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¿Quen son os señores da guerra?

O TRASNO
Daniel López Muñoz
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que o ..con~ano . da paz non

é a g~~ 1 -.~··-~:f.frcqt~iµ. 11-~-&~!}.á ~ ~unÍ}~ das formas
que rén ~"Ois~6td ,.:~ nó~ . ~· outra .C~('nrsa. cá.1niµrizade dos
corai6n Hai. Pifs~~~ que. non ~stáp/eñj>az"consigo mesmas,
outras i~n· di~6rdanté cos,•veciños cando discordancia é
entre pobós.e *ª<i~óns, ~aqu~la pode c_b ~ga-:~a guerra.
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.. · Os gregüs·'fiñátt Úrt norhe -:eirene- para falar da p·az. Pero
o seu 1 con~tó dé ·paz efa'. moi reduéido: soámente. se referían
á auserrcii d~ guerra, en .todo cas_o a ·~(lha tregua entre dúas
guerra~: ·E n9seuttos afirmamos que 'non hai guerr~ mundial
p?rque ,Yiv$ós .. tnmha pa~ 9.ue nós· proporciona o chamado
¡eqúilihri~{d(J -telror!_ ·
'
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·'este cón~~ptb ·grego de .paz qµeremos ópoñ~r a idea
bíblfoft-"d·e ~al6m. ·Consiste núnha paz integral que non so
inétóe e
l' sil~t6~.ct~
armas, -senód
nioito
~áis: un estado de
</
•
.
harmonta. e 0e.n~star incluso materiál . ~ maila s~úde, que ten
unha 1:0imensíO~ terixiosa, porqué aepenqe da _alianza de
De~s.
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' · Faf~b~~ :al~éti.~ ent~, . d ~· ó~ señdre's da guerra, eses
. xefes. :t#.~, ~~ 'iqS ,;~~ en· Sq6iirlii ~s,tlán. s~meÍttando
m0rte ·-i~~ .q,d,~. ch,eg_l1ie q axuáá 1nm1~tmt~a." Péro, se
os ~mcitl10~&#<.'.~~~ .~¡;icia1aé(o ·as , filrp~~: ¿li~bérá .J?az-.x al9m
nese p~rf·b"b:o re .:~ tétceiro :Muri~,·~~ .soamente acadarán ~a'J'li~9s ~, ~~~-~~efte? ¿ca~: si.. pa~· c.on tamaña desi-
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" O info~me · óbre desen" olvemerttÓ humano 1992 que
acaba de ubficar 'NacHóns Unidas le:va o pavoroso título de
· O abistfl..q• da. d~'si:gualdadi¡. As cifras que. nos fornece son
arrephftes. A aflr~ación central pÓ~e .tesún:H.rse así: "O últiIh · tlecen10 .oaracterii ou.se, no inun.di;l enteiro, polo crece~.~11~ ~·.~~igüa!dade .entre ri~os e.póbres.,.: sexan países ou
.xer,\te-~ . t.) ~~~~~ses-· én deseµ:v9lvemehto non é a calidade
d~ vi~'a ~ que ,cutre perigo : é a vida mesina.,' .. Tremendo,
¿non1 · ",. . ·· . . . .
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J~ :~ei~tti~~~s ~)rlfllia.cióris_,.~ gueria non ·deixa de ~er máis
ca urfe\$~;.. ~M~.po~ certo,, pe~o lÓxlcó, ~esta situación
d ··' ~~i$:~~iN""taló~ .. T.~aa. pá~>eite11e :~'!~ .cóexista con
-~ tal' \~~tta ~.~n:~to:átilp~' e'ó n?so. ·~P~.~~o Uri cinis•
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simos favores, son solícitos,
considerados, correctísimos
e seguros protectores. Despois, día si, día non, ordean
unha execución, cerran un
negocio de armas ou droga,
subornan,
corrompen,
extorsionan.
A un arrepíalle pensar

Pero a relación segue a
ser de dominación. E xa
digo, a calquera, á vista dos
crimes de Arousa, ponlle
medo o invento: a reconversión en mafia é moi doada
e, ademais, crea pastos de
traballo.
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Velaí o problema: os

capos mafiosos fan grandí-

Certamente que o caciquismo galego evolucionou,
adaptándose ás circunstancias. Hoxe o pacto de vasalaxe faise a cambio dun traballo para os fillos, un
amaño de pensións, un
acceso a subvencións, ... E a
dependencia que se crea
ten, cada vez máis, color
político-electoral.

•.

Os ~tes dá guerra. son princúpajrrl~~te,- os
fomec~n
c6n· atiha~ ~p~.ttiei~ sev}'éticos, logo ianquis- ós somalís e
·ótÍ~o.s. fSé·s p:Ófü,r . ·pu ·~ínpobrecidos ;, e rlosoµtf?s mesmos
' se n~i.i ~{?,~L-fii cpJ19Ürdia ·con t6dalas 'petsoas ·e pobos
1?.~ .a!). ...cl~ t.9f]1Wñ~ da ~éme;te ll¡ene ó Mmor:~ento .d a fiel
-

A ver quen convence a
esta muller de que cada
noite se deitaba cun asasino. E abofé que hai ben
vecmos, achegados, e
demais favorecidos e protexidos que, embargados por
un servil agradecemento,
que linda cun temeroso respecto próximo a súa vez a
un irracional pavor, están
dispostos a afirmar publicame n te que o tal señor é
unha belísima persoa.

nos nosos caciques enxebres á vista de recentes
sucedidos na ría da Arousa.
¿Cantos pasos hai que dar
para que u~ha rede de
dependencia caciquil se
transforme nunha mafia criminal, sen deixar, por
suposto de ser cabaleiros de
pro, excelentes pais de
familia e recoñecidos benefactores da comarca? Porque, tamén entre nós, o
caciqueé servicial, fai favores a eito ós seus protexidos, e controla, persoa a
persoa, unha fiel clientela.
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no
cOíl~.a ~ *·a·~uti vo1unta,ri.o {día; 12) e á~ cuestación
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c~~~~w· é!it~}ti!~ ~M: o ;-1ehJai·da' campa~a m~ndí~ contra
a fa.me é ,estt{ JJ.n mundo i~usto te de$afía. ¿A.. nosoutros? .
Si, a ti~ / ue''s 'siedtállio-Io noso rllvel de vida sobre a miseria.dos ·'1em~s._
. ..
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Pillaron a Toto Riína
eses días atrás. É un capo
mafioso, xefe do Clan Corleone, sobre o que presuntamente pesan centos de
ordes de asasinar seres
humanos. E as primeiras
declaracións da súa muller
foron algo así: "é todo un
cabaleiro e un excelente pai
de f amília".

sobre is to
Unidas

a

·

(Segunda Parte)

DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santiago) Teléfono
58 5330.
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao, Mariano Guizán, Luciano
Pena, Beatriz García, Xabier Losada, Manolo Regal , Severino Gastoso, 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 Atorras de Galicia, CC/304-316-001 .073· 1 Urbana nº ~ - Santiago
DEPÓSITO LEGAL: C-1417·81
IMPRIME: Imprenta Minerva

