 28007 
Madrid. Teléfono (91) 552 54 38 

SARAXEVO segue 
sitiada coma antes do 
verán, cun saldo de 
miles de mortos e 
desaparecidos e máis 
de vinte catro mil feri
dos ... Xa nos acostu
mamos ás arrepiantes 
imaxes que tódolos 
días chegan á nosa 
casa. Europa segue 
xogando con cinismo, e así Francia defende a Serbia e 
Alemaña á súa cliente Croacia. En Saraxevo escomen
zara en 1914 a primeira guerra mundial, máis ata agora 
era unha fermosa cidade dos Balcáns. 

O NOVO CURSO DE EXB, que escomenza o 
día dezaseis, ten a novidade de inicia-1 o que 
agora se chama a "primaria" nos seus dous pri
meiros cursos e que escolarizará progresivamen
te ós alumnos entre seis e doce anos, en tres 
ciclos de dous cursos cada un. Os actuais sépti
mo e oitavo constituirán no seu día a secundaria 
obrigatoria ... O primeiro curso da nova primaria 
contará este ano con vintecatro mil catrocentos 
alumnos. ' 

GRUPO DE BAILES POPULARES IAR 
Rúa da Cerca. 30 - Baixo 
Teléfono (981) 10 36 46 

15009 • A CORUÑA 

GALICIA • ESPAÑA 

O GRUPO IAR é un de tantos colectivo que 
están a traballar día a día na colleita de ve tua
rio, instrumentos, peza musicai ... por todo o 
noso país; un labor calado pero moi fecundo 
para todos, cando a institucións pa an de todo 
isto ... Este grupo organiza do vinte de etem
bro en diante unha expo ición con todo e te 
patrimonio recuperado. 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

UNT4 
DEGAUCIAI 
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Tres lecturas da pobreza 

Miguel Anxo Aráujo Iglesias 

O fenómeno da fame está magoando fortemente esta 
nosa sociedade, que tanto presume de progreso, tanto no 
campo socio-político coma no campo da técnica. As bolsas 
da pobreza inundan as xeografías das nosas cidades. Diante 
desta realidade atopámonos con distintas lecturas, que nós 
reducimos a tres. 

A primeira é a daqueles que recoñecen as necesidades 
que aturan os pobres, pero non teñen en conta a responsabi
lidade comunitaria que hai na existencia deses pobres. Pen
san que estes son froito do egoísmo e cobiza dalgunhas per
soas concretas que lles empecen te-lo preciso. Nalgúns 
casos, din, trátase de xente preguiceira, malos traballadores, 
borrachos ... , que, por mor dos seus propios defectos, vense 
sumidos nesas carencias. Pero non se comprende que o sis
tema de vida imperante na nosa sociedade - as causas 
estructurais- produza de seu pobres e marxinados. Estas 
persoas son moi propensas a pensar que sempre houbo 
pobres e que, por moito que se faga, sempre os haberá. 

Unha segunda lectura é a daqueles que pensan que a 
pobreza é un fenómeno conxuntural, propio do momento 
aínda imperfecto do desenvolvemento do presente sistema 
económico e social. Acéptase que hai crise, desigualdades e 
pobres; pero todo isto débese ó baixo nivel cultural e moral 
da nosa sociedade e á necesidade de organizar mellor a eco
nomía e a creación da riqueza para que se poida chegar logo 
a unha distribución máis xusta. 

Unha vez controlada a enfermidade cultural e moral, a 
crise será superada. Polo tanto, non existe razón para cues
tiona-lo valor ético do noso sistema capitalista. Máis aínda, 
en certos sectores desenvolvidos chega a afirmarse que o 
capitalismo democrático acadou a síntese perfecta entre 
liberdade e xustiza e amósase coma o proxecto ideal. Para 
estes sectores, falar de inxustizas estructurais é pura dema
goxia. 

U nha terceira lectura é a daqueles que afirman que a 
pobreza é un fenómeno estructural, que ten a súa raíz na 
inxustiza do sistema económico capitalista, e non só nos 
seus desequilibrios pasaxeiros. Os pobres son o resultado 
dun sistema baseado na explotación e, por iso, son un fenó
meno colectivo e social. Son pobres porque a organización 
económica e política da nosa sociedade produce de seu 
rexeitamento e marxinación. Existen os pobres porque nin 
sequera tiveron a oportunidade de entrar no xogo; non pui
deron nin ter un posto na grella de saída. 

Estas tres lecturas fannos pensar que a pobreza é algo 
complexo. Non é un fenómeno natural, senón que ten que 
ver coa responsabilidade humana. 