Manolo Regal
Victorino Pérez

BOA NOVA

Paz e Relixión

e

ando este número de IRIMIA
chegue ás mans do lector, xa terá
pasado o día no que se celebra a
Xornada Mundial pola Paz, o 30 de
xaneiro . Calquera palabra sobre a paz
parécenos necesaria e proveitosa nuns
tempos nos que a paz segue a se-la gran
ausente da humanidade.
Pola paz desde Asís
Gustounos moito que unha vez máis
o Papa Xoán Paulo 11 convocase a líderes
relixiosos de diferentes confesións para
unhas xomadas pola paz na cidade italiana de Asís.
O encontro realizouse durante os días
9 e 10 de xaneiro, e consistiu nunha acollida ós diferentes representantes relixiosos, nun xaxún pola paz, nunha celebración da misa entre os cristiáns, ou doutras
pregarias entre membros doutras relixións. Aproveitouse o momento para lanzar mensaxes pola paz, cunha referencia
especial ó conflicto de Iugoslavia.

cita-los máis violentos conflictos, coma
para promove-las máis fondas reconciliacións. ¿Por qué?
Moita xente ve na relixión a Deus
coma persoa grande, marabillosa, única.
E iso está ben. Pero de seguida dá un
paso máis, e logo aparece que o que Deus
lle revelou a tal ou tal fundador relixioso
é tamén grande, marabilloso, único; é a
verdade ante a que nada hai que facer nin
nada hai que opoñer. Iso é o malo. O que

segue xa se sabe: convencemento de que
eu ando na verdade e ti no erro; agresividade, se non andas de acordo comigo;
complicacións políticas das loitas relixiosas, etc.
Tódalas relixións que se din reveladas, tamén a cristiá e a católica, levan
dentro de si un xermolo de violencia e de
opresión que hai que vixiar moito.
A violencia dos cartos

Por riba de raza ou relixión
A relixión é unha arma perigosa para
isto da paz. É coma unha espada de dous
gumes ou fíos; tanto pode valer para sus-

A relixión, conforto para a paz na dor, anque por veces motivo
de enfrontamentos.

Non estamos dicindo con
isto que as guerras que hoxe
hai no mundo dependan da
relixión. Non. Algo pode ser,
pero cada vez máis os conflictos internacionai están
tendo coma razón principal
os intereses económicos , os
intereses estratéxicos. A relixión, coa chamada á fraternidade e á xustiza pode desempeñar un papel imprescindible a favor da paz. Por riba
de todo, incluso por riba das
diferentes crenzas que , en
comparanza co ben da paz,
teñen unha importancia relati va.

REMOENDO O EVANXEO
A luz para o camiño e o sal da amistade e o bo humor
Vi e Vi Domingo do Tempo Ordinario (7 e 14 de
febreiro)
"Díxolles Xesús ós seus discípulos: Vós sóde-lo
sal da terra ... Vós sóde-la luz do mundo ... Non
se acende unha vela para poñela debaixo do
caixón" (Mt 5,13-)
"Irmáns: Nós predicamos unha sabedoría que
non é deste mundo nin dos poderes mundanais ... Senón que predicamos unha sabedoría
divina, envolta no misterio, ... Deus revelo unos
isto polo Espírito, que todo o penetra" (1 Cor
2, 6-10)
Se non fose que no discurso ó comezo <leste
capítulo cinco do Evanxeo de Mateo Xesús dicía
"Benaventurados os pobres'', tal como liámo-la
semana pasada, resultarían sarcásticas estas palabras, en vista da
"clientela" que máis enche as nosas igrexas: vellas, nenos, algúns
mozos con menos de vinte anos, pero só algúns homes e algo máis
número de mulleres de mediana idade. O caso é que no tempo de
Xesús os seus oíntes debían de ser un colectivo semellante.
Pero ali estaba el, retador e animoso a un tempo: "Vós sóde-la

luz do mundo, sóde-lo sal da terra". Unha luz que
axude a ve-las causas tal como realmente son, cos
ollos de Deus, non cos ollos dos poderosos; unha luz
que axude a descubri-lo proxecto do Reino, o proxecto de Deus, proxecto de irrnandade e xustiza para
os pobres e pecadores; unha luz que reflexe a bondade e o amor misericordioso do Pai Deus. Tamén o
sal que conserve o valor da persoa, sobre todo dos
"non persoa" -que din os teólogos da liberación-,
dos pobres; o sal da entrega e a amistade gratuíta, da
confianza e da esperanza no medio da desgracia e o
absurdo; o sal do compromiso transformador para
que a vida regalada de Deus non apodreza comesta
polo egoísmo das persoas e das estructuras. Unha
sabedoría nova; unha paixón e unha loucura, a loucura do Reino.
"Xesús, queremos se-los teus discípulos, aprendices teus,
para que nos vaias metendo
polos camiños fondos e sinxelos da verdade
no trato con Deus e coa xente ...
Abertos á túa luz... " (Manolo Regal)
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

OS CRIMES MÁIS ARREPIANTES seguen a cometerse na Guerra
dos Balcáns. Só Serbia canta con
70.000 prisioneiros en 135 campos de
concentración sufrindo torturas e castigos que nada teñen que envexar ós
campos nazis da Segunda Guerra
Mundial. Máis de 20.000 mulleres violadas, 13.000 nenas mortos ... O 90 por
cento dos mortos foron asasinados na
capital: Saraxevo, lonxe das frontes da
batalla.
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NO CENTENARIO DA
MORTE DE CONCEPCIÓN
ARENAL (Vigo 4-II-1893)
estanse a celebrar actos importantes sobre todo na súa cidade
natal: no Ferrol (31-1-1820).
Concepción Arenal foi a primeira en moitos eidos da vida
social e política: no feminismo,
a primeira en entrar na Universidade e, máis que nada, no seu
compromiso social, con raíces
evanxélicas, pero mantendo
sempre unha independencia
tanto relixiosa como política.
Escritora sobranceira en temas
como a igualdade social, os
br ir , as pri ión , a beneficiencia e a caridade, foi unha adiantada e
renovadora no seus tempos.
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"MEMORIAL DE AGRA\n, N.]('1f;t \ L
VIOS" é un libro-documental
d ~~~
sobre a lgrexa galega, aínda
!{' 'q--~,%_ "1.¡ lii\
, "\P@1i, xW
.
que non incide en tódalas
facianas do facer cumunidade
que se deron entre nosoutros,
reducíndose máis ben á diócese de Lugo, na que traballou o
seu autor, Xosé Alvilares ...
Son unhas "memorias" ben
traballadas dun tempo da lgrexa, e sobre todo, as confesións
valentes dun home que se ispe
<liante da opinón pública. Publicado por Galaxia é unha
aportación moi válida prá nosa historia e socioloxía.

· \_
lRAN
IRAQ segue a SIRIA
sufrir un embargo
que non afecta
tanto ó seu presi- ,,
dente coma ós
Pa:ii!t;{O 12 ·
mais pobres. Unha
medida totalmente
inxusta, sobre
todo porque os
que se eren as sentinelas do mundo teñen diferentes medidas: sexa Haití
ou Granada, Israel ou Iraq. O quemáis está a sufrir este
pobo é unha situación de hixiene e de saúde arrepiante.
Desde que rematou a Guerra do Golfo xa morreron por
esta razón setenta mil nenas, e outros corenta mil poden
morrer neste ario.

A VOLTAS COS CARTOS
Chega a hora do pagamento da subscrición. Os que non a teñan
domiciliada no Banco é conveniente que nos fagan chega-lo diñeiro
durante este mes de febreiro. A partir de marzo enviaranse os
reembolsos, que dan traballo e custan caro.
Confiamos en que repensedes con xenerosidade a vasa cota, por
se podedes incrementala e así colaborar na vida da revista e á súa
maior independencia.