TERCEIRO MUNDO 

~ í 
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Decálogo por un turismo máis solidario 

1.- Non captes só imaxes e fotografías 

2.- Causa os mínimos transtomos posibles 

3.- Come o mesmo que come a xente do lugar 

4.- Durme en lugares modestos 

5.- Viaxa nos transportes públicos 

6.- Non foménte-la mendicidade 

7.- Non fagas ostentación de riquezas 

8.- Non desentoes nin contamines 

9.- Mira cos teus ollos e non cos do vídeo 

10.- Aprende do que ves, escoita moito e sobre todo comparte ... 
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ENTRAMPADOS PO: 
~~~~~~~~~F~CASODAPOLti 

REPORTAXE 

E
rstas reflexións veñen a conto á vista dos tristes resultados 
cos que rematan as políticas de imaxe, lucimento e auto
bombo dos gobernos de Madrid e de Galicia. A Expo e as 

Olimpiadas deixaron ó Estado central en bancarrota. Pola súa 
parte Fraga obtén, financiado polos cartos de tódolos galegos, a 
súa máis internacional derrota, mentres contrata a Julio Iglesias 
por un prezo disparatado. Entre aquela desmesura e estoutra hai 
unha mesma actitude política que lles serve de guía: "gobernar é 
vender imaxe para poder seguir gobernando". 

O 92 VÉNSE ABAIXO 

Xa o dicían os que eles chamaban 
ag reiro : despoi do 92 virá un 93. O 

a. o é qu non e preci a que acabe o 
an gl ri para que o pobres de 

1 pr t ñan que raña-lo peto. Se algo 
di tinguiu á macro-empresas que o 
g bern do PSOE emprendeu no trián
dulo Madrid-Barcelona-Sevilla, foi o 
de enfreo, a grandiosidade, a falta de 
me ura. Esa desproporción é a causa 
principal de que o ano máxico se veña 
a pique. 

A Expo recibe menos persoal visi
tante do previsto, e os que van, gastan 
pouco; non se dá recuperado o investi
do; os concesionarios perden cartos e 
difícilmente poderán paga-las tarifas. O 
famosísimo AVE, ou tren de alta velo
ci d ade, leva camiño de acabar nun 
'Ave María purísima", coma o rosario 
da aurora tan sonado. Hai quen dixo, e 
dixo ben, que é un luxo que España 
non e podía permitir, algo así coma se 
"unha familia de tipo medio que vai 
emprender unha viaxe mercase un 
Roll no canto dun Peugeot 309 por 
pura cu tión de imaxe". 

O AVE cu to u máis de medio 
hilló n de pe eta , es to é, 
500.000.000.000 pta con todos eses 
'ero . A carga que upón é seria e xa se 
fa la d aprazar en data fixa o tramo de· 
M drid a Fran ia que é o que daba sen
tid ~ di pendí evillano, di pendio 
p r e rt , que n pouco ou nada vai 
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influír na mellora da calidade de vida 
dos xornaleiros andaluces, chamados 
agora a pagar máis impostos e cobrar 
menos paro. 

¿UN SACO SEN FONDO? 

O do tren de alta velocidade é un 
mal exemplo para as pequenas econo
mías familiares . É difícil animar á 
xente a gastar menos e aforrar máis, a 
enfria-la economía, cando o goberno se 
empeña en face-lo contrario do que · 
predica sen reparar nesa primeira ver
dade económica: "onde tiran e non se 
pon, logo se chega ó fondón" . Iso sen 
falarmos das remuneracións coas que 
se agasallan determinados cargos públi
cos co conto tan sabido da "dignidade 
que merecen": hoxe é o máis normal do 
mundo que, sen saír de momento da 
esfera do poder socialista, nun concello 
galego de dez mil habitantes haxa catro 
concelleiros do grupo de goberno que 
se asignan a sí mesmos, "por maioría 
absoluta" , a pequenez de catro centas 
mil pesetas ó mes. 

E ó fondón cbegamos pola impre
visión e a temeridade. E o fonfón fura
do chámase déficit público. O burato 
da facenda estatal supera xa o 5 % do 
PIB, esto é, o 5 % de toda a riqueza pro
ducida en España posta en pesetas. 

A causa non é só que se gastase 
alegremente en demostrar que a nova 
España é máis europea e universal ca 
ninguén. Pasa tamén que os ingresos 

son moi, pero moi inferiores ó previsto. 
Principalmente polo fracaso na loita 
contra a fraude fiscal que consiste, 
como todo o mundo sabe, en que os 
quemáis beneficios teñen menos pagan 
á facenda. 

O goberno tiña un plan para sacar á 
luz todo o diñeiro negro que, principal
mente, sectores do empresariado e das 
profesións liberais tiñan ben agachado 
coa inestimable colaboración da banca 
privada. Este plan pasaba por unha 
amnistía, un borrón e conta nova para 
os defraudadores, medida esta moi cri
ticada pola esquerda. Pero nin por esas. 
A penas nada se conseguiu e os mes
mos de sempre seguen forrados porque 
lle colleron o tranganillo á nova leí do 
IRPF: hoxe estímanse en máis de 7 
billóns de pesetas os diñeiros negros, 
esto e, como para construír 14 trens de 
alta velocidade. 

E VEU O AXUSTE 

Aínda non estabamos de todo 