O SECTOR DA CABOTAXE MARITIMA está a moverse
pra non perder 10.000 postos de traballo que afectan a 45 concellos costeiros que nestes días están a recibi-la información
sobre as medidas da Mariña Mercante totalmente nefastas pra
este sector no que xa existen un 50 por cento de parados.

OS EMPRESARIOS GALEGOS maniféstanse nestes días
contra a lei de folga e esixindo a flexibilización do mercado
laboral, cando son eles os grandes aproveitados dos baixos
salarios que están a sufri-los traballadores galegos. A patronal
non está a facer nada por saír da crise, antes ben algunhas
empresas especulan cos obreiros pagándolle-la contadas axudas da regulación de emprego que concede o Estado e aproveitándose das subvencións.
OS OUTROS, os que non interesan ó Poder nin ós Medios de
Comunicación, os verdadeiros
protagonistas da historia que
está sen contar, eses que traballan á nosa beira sen outros
intereses ... , así a UNPO (Organización de Pobos e Nacións
Non Representadas), coñecida
como a ONU alternativa, formada por 39 pobos con roáis de
cen rnillóns de cidadáns e que
está a buscar solucións á antiga Iugoslavia, ou os outros
"azuis", pero sen casco, que traballan nos campos de guerra,
cos refuxiados, en mil sitios: Médicos sen Fronteiras, etc.
Tanto labor no silencio e no anonimato.

"NO CAMIÑO" é unha peza musical de cadencia mística que
acabada de estrear Manuel Rodeiro, un dos grandes compositores galegos xunto con Macías ou Balboa. Unha obra que
tamén fai sacudir ós oíntes sobre todo polo uso ·dos metais .. O
"Carniño de Santiago" está a producir unha grande creatividade da que iremos falando ó longo des te ano ... A Orquestra
Nacional de España foi a encargada de dar a coñecer esta obra.
Outras pezas de Rodeiro son: "A memoria de Cruz", "A chuvia que non cesa" ...
A ALERTA VERMELLA NON DEIXA DE
SOAR EN VIGO e na
comarca pois toda a súa
industria está á deriva:
naval, metal, conserveira ... Alvarez, Masso e
Cordelerías Mar queren
cobrar ... , Freire e Santodomingo están en regulación de emprego pois
non atopan avais prá
financiación e construcción de barcos; algo
parecido acontece con
Vulcano e Barreras, e
mentres tanto o paro
segue a medrar. Na provincia de Pontevedra case o dezanove por cento da súa poboación activa está sen traballo.

OS 99 REFUXIADOS BOSNIOS QUE
VIVEN NO CARBALLIÑO
séntense
arroupados na súa traxedia por tres radioafeccionados daquela
vila que adican o seu
tempo libre e os seus
coñecementos técnicos
a comunicar a aqueles
coas súas familias e os
seus paisanos, día a
día. Con idades entre
os dous e os setenta e sete anos foron acollidos pola Xunta,
mais o seu corazón esta sangrando co mesmo sangue que corre
polo seus país e mesmo entre os seus parentes.
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OPINIÓN

rAR6AD€1PP
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

*

Provenza, 274
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

~~ Dolores, 55
""!li

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

*'

Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Telf . 986 - 22005 0
Fax . 986 - 220474
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Non hai atallos,
pero hai un
·camino
Por SUSO DE TORO

"Iban 100.000 gallegos por el Retiro cogiditos de
la mano y llorando, "Nus hemus perdiduuuu ... " ". Así
reza un chiste español actual, xa sei que é cruel pero
¿non ten un chisco de razón?.
Tamén os galeguistas somos galegos/as, tamén nós
somos encollidos e faltos de confianza en nós mesmos. Paréceme que o galeguismo actual encarna de
máis os defectos do país, f aría mellor se se imitase ó
galeguismo republicano que camiñaba por <liante da
súa sociedade, releamos ó Castelao que soñaba unha
Galicia industrializada en Europa. Porque se os galeguismo está falto de confianza nas propias posibilidades fica a merc_é da Historia, sen conseguir cambiala.
¿Canta xente pensa que o nacionalismo galego
pode realmente chegar a ser aceptado por unha maioría?. No fondo, moitos pensan que nunca deixaremos
de ser testimuñais e que o CAMIÑO REAL é que os
que teñen o poder se galeguicen. A solución sería logo
que Fraga se fixese galeguista, ou cando menos, os
políticos que naufragan do PP e que buscan táboas de
salvación persoais. Ilusións vas.
Anque non sexan "novidade" nin anden moito
polos medios de comunicación, persoas coma Paco del
Riego ou Xaime Illa marcan a diferencia entre o metal
nobre e a quincalla, entre a brúxula e o cataventos.
Non hai atallos, non vai vir ninguén de fóra a
redimirnos. O que ten que face-lo galeguismo é te-lo
valor de aprender do P.G. republicano, baixar da doutrina e encara-la sociedade con realismo e ganas de
transformala e sacala do atraso. Cando se fala do PG
sempre hai alguén que di que xa non é actual. Poida,
pero o soño de Castelao dunha nación moderna e
europea a min paréceme aínda do máis actual e útil.
En troques, vexo ó meu redor demasiado encollemento polos problemas que a vida nos trae. Non hai
atallos, só hai camiño e hai que aprender da vida e
camiñar.

TERCEIRO MUNDO

INTERMÓN GALICIA

... Nunca veñen soas
Empresas suízas e italianas aproveitaron a situación de confusión e desorde vivida en Somalia para conseguir concesións sobre residuos tóxicos. Un documento, asinado por Nur Elmy Osman, ministro de Sanidade do goberno de Alí Madhi en
decembro de 1991, autoriza á empresa suíza Achair Partners a almacenar e queimar
restos na zona de Mogadiscio e depositalos non esterqueiro con capacidade para 10
millóns de toneladas (Mundo Negro outubro do 1992) .

. .,.

... ¿Coca-Cola? Non, gracias ...
Así como a uva non é viño, a coca, non é cocaína: fartos
están os bolivianos de lembrar esta verdade. Máis cansos aínda
están da hipocresía arredor do tema da coca. Así que a Central
Obreira Boliviana decidiu empezar unha campaña de boicot contra a Coca-Cola. Esta empresa norteamericana merca toneladas
de folla de coca para fabrica-lo seu famoso refresco. Ademais, da
folla da coca extráense ducias de productos legais coma a pasta
de dentes.

Un campesiño boliviano vende, legalmente, folla de coca nun
mercado.

Os indíxenas andinos empregaron ó longo dos séculas a folla
de coca para sandar males do bandullo, o mal da altura e para
combate-la fame e a sede. O gobemo boliviano sabe que a coca é
unha fonte de ingresos para o país, e non polos ingresos da cocaína, que maioritariamente beneficia ós Estados Unidos, senón
polos outros productos legais que precisan da folla de coca. Por
esta razón, o goberno de Bolivia, co apoio dos sindicatos, propuxo o que se deu en chamar "diplomacia da coca". Segundo declaracións dun periodista boliviano, Fredy Morales: "Os sindicatos
levan pelexando por que eses beneficios que ten a folla de coca
poidan ser convertidos non ingreso económico para as familias e
para a economía boliviana".
Pero xa atoparon un grande obstáculo: o gobemo norteamericano non quere recoñecer esas propiedades positivas da folla de
coca e mantén a postura de destruír toda plantación de coca que
se atope. Os bolivianos entón advirten que se os norteamericanos
seguen a atacar a coca, eles boicotearán á Coca-Cola. Se se
exportan 200 toneladas de coca natural cada ano a USA para a
Coca-Cola, e a coca é mala, debemos impedi-lo consumo da
Cocacola.
¿Que vos parece máis razoable? Botade unha man a quen
vexades máis lúcido ...