repostos da impresión do plan de con
verxencia no que se recortaban os sub
sidios de paro, cando o ministro Sol
cbaga nos dá outro apretón de cinto. 

Co plan de axuste quérese recadar 
máis , porque na Tesourería de Madrid 
non hai un peso. E quérese recadar xa, 
mesmo dándolle á medida un efecto 
retroactivo de moi dubidosa constitu
cionalidade. Para iso elévase a tarifa do 
imposto sobre a renda; elévanse tamén 
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as retencións que ós traballadores se lle 
fan cada mes; derróganse as presta
cións do fondo de asistencia social; elé
v as e o IVE, que é o imposto máis 
inxusto pois pobres ou ricos, todos 
pagamos igual; ... 

Pero hai outras medidas que terán 
un efecto especialmente grave sobre os 
traballadores e os parados, coma a 
reducción da oferta de emprego público 
ou novas reduccións nas prestacións 
por desemprego. 

En definitiva, que tocaron fondo e 
tócanos escotar ós de sempre, que no 
92 se queimou moita pólvora e os 
ramista desta festa volven pasa-lo 
pucho polas mesmas casas. E ¡ollo ó 
dato! que a Galicia, antes e agora, só lle 
tocou escotar. Por aquí non pasaron as 
bandas de música do 92. 

EA FRAGA TAMÉNLLEVAI 
A MARCHA 

Para nó-los galegos a cousa non 
quedou aí. Porque a política da Xunta 
que preside Fraga semella repeti-la 
mesma película con outros actores e 
decorados. Algo así coma unha copia 
feita en provincias. 

Está custando demasiado caro e 
inútil ese esforzo do presidente da 
Xunta de conseguir desde Galicia as 
honras, recoñecementos e dignidades 
que sempre se lle negaron na política 
estatal á súa persoa. 

Na campaña por presidir a Asem
blea das Rexións de Europa estragouse 
demasiado tempo, diñeiro e prestixio, 

¿para promocionar Galicia? Resulta 
perigosa, á vista da goleada pola que 
perdeu D. Manuel, esa identificación 
que el pretende entre o ben de Galicia e 
os seus intereses e aspiracións persoais. 

Pero os pequenos e grandes fraca
. sos na política de fachenda galega, non 
rematan aí. O do palacete de Madrid, 
tan desproporcionado el, é un bo exem
plo de política de escaparate, de envol
torio. ¿Que rendemento se lle tira? Co 
que custou o tal edificio podíanse poñer 
en marcha corenta escolas infantís 
públicas que darían resposta a catro
centos nenos de cero a tres anos. Outro 
bo exemplo é o xeito como se aceptou 
a transferencia do INSALUD, cheo de 
trampas e buratos financeiros. ¿Citare
mos máis falsos logros en envoltorio de 
éxito? Pois velaí está o Plan de Comar
calización, unha boa idea paralizada 
polos vicerreis de provincias, outro 
globo inchado sen miga de contido. ¿E 
que dicir do plan agrario? 

Pero a gran estrela deste desfile é o 
Xacobeo-93. ¿Sabe alguén en que con
siste exactamente? De momento, coma 
cousas concretas, tanxibles, están os 
trescentos millóns de nada que se leva 
Xullo Eirexas ("pódese dicir das dúas 
maneiras"), a urbanización do Monte 
do Gozo e un asfaltado do camiño his
tórico digna da máis pailana ignoran
cia. Mal empezo para o ano de Galicia. 
¿Será un plan de promoción turística? 

A cuestión ten o seu aquel porque o 
pelegrín é un viaxeiro, non un turista; 
os seus motivos, de espiritualidade, de 
intercambio, de austeridade, non casan 
aló moi ben cos intereses hosteleiros. 
Hai moitas imaxes posibles dun pere
grino, pero todas igual de opostas e dis
tan tes á dun Xullo Eirexas ("pód,ese 
dicir das dúas maneiras", insisto) esba
rrigado ó sol nun complexo hoteleiro 
da "jet set" en Ibiza. Penso que nesto 
podemos coincidir moitos, mesmo 
Monseñor Gea Escolano, que aínda non 
se manifestou ó respecto. 

De calquera maneira, o axuste vai 
afectar moi en serio a todo ese 93. E 
non só afectará a ese Xacobeo ignoto e 
misterioso, pero tan ben representado, 
publicitado e vendido, senón tamén ás 

autovías, ás transferencias, á débeda do 
INSALUD, etc ... A Cataluña e Andalu
cía, que aproveitaron as vacas gordas 
do 92, quedaranlles, cando menos, as 
infraestructuras, estradas, edificios, 
etc ... Esperemos que acó, a falta de 
autovías, non vexamos ó conselleiro 
Cuíña calquera día montado nunha 
escavadora para moderniza-lo camiño e 
transformalo nunha vía de alta veloci
dade, iso si, coa mellor intención, para 
que os peregrinos vexan acurtada a súa 
penitencia e poidan acudir en cadansúa 
"Harley Davidson" pracer de praceres, 
asubiando contra o vento un canto a 
Galicia ¡ Hey ! 

EN DEFINITIVA 

Que cando falamos de desga te e 
quebra da democracia debemos acudir 
á sabedoría popular (no bo sentido da 
palabra) e comprobar pasmados que , 
por desgracia, os estilos actuais de 
goberno non fan máis que da-la razón 
ós que pensan que a política é para os 