. .,. ... Do mellor que nos deixou Audrey
Hepburn
¡¡Benaventuradas aquelas que dan a súa voz para talaren aqueles
que xa non a teñen nun mundo aqueixado de xordeira galopante! !
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ENTREVISTA

Entrevista a El

redacción de IRIMIA acordou tratar cunha certa
amplitude o tema das cotas, e pareceunos que en vez
de encargar un artigo a un dos nasos habituais colaboradores era preferible entrevista/o. Velaí o resultado da
nosa conversa con Eliseo, sen dúbida un dos maiores especialistas no asunto.

N

IRIMIA.- Hai un follón montado
coa cuestión das cotas de moito coidado.
¿Poderíasnos aclarar a que se debe?
- A que o Goberno Central pretende
aplicar por fin as cotas e estivo a mandar
durante o mes de xaneiro as referencias
individuais ou cotas que poden producir
as explotacións galegas. En contra do
que se anu nciara polo MAPA, estanlle
vindo cunha rebaixa sobre a producción
actual á grande maioría das explotacións.
Se cadra conviña que fixese algo
de memoria sobre este asunto pra
saber como chegamos ata aquí.
- B n, pode er útil lembrar que no
ratad de Adhesión 6 Estado Español
impúxo elle unha cota de 5,4 millóns de
Tm, repartida entre 4,65 de venda á
industria e 0,75 de venda directa ó conumidor. Posteriormente esas cantidades
reducíronse por acordos do Consello
(órgano de decisión da CEE), e a que
máis se reduciu foi a parte de venda
directa porque lle cedeu tonelaxe á parte
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de venda á industria nun trasfego autorizado pola CE.
A principios do 90 a cota era o equivalente de 5.050.000 Tm distribuídas
desta forma: 4.550.000 Tm para a venda
a industrias e 500.000 Tm para venda
directa. Posteriormente aplicouse unha
nova reducción máis pequena que fixo
que a cota española total non chegase ós
5.000.000 Tm, e a vendida á industria ós
4,5 millóns de Tm.
Nesas datas sen embargo, a producción comercializada (que é a afectada
polas cotas), superaba amplamente os
6.000.000 de Tm.
O anterior Ministro de Agricultura,
moi probablemente influído polas mobilizacións das que irnos celebrar agora o aniversario (recordade que o 28 de febreiro de
1987 tivo lugar na Coruña a maior manifestación celebrada en Europa contra as
cotas do leite) fíxose o sueco, e por unha
parte non transmitía a Bruxelas a verdadeira producción española, e pola outra tampouco asignou as cotas definitivas.
Chegou un momento en que os de
Bruxelas descubriron o pastel e reclaman
vintetantos mil millóns de pts polo exceso
producido no ano 89. Como o MAPA non
lles asignara as cotas definitivas ós gandeiros, tense que facer cargo desa débeda do
Estado Español ás huchas comunitarias.
Está próxima a reclamación polo exceso
dos anos 90, 91 e 92, así que o exceso ha
sobardar os 100.000 millóns de pts. Naturalmente Facenda non quere que siga esa
sangría, e como o Sr. Solbes é un home de
Solchaga, segundo propias declaracións,
aplica as cotas pra que a partir de agora
sexan os productores os que paguen a taxa
se é que se pasan.
-Pero o exceso é enorme
-Ben, non é tanto como semella por-

que na primavera pasada o Estado Español fixo ver que a cota asignada no 86
era inferior á producción e negociou un
incremento de cota. Concedéuselle un
aumento de 500.000 Tm na cota total,
pero ademais tamén se lle permitiu un
novo trasfego de 150.000 Tm de leite
vendido directamente a leite entregado a
industria, polo que este (que é o único
controlable e subliñade isto ), increméntase en 650.000 Tm.
Por outra banda houbo un abandono
voluntario de explotacións primado na
primavera do ano pasado, polo que as

explotacións que se acolleron a ese retiro
deixaron libre unhas 600.000 Tm.
Ou sexa, que o excedente agora .
será aproximadamente de 6.00 - (4.5
+0.65 + 0.60) = 0.25 millóns de Tm ou
o que é o mesmo 250.000 Tm ¿non é?
-Si, aproximadamente. O que pasa é
que agora vai haber un novo plano de
abandono voluntario para outras 200.000
Tm financiado pola CEE, e desta vez
esas Tm liberadas por Bruxelas serán
redistribuíbles.
¿Que quere dicir redistribuíble?
- Que o leite que deixen de produ-

NOVO CO LEITE
.iseo Miguélez

ci-las explotacións que abandonen o sector
poderase repartir entre os que sigan mal.
¿E iso cando será?
- Probablemente se poña en marcha
antes de que remate a actual campaña, é
dicir, antes do 31 de marzo.
Nese caso, o exceso que quedaría
sería de pouco máis de 50.000 Tm ...
- En teoría si, o que pasa é que é difícil de saber, porque non se sabe con
exactitude cal é a producción real. Hai
quen di que é de 6.5 millóns, co que o
exceso sería de 550.000 Tm.

brevidade imposta, e porque non cabía
imaxinar que o Ministerio faría unha
interpretación tan desatinada, arbitraria,
ilegal e inxusta.
¿Podes aclarar iso?
- Si, o R .D . 1.888 / 91 de 30 de
decembro publicado no BOE do 2-2-92 a
pesar de que específica na· súa disposición final 2ª que entrará en vigor ó día
seguinte do da súa publicación, aplicaron
o artigo 25 con carácter retroactivo.
Explícate
- O artigo 25 di pouco máis ou
menos no seu apartado 1 que, cando
durante dous períodos consecutivos un
productor vendese por baixo do 7 5 % da
súa cota, tal -productor perderá o dereito á
cantidade de referencia non utilizada
agás en casos de forza maior, pasando a ,
engrosar esa parte a Reserva Nacional (a
do Estado Español).
Na práctiva os do MAPA aplicaron
ese artigo con carácter retroactivo, e o
paisano que polas razóns que fose non
chegou ó 7 5 % da súa referencia provisional (a mandada no 87 con base na producción do 85) só lle recoñeceron a da
campaña 91-92 (31 de marzo a 1 de
abril).

- ¿E logo que está a pasar coas
referencias individuais que están a
recibi-los paisanos nas casas?, porque
puidemos ler nos xornais que había
unha chea de reclamacións.
- En realidade o que pasa son moitas
cousas. Por exemplo, hai xente que non
ten vacas, nin nunca as tivo, e recibiu
cota, e viceversa, hai xente con vacas que
non recibiu cota. Outros casos teñen que
ver con algunha disposición que non citei
no meu artigo de hai dous números na
nosa IRIMIA, onde explicaba os criterios
para asigna-la cota. E non a citei pola

O normal sería que o. R.D. se empezase a aplicar dende que entrou en vigor,
e non pra produccións obtidas ant~s da
súa publicación, cando os paisanos non
sabían as repercusións que podería ter
pró seu futuro a producción daquel intre.
Por exemplo, se vían que non ian chegar
á súa cota de referencia, puidérona ter
alugado ou cedida, en todo ou na parte
non cuberta pola súa producción, ¡e neste
caso si que cumprirían!. O problema é
que isto se explica no apartado 2 do art.
25 ditoso, pero ninguén o podía coñecer
antes de que se publicase.
Dixeches que a perda era agás en
casos de forza maior, e non debe ser
moi normal producir menos do 75%
en condicións non extraordinarias
-O problema é que ese caso de forza
maior puido te-la súa orixe en anos anteriores ó 91-92 e repercutir neste. Nalgunha delegación do SENPA, que é o orga-

nismo encargado de xestiona-las cotas,
seica pedían certificados da campaña de
saneamento deses anos, (91-92) ignorando a forma de ser da nosa xente, sobre
todo da máis idosa, que ten medo de solicitar créditos e en moitos casos, ante a
diferencia de prezos entre o percibido
nunha campaña de saneamento polo
sacrificio obrigatorio das súas vacas e o
que lle custan as novas, prefire mercar
xovencas pra non ter que pedir cartos
prestados, e aínda así en menor número
que as que tiña antes.
Moitas veces as vacas non apañan
cando van ó touro (isto é un dicir porque
hoxe é sabido que quen as fai empreñar é
o veterinario mediante a inseminación
artificial), e as xovencas compradas non
producen o que se agardaba delas, á parte
de que por seren máis novas xa producen
menos leite. En ocasións mesmo hai
mortes, pero cando isto sucede é difícilmente xustificable, porque o que se adoita facer é enterrar ó pobre do animal.
En fin, os casos son moitos, pero
esta mostra serve pra que vexáde-las
grades preocupacións que hoxe teñen
moitas casas de labranza galegas. E iso
explica as miles de reclamacións presentadas.
¿Queres engadir algo máis?
- Pra non alogarme de máis, direi
soamente que segundo outro Real Decreto publicado no BOE do 31-10-92, as
taxas recadaranse no noveno período, é
dicir, na campaña 92-93, na que estamos.
Sen embargo, declaracións de altos cargos do MAPA e da Consellería de Agricultura afirmaron que as cotas só se
empezarán a cobrar na campaña 93-94.
Hai que recordar que, segundo un
regulamento comunitario, as cotas estarán en vigor por un período de sete anos,
así que en principio ternos cota coma
mínimo ata o 31 de marzo do ano 2.000.
Pra rematar direi que se non se resolven satisfactoriamente os recursos presentados é doado predicir unha primavera quente no agro galego, que sufriu nos
últimos 12 meses os prezos máis baixos
en pesetas correntes dos últimos cinco
anos.
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INTERNACIONAL

Expedición en Somalia
A estratexia da caridade
¿Por que unha intervención internacional de axuda humanitaria en Somalía?
A resposta acode de inmediato ó nos lembrar da insufrible visión deses seres
esqueléticos que non se teñen, deses
nenos que parecen todo olios, desas nais
secas e vencidas. A necesidade de facer
algo non é discutible.
Actuar fronte á traxedia

Cando sabemos dos cen mil mortos
nun ano e medio por causa da escaseza de
alimentos; cando un millón de persoas
houbo de cambia-lo seu fogar por un
refuxio en países veciños non menos
pobres có deles; cando, desde o derrocamento do anterior presidente, a primeiros
de 1991, a nación está esnaquizada, sen
organización estatal ningunha capaz de
impoñer respecto a unhas mínimas regras
de convivencia; cando a seca interminable e os combates entre bandas sen control obrigaron a abandona-los traballos
agrícola en gran parte do país; cando
grup armado ó ervicio de señores
1 cai aquean i tematicarnente os socorr internacionais; cando gran parte dos
ete rnillóns de seres humanos que habitan aquel territorio un pouco maior có da
nosa Península demandan unha axuda
indispensable para sobrevivir, ¿quen se
oporía a unha intervención restauradora
da paz e da orde e que remedie situación
tan arrepiante?, ¿quen ousaría rexeitar
unha operación chamada Devolve-la
esperanza? Ante a dramática urxencia
parece que só cabe actuar.
A caridade dos culpables

Sen embargo, as motivacións humanitaria non deben impedir-nos reflexionar
sobre certos aspectos que a necesidade de
resposta inmediata á terrible situación pode
ocultar. Cómpre facer, pois, certas consideracións sobre as raíces das que naceu a traxedia actual, por un lado, e sobre a intervención en si mesma, polo outro.
Non e tamo ante un caso orixinado
pola mala sorte, a maldade ou a incapacidade do pobo omalí. A ituación -que
non é única- é froito da inxustiza xerada
polo i tema de relación entre as nacións
do mundo: a riqueza dunhas poucas -o
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Machismo puro e duro e aprendizaxe da violencia. Se este nena chega algún día a señor da guerra non será el o maior culpable, senón unha sociedade que lle aprendeu a xogar co fago .

noso modo de vida- fundaméntase na
pobreza da maioría restante . Logo hai
moito cinismo cando se pretende resolver
con axudas caritativas os desastres que o
propio mundo rico -nós mesmos- causa.
Só haberá un principio de solución verdadeira a estas situacións extremas -que non
son excepcionais, senón cotiás, repetidas
en moitas partes do planeta- cando nos
decatemos de que non é cuestión de caridade senón de xustiza, non de esmola
repartida baixo protección militar senón
de dereito.
Unha reflexión similar cabe cando
nos laiamos dos combates entre grupos
rivais. Certo que son eles os que as usan,
pero ¿de onde saíron as armas? ¿Non vén
parte da riqueza do Norte dos beneficios
dunha industria armamentista que prové
ós países do Terceiro Mundo? O exército
somalí foi armado pola Unión Soviética,
primeiro, e polos Estados Unidos, despois, en función dos seus respectivos
intereses estratéxicos e económicos, que
levaron a ámbalas dúas potencias a sucederse na utilización dunha enorme base
militar en Berbera.

Unha decisión que debe ser colectiva

Por outra parte, non se pode esquecer
. que en Somalía se inaugura un novo tipo
de intervención -sexa ou non humanitariaen cuestión internas de Estados independen tes. Polo tanto, desde o primeiro
momento, neste tipo de accións, a decisión
de intervir e o desenvolvemento da operación teñen que ser tomadas e planificadas
pola comunidade mundial no seu conxunto, sendo discutidas en pé de igualdade por
tódolos países, ricos e pobres.
Se non, se é un Estado, ou un grupo
escolleito deles, o que decide os casos
nos que actuar, non hai garantía de que
non o faga tendo en conta, ante todo, os
seus propios intereses. Se, verdadeiramente, as intervencións son para remediar
inxustizas, non serve o modelo actual, no
que os Estados Unidos deciden previamente, e despois -só despois- buscan o
apoio doutros países e das Nacións Unidas. Este modelo recorda demasiado ó
das potencias coloniais que se sentían
abrigadas a poñer orde e paz entre os salvaxes dos territorios dos seus imperios.
Segue na páxina 11
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ven da páxina 1O

Unha intervención interesada

Sen deixar de valora-lo compoñente
humanitario da operación Devolve-la
esperanza, non podemos deixar de repetímo-la pregunta do principio: ¿Por qué
en Somalia? Ou, formulada doutro xeito:
¿Por que non -sen saír de Africa- en
Liberia, en Mozambique, en Sudán, no
Chad, onde a situación é igual de grave,
onde a fame e as armas causan semellantes estragos?
Tal vez a intervenc10n non sexa
exclusiva e completamente caritativa. Un
país coma os Estados Unidos, que ten un
millón de persoas -soldados, civís e familiares- distribuídas en cincuenta Estados
do mundo para defende-los seus intereses, non pode deixar de considera-los
aspectos estratéxicos de calquera cuestión que requira un despregue de forzas
militares. E claro, resulta que Somalia se
atopa no chamado Como de África, na
boca de acceso ó mar Vermello, na
mesma zona desde golfo Pérsico tan vital
para o sistema económico ·dos Estados
Unidos e do mundo rico en xeral. Seguro

que alguén pensou
que non cadraría mal
lembrarlles ós Estados
da rexión -entre eles,
o malvado Iraq e o
ameazante Irán xiíque, desde a guerra de
Kuwait, a forza armada dos ricos segue
vixilante, que están
atentos e dispostos a
administra-la zona,
que nada, nin a miseria, escapa ó seu control.
Quizais a única
maneira de comprender totalmente o
alcance e o senso da
operación Devolve-la
esperanza sexa tendo
en conta que -vén despois dunha Tormenta
do deserto.