que vi ven dela. 

Que estes señores están xogando 
con algo moi serio, moito máis có seu 
prestixio, moito máis cá súa conta 
corren te. 

Que a xentes non é nada parva, 
anque si moi paciente e comprensiva; e 
que se a actividade de goberno se con
verte basicamente nunha actividade de 
venda ó público de marabillosos envol
torios sen nada dentro , a xente vai 
empezar deixar de ir a ese mercado 
electoral. 

Que fai falta un retorno ós princi
pios, ás ideoloxías, á moral, á diferen
cia respectuosa pero firme. Que fai 
falta que a acción de goberno sexa algo 
máis ca un mercadeo: enganar para 
convencer, convencer para manterse, 
man terse para medrar e para vol ver a 
enganar, enganar para convencer, con
vencer para manterse, ... e así, a er 
posible, ata a xubilación, a derrota ou a 
morte. Amén. 

D.L.M. 
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AXUDAS ÓS PROGRAMAS 
DE ESCOLMA XENÉTICA 

" E COMPROBACION DO 
RENDEMENTO LEITEIRO NO 
GANDO VACÚN DE ACORDO 
CO PLAN INTEGRAL (PIMX) 

AXUDA Nº 13 
INCREMENTO DA VIABILIDADE E A EFICACIA DA EXPLOTACIÓN 
MEDIANTE A MELLORA DO GANDO 

QUE CONSISTE EN 
20.000 PTS. POR EXPLOTACIÓN E ANO E 100 PTS. POR LACTA
CIÓN FINALIZADA. 
70°/o GUSTOS INSEMINACIÓN. 3 DOSES SEMANAIS. 
100o/o GUSTOS DOS NÚCLEOS DE CONTROL 

E VAi DESTINADA A 
NÚCLEOS DE CONTROL LEITEIRO 
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O CAMPO 

Tempo de vendimar 

Estase achegando o tempo da vendi
ma, que é a época de maior acti vidade nas 
áreas de predominio do viñedo. En Galicia 
estas son: 

*O Ribeiro, que é a zona demarcada 
polos vales dos ríos Arnoia, Miño e A via. 
É o viño galega que máis soa, dentro e fóra 
de Galicia, con vocación de producir para o 
mercado dende hai séculas, e que nos últi
mos días de agosto foi noticia palas protes
tas (algunha violenta) de viticultores polo 
proceso electoral á presidencia do órgano 
rector do Consello Regulador da Denomi
nación de Orixe (en <liante D.O.). Este 
Consello é o que ten que velar pola autenti
cidade do viño da zona amparada, e debe 
persegui-las fraudes, é dicir, aqueles viñas 
que se queiran vender coma Ribeiro sen o 
seren. 

O conflicto vén derivado por unha nor
mativa electoral inadecuada, que prima ás 
adegas industriais (algunha das cales foi a 
única que cometeron fraude ata o presente) 
xa que establece as categorías de viticulto
res (productores de uva) e industriais, mar
xinando a un terceiro sector, de gran impor
tancia cualitativa por seren os que proba
blemente elaboren o mellar Ribeiro, que 
son os colleitadores, é dicir, os vitivinicul
tores, ou viticultores que elaboran o viño 
coas súas uvas. Estes, en vez de constrituír 
categoría á parte, foron achegados ós viti
cultores, co cal as adegas industriais pasa
ron a controlar a D.O. 

No Ribeiro prodúcense viñas brancas e 
tintos, e estase facendo un certo esforzo por 
mellara-la calidade, pagando máis as castes 
preferentes que son as autóctonas, sinalada
mente a treixadura. 

*Valdeorras . Comarca natural que 
ocupa as ribeiras do río Sil e algún afluen
te. Predomina a producción de viño tinto, 
pero dende hai uns anos estase impulsando, 
con notable éxito en canto á calidade do 
producto obtido, a producción de godello, 
que· é unha caste autóctona que permite ela
borar un caldo superior monovarietal (é 
dicir, un viño producido só con esa caste). 
Esta zona tamén está amparada por unha 
D.O. 

*Rías Baixas. Na provincia de Ponte
vedra existe unha D.O. chamada Rías Bai
xas que ampara a producción de tres subzo
nas: O Salnés, que ten coma centro a Cam
bados, onde predomina o albariño, que pro
duce un viño monovarietal que vén atinxin
do os postas de máis honor en cantas catas, 
nacionais e internacionais, participan; a de 
O Condado, que ten coma capital a Ponte
areas, e que xunto a albariños produce 
viñas con mes tura de varias e astes; O 
Rosal, que comprende o último tramo do 
Miño ata a Guarda, de características simi
lares á anterior. 

Os viños da terra 

Pero xunto ás tres zonas sinaladas que 
gozan de D.O. , existen outras onde o culti
vo do viñedo é moi importante: 

O Val de Monterrei , con capital en 
V erín, e que ten como particularidades que 
pertence á canea do Douro (o Duero caste
lán) e que se prolonga na veciña Portugal. 
Son viñas con menor acedume que os dou
tras zonas . 

A zona do Miño que vai dende Os Pea
res ata o inicio do Ribeiro ten recoñecido, 
igual cá de Monterrei, o estatuto de "viño 
da terra", que vén ser un grao inferior á D. 
O. (o do grao inferior refírese á categoría 
do recoñecemento, non á do viño). 

A zona do Sur de Lugo, que compren
de as ribeiras dos ríos Sil e Miño con capi