Xavier R. Madriñán

º

fiando o mapa vese a relación estratéxica entre Somalía e o Golfo

RltllA-11

UTOPÍA

A f eira mundial das relixións

Fomos meu amigo e mais eu á feira. A feira mundial das relixións. Non era unha feira comercial. Era unha
feira da relixión, pero a competencia era tan feroz e a propaganda igual de barulleira.
No stand xudeu déronnos uns folletos nos que se di cía que Deus se compadecía de todos e que os xudeus
eran o seu pobo escolleito. Os xudeus. Ningún outo pobo fora tan escollido coma o pobo xudeu.
No stand musulmán soubemos que Deus era misericordioso con todos e que Mahoma era o seu único profeta. Que a salvación se obtén escoitando o único profeta de Deus.
No stand cristián descubrimos que Deus é Amor e que non hai salvación fóra da Igrexa. Ou se entra na
Igrexa ou se corre perigo da eterna condenación.
O saírmos pregunteille ó meu amigo: "¿Que pensas de Deus?". "Que é intolerante, fanático e cruel", respondeu.
Cando cheguei á casa díxenlle a Deus: "¿Como aturas esas cousas Señor? ¿Non ves que usaron mal o teu
nome durante séculas?"
E Deus díxome: "Eu non organicei a feira. Incluso tería vergonza se a visitase".
Tony de Mello
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 31)

Hai que purga-lo crime (Xén 42)
O c.41 remata dicindo que a Jame fixo baixar a
Exipto a xente de tódolos países. O c.42 vólvenos a
Palestina, onda Xacob:

Soubo Xacob que había á venda trigo en Exipto, e díxolles ós fillos: "¿Que facedes aí mirando? 2 0ín que hai
trigo á venda en Exipto. Ide alá, mercade para vivirmos e
non morrermos de fame". 3Baixaron, pois, a Exipto dez
dos irmáns de Xosé, para mercaren alí trigo. 4Xacob non
deixou ir con seos irmáns a Benxamín, o irmán de Xosé,
por medo de que lle puidese pasar unha desgracia. 50s
fillos de Israel ían mercar trigo entre outros moitos, pois
había fame en todo o país de Canaán.
1

Algo mais de 500 quilómetros
cadrados máis ca Galicia, o Exipto e un país longuísimo, difícil de
gobernar. Pero ten un río que fertiliza a terra de xeito co Exipto é
chamado o don do Nilo

Os soños do acusado coma soñador e vendido coma
escravo por culpa deles, vanse cumprir: os irmáns
póstranse perante Xosé.

6Xosé era quen mandaba en Exipto e quen vendía o trigo
a todo o mundo. Chegados onda el, os irmáns postráronse
por terra. 7En canto Xosé os viu, recoñeceunos; pero el non se Hes deu a coñecer, senón
que Hes falou con dureza. Preguntoulles: "¿Vós de onde vindes?". Eles responderon:
''Vimos do país de Can~án para mercar víveres".
Non recoñeceron a Xosé, como é loxico, pois non era fácil supoñelo nese alto posto
nin descubrilo tralo luxo dos traxes e insignias. Acúsaos de espionaxe: Exipto sempre
temía da infiltración inimiga:

Xosé recoñecía a seos irmáns, pero eles non recoñecían a Xosé. 9Xosé acordouse dos
soños que tivera acerca deles, e díxolles: "Vós sodes espías. Viñestes pescuda-los lados
febles do país". 1ºRespondéronlle eles: "Non é así, señor. Os teus servos viñeron para
adquirir víveres. 11 Somos fillos dun mesmo pai, xente de ben. Os teus servos non son
espías".
8

Os irmáns de Xosé pagan agora coa propia angustia a que lle fixeron padecer a el.
Todo moi acordo co leí vixente do talión: ollo por ollo, dente por dente.

O terceiro día díxolles: "Eu son un home que ere en Deos. Facede como vos digo, e
salvaréde-la vida. 19Sodes xente de ben, un de vós quedará preso no cárcere onde estarles,
e os demais iredes leva-lo trigo que mercastes, ás vosas xentes famentas. 2 ºDespois diso
traerédesme a voso irmán máis novo, para que se comprobe o que dixestes e non teñades
que morrer". Eles fixérono así.
[ ••• ]

18

Importa moito a exemplaridade do relato e verificar que as cousas quedan no seu
sitio. Polo demais, nada máis lóxico có Jeito de que Xosé queira ver a Benxamín, fillo
da mesma nai ca el: Raquel.

Niso dicíanse uns ós outros: "Abofé somos culpables polo que lle fixemos ó noso irmán.
Vímolo no apuro, suplicándonos, e non lle fixemos caso. Por iso nós vémonos agora no
apuro". 22Entón dixo Rubén: "¿Non vos dicía eu: Non lle fagades mal ó rapaz, é vós non
fixestes caso? Por iso esíxennos agora o seu sangue". 23Eles non sabían que Xosé os entendía, pois falaran por intérprete. 24Xosé retirouse da súa vista e botou a chorar. Logo volveu para falarlles. Colleu de entre eles a Simeón e f'ixoo prender á súa vista. 25Xosé ordenou logo que lles enchesen as sacas de trigo, que metesen o diñeiro de cada un na súa
saca e que lles deseo provisións para a viaxe.
21

Xosé Chao Rego

Resulta indispensable a lectura
dos capítulos seguintes para
decatarse da tensión psicoló:x.ica
que se vai creando. Nas sacas
nas que levan o trigo, Xosé
manda mete-lo diñeiro. Sorpresa. O pai -Xacob=Israel- non
pode deixar que baixe Benxamín, pero á fin accede e realizase o segundo encontro con Xosé,
que xa os convida a xantar, pero
non se dá aínda a coñecer e ten
que se retirar de novo a chorar,
vol vendo despois de lava-la
cara.
Todo parece rolar ben cando no
c.44 vai chega-la gran proba.
Outra vez enchénlle-las sacas e
métenlle-lo diñeiro nelas, pero
ademais, por orde de Xosé,
introducen a súa copa na saca de
Benxamín. Pero Xosé manda
que os persigan e que procedan a
facer escravo a quen fose o
ladrón da copa. "¿Non sabíades
que un home coma min ten o
poder de adiviñar?" (Xén 44,
15), repróchalles Xosé. Así era:
a copa era un obxecto tido por
moi sagrado e que servía para a
adiviñación. O crime era grave e
merecente de morte. Os irmáns
fican arrepiados.
Xosé realiza a proba por ver se
os seus irmáns volven a repetí-lo
crime de deixar na escravitude ó
seu irmán Benxamín, o mesmo
que fixeran con el. Todos se
ofrecen, pero Xosé non acepta
máis ca un escravo, o culpable.
Entón Xudá, ofrecéndose coma
substituto, bota un discurso no
que está presente a sombra do
seu crime pasado e mailo sufrimento do seu pai pola perda de
Xosé, que non ha aturar agora a
perda do seu Benxamín.
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Volver as fontes,
partir das fontes