tais en Quiroga e Chantada, respectivamen
te , xestionou un recoñecemento similar 
baixo o nome xenérico de "Ribeira Sacra". 

Existen aínda outras zonas meno s 
importantes como o Val do Ulla, Betanzos 
ou Navia de Suarna. 

N algunhas zonas o viñedo é case o 
único cultivo con vocación comercial, e de 
como se comporte o rendemento (en canti
dade e calidade) dependerá en boa medida a 
economía do ano, tal o Ribeiro por exem
plo. Noutras áreas a producción das casas 
de labranza está máis di versificada e o 
viñedo ocupa unha franxa estreita, a do val 
do río , sinaladamente a de orientación ó 
mediodía, e de feito, aínda nas parroquias 
ribeirás, as explotacións son sobre todo 
gandeiras, o que non quita que tódolas veci
ños teñan unha tenza ('a ribeira') coa súa 

adega incluída, onde elaboran o viño para o 
gasto, e, se abonda, venden o sobro. 

Traballo de galegos 

Moito do viñedo de Galicia (as ribeiras 
do Bibei, do Sil por terras de Saber, do 
Miño por Chantada, etc.), cultívase en con
dicións difíciles, sen posibilidades de meca
nización, xa que o terreo ten pendendes 
terribles salvadas con muras ou socalcos 
para lle da-la horizontalidade que cómpre 
para poder face-los labores sen perigo de 
erosión. 

A min enorgulléceme ser descendente 
duns devanceiros que foron capaces de 
<lomea-la natureza respectándoa, que fixe
roh unhas inmensas esqueiras na montaña 
pra que cada chanza puidese soster e darlle 
!entura á vide, para que a cava fose posible 
sen que a chuvia arrastrase a terra, unha 
raza que cun traballo paciente e teimudo foi 
quen a aproveitar ata as áreas máis difíciles, 
unha raza que me permite dicir xustificada
mente á vista dun traballo complicado e 
laborioso: é un traballo de galegas. 

ELISEO XABIER MIGUÉLEZ DÍAZ 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

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

Fax: 982 - 55 78 04 

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 

Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

dkA Pro venza, 27 4 
~"i 

08008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 48 30 

~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~~ 
"f'¡li 

Dolores, 55 
15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~~ Pza. Sto. Domingo, 2 
~· 27001 LUGO 

Teléf. : 982 - 22 78 04 
Fax : 982 - 24 49 13 

... 1e. Dr. Cadaval, 24 
~~ 36202 VIGO 

Te lf 986 - 220050 
Fax . 986 - 220474 
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Camiñando 
a 
Compostela 
Xosé Chao Rego 

Baixo a cabeceira (título xeral de Angueira Irimia) 
principiamos unha serie de Caderniños, de carácter 
popular, sobre identidade galega e cristiá. Neles trata
rémo-los temas principais da nosa cultura galega e da 
nos a fe cristiá. 

O primeiro fo lle to trata a cuestión xacobea en tres 
capítulos: ¿Porque se dá o fenómeno da peregrinación 
en Santiago? ¿está en Compostela o sepulcro do Após
tol? ¿Que pode significar hoxe un peregrino? 

Na próxima Romaxe do día 12 estarán a venda. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 19) 

As matriarcas arameas (Xén 20) 

Xacob chega ó país dos seus devanceiros 
( 1) cas do seu tío Labán, que era sobriño de 
Abraham e cuñado de Isaac, irmán de 
Rebeca, nai de Xacob. Este bate cunha pas
tora a carón dun pozo -¡como non!- e 
resulta se-la súa curmá Raquel. Haberá idi
lio, pero tamén cálculos económicos. Mais, 
en todo caso, vai funcionar esa lei da endo
gamia -casaren entre membros parentes 
do mesmo clan- tan allea a nosoutros 
coma propia lles foi ós pobos antigo. 

12Xacob díxolle a Raquel que el era paren
te de seu pai e filio de Rebeca. E ela foi 
correndo dicirllo a seu pai. 13Cando 
Labán oíu as novas de Xacob, filio da súa 
irmá, corren ó seu encontro, abrazouno, 
bicouno e levouno á casa. Xacob contoulle 
a Labán todo o que lle acontecera (2). 14E 
Labán díxolle: "Somos da mesma carne e 
do mesmo sangue:. Xacob quedou con el 
por un mes. 

Xacob empeza a trabballar con 
Labán, pero nin era un escravo que 

traballase a mant~do nin un xornaleiro por un soldo diario. ¿Como retribuílo? 

15Labán faloulle a Xacob: "¿Vasme servir de balde por seres meu parente?" Dime calé o teu xor
nal". 16Labán tiña dúas filias, amáis vella chamábase Lea e amáis nova Raquel (3). 17Lea era de 
olios apagados, pero Raquel era fermosa e aposta ( 4). 

O relato é tpn inxenuo que antes de Jalar de novo Xacob, xa todos sabemos cal vai se-lo sala
rio, se non é parvo: 

18Xacob quería a Raquel, e díxolle a Labán: "Servireite sete anos por Raquel, a túa filia máis 
nova". 19Respondeulle Labán: "Mellor darcha a ti do que a un calquera. Fica, pois comigo" ( ... ). Ó 