Unha peregrina
corunesa
Queridos amigos de IRIMIA Paz y Bien
En la revista nº 400 de primeros de año leí con gratitud la
noticia de la preparación de peregrinación a Santiago. Sentí una
alegría enorme pues hace ya much~tiepo que tengo gran ilusión por ello y máxime de poder re · arla con los hermanos de
IRIMIA. Lo ideal sería realizarla ompleta pero mis obligaciones no creo que me lo permitan y también mis años 57, con lo
cual veo mis limitaciones. No
obstante, sí deseo incorporarme
desde O Cebreiro y depende de
las fechas en algún tramo por
Castilla.
Si de alguna manera podemos colaborar en dicha preparación, agradeceremos lo comuniqueis a través de IRIMIA o las
comunidades de base a las que
muchos pertenecemos.
Animo! será una vivencia
extraordinariamente enriquecedora para todos.
Con toda gratitud

Acabo de estar no Pedregal da Irimia. Augas limpas. Fontes puras. A "Area Recreativa", ó de hoxe, inmaculada, sen
lixo. Fun busca-la miña pedriña, ¡para levala a Santiago!
Unha daquelas, ben lavadas, da morrena do glaciar, pero, ¡son
tan grandes! .Pido axuda ós irmandiños irimegos, que es tes
votos telúrico-píos requiren irmandade; e a esta fin, PROPOÑO:
Facer unha peregrinaxe
dende alí, dende as orixes irimegas, ó amencer, ou case,
celebración litúrxica na
mesma área. Enche-las cabazas con auga minia, para o
Camiño. Na Vila de Meira
ysubir ós vehículos; e neles, ata
o Monte do Gozo, para entrar
en Santiago como cómpre,
andando, e co pedrouzo en
andas.
¿Prácevos a idea? ¿Atrevédesvos? Mentres tanto, unha
apreta irimiega,

((AR.A AO FUTURO SiN HEDQ!l
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Sinfo González
(A Coruña 21xaneiro1993)
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Xosé María Gémez Vilabella
(A Coruña)

Brigadistas para a paz
E timados amigos de Irimia:
Coma lector da vosa publicación póñome hoxe en contacto
convo co e permítome a confianza de saber que o que vos paso
ten interese pra a vosa liña informativa. Trátase da difusión das
Brigadas Internacionais de Paz (BIP) na nosa terra, responsabilidade que adquirín ultimarnente.
As BIP son unha organización aínda moza que naceu hai 1O
ano seguindo os postulados gandhianos de que a Nonviolencia
tiña que servir para a resolución de conflictos, fundamentalmente alí onde os dereitos humanos estaban a ser atropelados. Aquí
en Galicia a penas existen socios, seremos tres ou catro, e por
suposto, non existen grupos de traballo nin voluntarios para ir ós
paí es en conflicto onde existen equipos. No resto do Estado a
organización está prendendo paseniño, pero con forza suficiente
como para ser un dos países que máis brigadistas está a enviar a
Guatemala e El Salvador.
U nha caracterí ti ca moi importante das BIP é o seu xeito de
traballo, pre tando ervicios nonviolentos a calquera entidade
ocial que o olicite, principalmente en países nos que os dereito humano e tán pouco garantidos, pero co único obxectivo de
con erva-lo e pacio de liberdade e xustiza social que os pro-

pios implicados vaian conquerendo, sen interferir nin caer en
dirixismos dunha loita que con toda seguridade eles están máis
capacitados e indicados para levar adiante.
Ademáis dos proxectos xa clásicos das BIP en Guatemala,
El Salvador e Sri Lanka existiron outros, coma o de estudio e
creación dun modelo de defensa civil nonviolento solicitado
polo gobemo sandinista en Nicaragua e abortado pola perda do
poder <leste.
Non teño moito máis que explicarvos xa que no tríptico que
vos adxunto vai a información necesaria para facerse unha idea
de como funciona esta organización, e tamén o enderezo dos
diferentes grupos que hai en España. Quizais por cercanía conveña que publiquedes tan só o de Asturias. Tamén podedes
poñer o meu teléfono (986 86 13 18) por se alguén quere ter
algunha información máis puntual ou por se desexan que Hes
envíe trípticos co boletín para facerse socio.
Unha apreta

Xosé María González Fernández
Rúa Monteleón 3, 2º D
Pontevedra 36002
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O NOSO TABOLEIRO

Camiño e pousada: Peregrinación
Celebración da 11 Irimianza na
cidade de A Coruña
E xa ti vémo-la nosa II Irimianza na
cidade de A Coruña. Foi o 23 de xaneiro.
Os nomes de Pepe Chao e Manolo Regal
por unha banda, e de Andrés García Vilariño pola outra, ben nos podían dar unha
idea anticipada do que alí podiamos atopar. Velaquí, un rápido resumo do que
vivimos naquela tarde de xaneiro.

"Vainos facendo o camiño"
"Vainos facendo o camiño", este é o
lema da Romaxe deste ano, e o CAMIÑO
foi o tema que nos ocupou.

Ó escoita-lo que Pepe Chao nos
dicía, afirmabámonos na idea de que o
camiño é moi difícil de percorrer, pero ó
mesmo tempo ¡parecía tan fácil! Parecía
·fácil porque el transmitíanos forza e enerxía que tanta falla nos fai; esas forzas que
se perden tantas veces. Camiñar para chegar, ¡e cantos se quedan no camiño! Pepe
Chao, recordando a canción, dicía que
non se trata de chegar de primeiro, senón
de que hai que saber chegar. Moitos estamos empezando unha e outra vez ese
camiño, e cansamos unha e outra vez.
Sen xentes coma eles, non o comezabamos de novo.
Pepe Chao dixo tamén que as IRIMIANZAS, coma esta de A Coruña,
teñen o cometido de expresa-la forza.
¿Forza? Si, aínda que non sexa máis que
a nivel persoal; un sae delas máis fortalecida. Forza de grupo, de pequena comunidade que non se rende. Tamén salientou a importancia das Pousadas no camiño, coma lugares de encontro e de acougo. Todo isto revivirémolo un pouco
máis na "Festa do Lume", que se celebrará en Galegos o día 6 de febreiro.

Un xantar en catro pratos
Manolo Regal na súa comunicación
presentóuno-lo camiño coma un menú
dun xantar con catro pratos moi apetitosos.

1º prato: o camiño como exemplo
da vida humana
A vida, coma o camiño, e o camiño
coma a vida teñen as seguintes realidades

de semellanza: principio e meta
(humildade), encontro (solidariedade), canseira (fidelidade),
·novidade (pracer), renuncia
(sufrimento) . A vida coma o
caminiño é un "irnos indo".

2º . prato: o camiño cris-
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Neste punto M. Regal presentounos catro experiencias de
camiño que aparecen na Biblia,
determinantes para a espiritualidade cristiá: o camiño de Abraham, o camiño do Éxodo, o
camiño da volta do desterro e o
camiño mesmo de Xesús ...