Cabo deles [dos 7 anos] díxolle Xacob a Labán: ''Dáme a miña muller, pois xa se cumpriu o tempo, 
e quero xuntarme con ela". 

Sete anos era moito tempo e un bo prezo pala noiva, sinal -do moito que a quería, pero disque 
pasaron axiña, tanto devecía Xacob por Raquel. Pero a noiva era levada á casa ou á tenda do 
noivo completamente velada, e o veo cubría a identidade. E asi ... 

22Labán reuniu os homes do lugar e ofrecen un xantar. 23Chegada a noite, colleu a súa filia Lea, 
meteuna na tenda de Xacob, e este durmiu con ela. 24Labán deulle a serva Zilpah á súa filia Lea. 

Xacob bateu cos ollas esmorecidos de Lea e non coa ardentía da ollada de Raquel. Seica 
esqueceu que tamén el enganara, legalmente coma neste caso, a seu irmán Esaú arrebatándo
lle o dereito de vinculeiro: a primoxenitura. 

25Pola mañá decatouse Xacob de que era Lea e díxolle a Labán: "¿Que é isto que fixeches? ¿Non 
te servín por Raquel? ¿Por que me enganaches?" 

Ironías da vida: o enganador do irmán enganado coma un primo ¡Trampa legal! Pero, pasa
das as festas da voda, que duran unha semana, todo se arranxará: 

26Respondeulle Labán: "Onda nós non hai costume de da-la filia máis nova antes cá máis vella. 
27Deixa pasar outra semana e darémosche tamén a outra rapaza, polo servicio de sete anos máis 
( ... ). 29 A Raquel deulle por criada á súa serva Bilhah. 30Xacob levou tamén consigo a Raquel, e 
quería máis ca a Lea. E serviu a Labán por outros sete anos máis (5). 

Consolémonos, gracias a Lea, "nai" de Xudá, entraronu na historia un tal Moisés e un tal 
David. 

Xosé Chao Rego 

l. Israelitas e arameo eran 
pobos emparentados. O relato 
da estadía de Xacob cabo de 
Labán pretende explicar tal 
parentesco. 

2. O ciclo da historia de 
Labán e Xacob (que abrangue 
do cap. 29 ó 31 do Xénesis), 
é un ciclo que nun principio 
foi independente. Así pode
mos comprender que a histo
ria patriarcal non é unha bio
grafía filmada da vida dos 
patriarcas, senón o resultado 
final dun longo proceso de 
tradicións dispersas que se 
xuntaron e ás que lle deron 
unidade en forma de narra
ción. Non se trata dunha falsi
.dade senón dun recurso que 
corresponde á convicción dos 
clans que se federaban, que e 
sentían parentes. 

3. Lea significa "vaca" e 
Raquel "ovella". Nomes que 
quizais son lembranza de 
dúas tribos que se dedicaron á 
cría do vacún (Lea, a máis 
antiga) e do ovino (Raquel). 

4. Gerhard von Rad dinos: "O 
oriental aprecia nas mulleres 
os ollos vivos e ardentes; por 
iso o uso de cosméticos para 
os ollos remóntase a épocas 
moi antigas". 

5. As matriarcas Lea e Raquel 
non son as nais "biolóxicas 
dos·12 "fillos" de Xacob, que 
tampouco non o son. Nos 
tempos da monarquía de 
David e Salomón as 12 tri
bos, que xa estaban confede
radas, inventan (encontran) a 
Xacob coma pai común, ó 
que fixeron fillo de Isaac e 
neto de A braham. Así se crea 
unha historia patriarcal e 
matriarcal que foi lida coma 
historia de salvación, de cum
primento da prome a. 
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DA CONQUISTA Ó ENCONTRO 

Cando se quere subliña-las con
secuencias máis positivas ou desta
ca-los aspectos máis beneficiosos 
para América coma resultado do 
descubrimento, adóitase presenta-lo 
1492 coma o inicio dun "encontro 
de dous mundos" do cal xurdiría 
unha nova cultura de síntese. Argu
méntase que das relacións entre o 
europeo e o autóctono nacería unha 
nova realidade que integraría har
moniosamente elementos proceden
te da dúas partes en contacto. Sen 
mbargo, abemos que esta versión 

r p nde 6 de exo de maquilla-la 
r alidad hi tórica. 

Dominación, non diálogo 

A palabra "encontro" non reflexa 
o que de verdade aconteceu. Máis 
ben trata de oculta-la aniquilación do 
indíxena polo español, de disimula
lo terrible choque no que as culturas 
indíxenas foron destruídas. ¿Que 
diálogo houbo entre a relixión dos 
conquistadores e as dos pobos some
tidos? ¿Que mestura houbo entre a 
nova lingua imposta polos vencedo
res e as nativas? ¿Que encontro que 
non fose o da dominación se deu na 
relación entre os indíxenas e os inva-
ores? 

Deixémo-las fórmulas equívocas, 
a emi verdades que -mesmo coa 
intención de procura-la concilia
ción- tratan de enmascarar indefini
damente a verdade histórica. Se fala
mo dunha nova cultura nacida da 
conqui ta fagámolo conscientes de 
que f i froito da dominación, non 
dunha unión amigable. 
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A mestizaxe 

A nova cultura mestiza 

A ninguén se lle ocorre hoxe 
dicir que a lingua de América Latina 
é un idioma orixinal nacido da mes
tura do castelán e ds linguas indíxe
nas. Aínda que estas aporten algun
has palabras, non se produciu fusión 
lingüística ningunha. Non houbo 
encontro de linguas, senón a imposi
ción da dos dominadores. 

Unha representación idealizada da mestizaxe. 

O mesmo sucede coa relixión: as 
crenzas indíxenas foron considera
das satánicas e unicamente merecen
tes da destrucción; outra cousa é que 
pervivan no cristianismo latinoame
ricano matices propios das vellas 
culturas. Pero claro é que non houbo 
diálogo entre relixións. O mesmo 
cabe dicir respecto dos costumes, 
dos modos de pensar, das tradi
cións ... Os valores dos conquistado
res someteron ós autóctonos. ¿Onde 
está a mestizaxe cultural? 

Xavier R. Madriñán 

A mestizaxe biolóxica 

A mestura dos sangues español e 
indíxena, ademais do africano, deu 
lugar ó fenómeno da mestizaxe, tan 
característico da América Latina. 
Para os cantores das glorias da obra 
colonial española a mestizaxe consti
túe a proba non só da ausencia de 
prexuízos raciais senón tamén da 
actitude respetuosa dos conquistado
res ante os indíxenas. Xa narramos 
nestas páxinas o xenocidio cometido 
cos pobos indios e o maltrato que 
recibiron, incluíndo frecuentes raptos 
e violacións de mulleres. 

A tan loada mestizaxe, nunca se 
produciu coma froito da relación 
entre un varón indíxena e unha 
muller europea. Tan só entre un 
home branca e unha muller indíxena, 
na súa condición de vencida, de 
sometida, de víctima. O historiador 
Enrique Dussel fala dunha "relación 
erótica de dominio" da que xurdiu o 
mestizo, o único que de verdade 
cumpre agora cincocentos anos. 

A mestizaxe non foi o resultado 
dun achegamento respectuoso á 
muller india, senón producto da 
ausencia ou da escaseza de mulleres 
brancas. De feíto, o conquistador 
amancebábase coa india pero, en 
canto podía, casaba cunha española. 

Os mestizos, os fillos dos opre
sores e das víctimas, sufriron coma 
os indíxenas ou os escravos negros 
no mundo colonial. Odiados polos 
indios, ante os que pretendían ser 
superiores, e desprezados polos 
brancas, simbolizan o drama dun 
pobo fillo de dous sangues, pero 
nacido do trauma dunha violencia 
orixinaria: o pai forzou á nai. 



O NOSO TABOLEIRO 

A Romaxe das Ermitas 
Unha chamada ós vosos fillos e sobriños 

¿Como vai ser 

No concello da Lama (Pontevedra) 
faremos no 12 de setembro, segundo 
sábado, a XV Romaxe de Crentes Gale
gas, na que con tódolos riscos e sorpre
sas posibles irnos intentar que tomen a 
palabra os nosos nenos. O lema é Unha 
Terra que medra. 

É unha vella aspiración a de inten
tar facer unha Romaxe cos nenos. Outra 
cousa é que <leamos feito algo de xeito 
e proveito. 

O noso primeiro medo é o de que 
os nosos nenos non vibren como nós 
vibramos. O segundo é o de facer que 
os nenos digan o que nós queremos. 

Non seise conseguiremos supera-lo 
primeiro. O segundo esperamos que si, 
porque botamos a andar por un camiño 
novo. Pedimos a máis de mil nenos e 
mozos de 8 a 15 anos que escribisen 
unha Carta a Deus ou Carta a Xesús 
falándolles das súas causas. Libremen
te. Sen esquemas prefabricados. Sen 
ningunha guía. Coas cartas anónimas 
que recibe Irimia ou eu mesmo (na Rúa 
Mato Calderón 39, 3º - 36005 Ponteve
dra) estamos elaborando o texto litúrxi
co. 

Os nenos ven o mundo con outros 
ollos. E a confrontación da palabra dos 
nenos coa Palabra de Deus pode dar 
unha liturxia que lles diga algo ós 
nenos. Para eles é, desta volta, a Roma
xe. 

Pola tarde, tralo xantar, no que 
unhas 500 persoas poderán dispoñer de 
mesas de pedra, haberá a tradicion~l 
festa que, desta volta, deberá ter xogos 
tradicionais para os nenos. 

Estades todos convidados e, non 
chovendo, havos gusta-lo sitio. Traede 
sombreiros. 

¿Como chegar aló? 

E agora unha indicacións para o 
camiño. Para os que veñan do N por 
Pontevedra aconsellámoslles que, se 
non coñecen ben Pontevedra, non 
entren nela; que entren na autopista en 
dirección a Vigo e que saian para a 
estrada N-541 a Ourense por Ponte 
Bora (vindo do N é a saída 132 B. É 
gratis). 

O punto en que saen da autopista é o 
mesmo no que os que veñan de Portugal, 
Tui, O Porriño ou Vigo pola estrada N-
550 (Km 125,4) apartan rumbo a Ouren
se-Ponte Bora. A 3,9 Km de alí está o 
empalme de Marcón. Collendo á dereita 
rumbo a Pontecaldelas, Caritel, A Lama, 
chégase tras 25 Km, ás Ermitas. 

Se por erro entrades en Pontevedra 
preguntade polo cemiterio de San 
Mauro (onde está Alexandro Bóveda) e, 
pasando onda el, xa estades en camiño. 

Os que veñan de Lugo, por Silleda 
e Folgoso, teñen dúas opcións. Unha, 

virar á dereita cara a Pontevedra e no 
Km 87, en Ponte Bora, sobre o río 
Almofrei, virar á esquerda; a 3,5 Km 
teñen o dito empalme de Marcón (esta 