... vatnos Jacendo

3º prato: o camiño coma
ascese na vida da lgrexa
Neste momento Regal recordounos
vivencias do camiño que se deran na
Igrexa máis ben de tipo ascético. O camiño de Santiago é especial sobre todo pola
conciencia de que o camiño fai ó carciñante.

4º prato: as claves do noso camiñar
actual.
Para M. Regal o noso camiñar actual
debía ir orientado a reconciliamos con
estas realidades: Terceiro Mundo e emigración; o pobo pobre, marxinal; Deus
mesmo; a ecoloxía; a propia persoa de
cada un, coa súa orixinalidade humana e
persoal.

Eucaristía: milladoiros, lomes e
caxatos
Ó final tivémo-la celebración da
Eucaristía cunha fermosa significación.
Todo relacionado co "camiño". Os símbolos usados foron a pedra, o lume e · o
caxato.

A pedra simboliza ós Milladoiros,
eses montóns de pedra que formaban os
peregrinos en lugares do camiño. Nós
fixémo-lo noso particular "milladoiro".
Mario e os seus fillos tiveran a paciencia
de ir escribindo cada pedriña, para que
logo a levasemos coma recordo desta lrimianza. E Anuncio fixo unha lembranza
moi espiritual e interesante da relación
pedra-camiño.

O CAMINO
Coruña

Co caxato quixemos simboliza-lo
apoio que os peregrinos necesitan para
seguir adiante no seu camiñar. Ese caxato
que todos necesitamos e que, coma di
Regal no seu libro "Un caxato para se
apoiar cando un canse".
E o lume: os cirios que representantes dos distintos grupos acenderon; como
dixo Andrés García Vilariño, eles significan tamén o camiñar da xente que a través da súa vida tense que ir derretendo
nesa chama que Deus acende.
García Vilariño fíxonos descubrir
tamén a Xesús entre nós na marabillosa
Eucaristía que el presidiu e na homilía
compartida. Foi capaz de nos facer comprende-lo que alí estaba ocorrendo, o
gran misterio, pero moi preto de nós. Eu
non sei se foi capaz de nos achegar a
Deus, ou se foi Deus o que se achegou a
nós.

Remate e festa
Ó final, rematamos cunha merendiña
fraterna. As Irimianzas, Pepe, teñen o
cometido de expresa-la forza, si, pero eu
penso, e xa para rematar , que teñen
tamén o cometido de nos axudar a nos
atopar a nós mesmos e cos compañeiros
de viaxe. Uns compañeiros de viaxe
extraordinarios, ós que desde aquí lles
quero dicir que os quero moito.

María Xesús Rei
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Lingua e tradicións (9)
Máis sobre parir
do vento
Escríbeme Carlos López Alvarez, un
vasco afincado en Galicia que, por certo,
escribe moi ben en galego, ofrecéndonos un
dato curioso no que eu non pensara cando
falei das eguas que paren do vento.
Pregúntame se o nome dos cebros ou
zevros, cabalos bravos de proverbial rapidez e
frecuentes en tempos no occidente da península ibérica, non procederá de zéphyros ou
céfiro , antigo no me grego do vento do oeste.
E digo que poder ser e que así o afirmou,
polo que me parece, Menéndez Pidal.
Se a tal etimoloxía for certa, teriamos
aquí no propio nome do animal (cebro) o
nome do vento (céfiro) e o nome do vento a
xustificación da rapidez do animal e a pervi vencia do mito das eguas fecundadas polo
vento que Varrón (D e re rustica 2, 1, 19)
situou onda Lisboa, Aristóteles (Hist. dos
animais 6, 18,571 b) en Creta, Silio Itálico
preto de Mérida (Punica 3,378-383) e Xustino (Hist. Fil. 44,3,1 ) na Lusitania e na
Gallaecia.
Para os antig os gregos o vento do
Norte era Bóreas, o do Sur era Noto. O do
le te era E uro e o do oeste era Zéfiro.

O céfiro, vento de poñente, era para
Homero portador de ch u vi a (Odisea
14,458), de tempestades (12,426) sonoro e
fresco (4,567). A auga é símbolo da fecundación e hai nomes propios de persoa que
aluden á auga. Na Ilíada os cabalas de
Aquiles, o dos pés lixeiros, eran fillos do
vento Céfiro (Ilíada 16,149-151) e as eguas
de Erictonio eran fillas do vento Bóreas
(20,223-229).
En cambio para os latinos Virxilio
(Xeórxica 1,43) e Horacio (Oda 1,4,1) o
céfiro era o vento que derrete a neve e trae a
primavera. Empreñar do vento é aplicar ó
mundo animal á polinización do mundo
vexetal.
Hai un bonito traballo de Rosado Fernandes sobre as eguas lusitanas, rastreando
a pervivencia deste mito en Portugal pero
nada cita comparable ó dito galego Empreñar do aire e parir do vento. Cónstame que
hai outro de Laureano Alvarez, que non dei
atopado.
E aínda hai o refrán Se empreñas do aire,
parirás do vento, que se lle di con retrancas ás
preñadas que ocultan un embarazo.
Agradezo a Carlos a súa aportación e
espero que máis veces os lectores comuniquen algo do moito que saber verbo disto
dos ditos que irnos comentando.

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Disque señores da guerra
son; o alcume tennos traza
de ironía, pois son negros
e desprezámo-la raza.

2. Certo é que en Somalia
eles impiden que acuda
todo o mundo solidario
con alimentos de axuda.
3. Pero, ¿quen demo os armou?
Respondendo hei de ser franco;
señores e señoritos
de raza e de guante branco.
4. Unha sociedade inxusta
preñada de crueldade:
abusan ricos dos pobres
e medra a desigualdade.
5. Mentres no Occidente rico
os gordos enchen os petos
no Terceiro Mundo morren
nenos que son esqueletos.
6. Señores somos da guerra
se non andamos con tento
abrindo as nosas entrañas,
partindo o pan co famento.
7. A campaña contra a fame
para salvar moitas vidas
organiza neste mes
a asociación Mans Unidas
8. Di o lema que Un mundo inxusto
te desafía; é certo:
vergallazo na conciencia
pra quen teña o ril cuberto.
9. E o 12 de febreiro
faise o xaxún voluntario
pra amosarse, o 14,
co diñeiro solidario.
10. Non é que fagamos moito
que a miseria é arrepiante,
pero a nosa hun:lllde esmola
pode axudar a ir pra <liante.

Fan cooficial o inglés en Porto Rico e toda a españolidade pon o berro no
ceo. É natural. É unha causa nobre a de defende-las linguas febles fronte ás
poderosas. Eso mesmo coidámo-los galegos.
Pero, ó mesmo tempo, no Senado de Madrid, na cámara que a Constitución
chama de representación territorial, aqueles que se indignan polo paso atrás do
español en Porto Rico, poñen mil e un atrancos para que os senadores galegos,
cataláns e vascos poidan emprega-lo seu idioma.
Porque unha cousa é unha cousa e outra cousa é unha cousa distinta, aínda
que no fondo sexan idénticas . V amos, que os hai con cara.

11. O irimego é sabedor
que o Terceiro Mundo ten
na nosa revisa un posto
que eles merecen ben.
12. Porque ese tal Mundo évos
de acordo co que eu creo
o termómetro que marca
a quentura do Evanxeo.