opción Folgoso-As Ermitas son 56 Km, 
con 13 de estrada tortuosa e estreita). 
Outra opción é en Folgoso virar á 
esquerda rumbo a Ourense e no Km 
50, 1 apartar cara a Beariz, cos que 
veñan de Ourense (esta opción son 33,4 
Km, 17 ,8 deles de estrada estreita pero 
bonita). 

Vindo de Ourense, despois do Para
ño, no Km 50, 1 virar á esquerda cara a 
Beariz e alí cara a Pontecaldelas. 

Para os amantes das estradas lentas 
pero paradisíacas sinalamos algunhas 
no esquema, dende San Xurxo de 
Sacos, Ribadavia, A Cañiza, Ponteareas 
ou Redondela. As dúas últimas conflú
en en Forzáns e alí á esquerda a Caritel 
onde colledes á dereita. Estará sinalado, 
se por ben é. 

Vinde cos vosos tillos e sobriños 

Esperámosvos cos vosos fillos e 
sobriños. Traédeos, que ternos que ir 
medrando con eles. Se Deus nos axuda
ra a que os nosos nenos galegofalantes 
e crentes descubrisen que en Galicia hai 
outros nenos galegofalantes e crentes, 
non sería pouco. E quedaría algo sólido 
para o futuro. Deus nos axude a todos. 

Xesús Ferro Ruibal 

A celebración principiará ás 12 en 
punto. 
Poi a tarde, as 7, oración vespertina 
na parroquia de CARITEL. 
As persoas e os grupos -poden traer 
ramos de flores para o altar. 
O Mapa atópase na páxina 4. 
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FALANDO CON XEITO 
Xesús Ferro Ruiba/_ 

Máis sobre Xan de Outeiro 
Xoán do Outeiro parece que é quen 

ergueu o cruceiro que en Portosanto 
(Poi o) está par da casa de Colón. Ata 
aquí chega a historia. 

Pero o histórico Xan do Outeiro 
entrou no mundo da fama e a tradición 
oral transformouno nun ludópata. Así 
aparece un segundo Xan do Outeiro, 
que emigra á vila en busca de nova vida 
pero non lle vai ben e volve para a 
aldea. Claro que agora retoma co vicio 
urbano do xogo metido no corpo. 
Empeza a xogar para beber, despois 
para desempeñarse e chega á miseria. 
Só lle queda o traballo para rexenerar-
e. 

A s na <leste Xoán do Outeiro 
amig da x gueta upera os lindeiros de 

li ia. D t ctámola na Illas Azores , 
ncr tamente na de San Miguel, onde 

inclu ten adicada unha rúa. Un intere
antí imo refrán azoriano di Ao Joáo do 

Pesqueiros de 
Alxeciras fan negocio 
trasladando nas bode
gas a inmigrantes clan
destinos de Marrocos 
e Alxeria. Homes e 
mulleres esfameados e 
amedrentados que 
procuran un futuro á 
desesperada. Desem
barcan ás agachadas, 
á noitiña. Aló agárda
lles un taxista compin
chado que lles cobra 
cinco veces máis do 
establecido por alonxa
los terra adentro. Des
pois quedan no medio 
do campo ou nun arra
balde calquera co ceo 
enriba e a terra allea 
abaixo. 

Algún, afortunado, 
conseguirá un contrato 
ilegal, sen seguro, sen 
horario. 

A terra prometida 
é rica e fermosa pero 
está habitada por 
lobos. 

Outeiro cresceu-lhe a vida e faltou -lhe 

o dinheiro. Paremiólogos azorianos 

explícano dicindo que o tal J oao do 
Outeiro debeu de ser un señor de bens 

que se arruinou por mala administra-· 

ción. 

A min paréceme, máis ben, que 

este debe de ser tamén o Xoán do 

Outeiro orixinal galego porque aí están 

sintetizados os dous elementos da nosa 

tradición: a lonxevidade do cambadés 
(cresceu-lhe a vida) e a ludopatía que 

leva á ruína (faltou-lhe o dinheiro). 

Como ves, de tódolos nomes pro
pios que perduran na tradición oral 

galega poucos tan arraizados coma Xan 

do Outeiro. E ningún ten perfil tan defi

nido. Porque aparece como prototipo da 
paciencia, da picardía, da lonxevidade, 

da ludopatía e, como aínda habemos 

ver, da gula. 

...... ~··'"-

DO IRIMEGO 

Os países europeos 
parolan con moita labia 

de axudar, non o dan feíto , 
á antiga Iugoslavia. 

2. Esa que é "Terra de Eslavos" 
península dos Balcáns 

converteuse en cemiterio 
que ocupa o noso afán. 

3. Aínda sendo eslavos todos 
son nacións tan diferentes 
que é artificial un Estado 
para tan distintas xentes. 

4. Por un lado están os serbios 
da nación que chaman Serbia: 

e son cristiáns ortodoxos, 
mais pillounos a soberbia. 

5. Por outra parte, os croatas, 
católicos que en Croacia 

tamén teñen unidade; 
cos serbios teñen desgracia. 

6. Pois Serbia, nación guerreira 
o exército domina: 

antonte foron croatas, 
hoxe bosnios extermina. 

7. En Bosnia-Herzegovina 
hai mistura de nacións, 

maioría musulmana, 
hainos doutras relixións. 

8. A masacre que padecen 
os bosnios é cousa grave; 

Europa debe facer 
algo máis para que acabe. 

9. Pero iso de botar culpas 
á cuestión nacionalista 

é un recurso mentireiro 
que non orienta, despista. 

10. Chaman "balcanización" 
ás nacións que están revoltas. 

As cousas veñen de lonxe 
e inda non están resaltas. 




