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Eleccións á vista 
Velaí veñen de novo eleccións para o Congreso e o 

Senado de Madrid. ¿Outras máis? Pois parece que, máis 
ben, teñen traza de ser unhas eleccións moi movidas e 
intensas, unhas eleccións nas que está en xogo algo 
importante. 

Efectivamente o panorama político está especialmen
te alterado, porque a un serio parón da economía se 
xunta un grave deterioro da idea que a xente ten dos 
políticos, idea que certamente xa non era gran cousa, 
pero que agora está baixo mínimos por causa da tan 
comentada e sobada corrupción. 

E non está mal que a corrupción dos cargos públicos 
sexa un tema de debate electoral se estivese ben enfoca
do. Pero non o está. Xa na chamada pre-campaña a 
cousa toma forma de combate corpo a corpo entre as 
dúas formacións políticas, P.P. e PSOE, os partidos esta
tais maioritarios, que maior lista de asuntos escuras, 
"affaires" , "casos", "procesos", e demais teñen na súa 
recente historia. Malos guieiros estes para ir ó fondo da 
cuestión. 

Pero ademais, o curioso do caso é a actitude da 
dereita representada polo P.P., que se presenta como a 
que vai salvar a España dos corruptos. Nin o presente 
nin moito menos o pasado desa dereita española falan a 
pro desa suposta limpeza e incorruptibilidade. Non é 
xusto afirmar que o P.P. é a continuidade do franquismo, 
que era a corrupción fe ita Estado, pero no P.P. están boa 
parte dos principios e mesmo das persoas que xustifica
ron e sostiveron aquel réxime. Hai sen dúbida unha evo
lución na dereita española, pero diante de todo, segue 
sendo dereita española, defensora dun capitalismo puro 
e duro, pouco sensible ás desigualdades sociais e, a 
pesar dos arroutados impulsos autonomistas do Sr. 
Fraga, enormemente centralista. 

Esa volta da dereita que anuncian algunhas sonda
xes coincide non só cun momento de crise económica e 
derrube moral das nosas sociedades, senón tamén con 
outros dous factores que nos deben manter á espreita: 
un enorme baleiro ideolóxico e mesmo relixioso e unha 
crecente actitude defensiva fronte ós países pobres do 
Sur, actitude que se manifesta nas súas formas máis vio
lentas nun rexurdimento do racismo e os movementos 
neonazis entre a mocidade. Votar esquerda ou dereita 
segue a ser algo máis ca unha cuestión de maior ou 
menor bonitura ou elocuencia do candidato de turno. E 
que nos desculpen os asesores de imaxe. 

E mentres nos preparamos para o gran bombardeo 
propagandístico dos partidos enriquecidos á beira do 
poder, contemplamos en Galicia como as grandes cues
tións da política nacional, que din eles, teñen normalmen
te pouco que ver coa agonía que viven moitos dos nosos 
sectores económicos claves, co adormecemento da nosa 
cultura, coa impotencia das nosas institucións. Euscadi e 
Cataluña negociarán duro desde o día despois das elec
cións ¿ Terá Galicia voz e forza para deixarse oír? 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

O principio da sospeita e 
Alfonso 

Seica todos vi vimos 
baixo sospeita. Porque a sos
p e ita apoderouse da nosa 
cultura. Sospeitar de todo e 
de todos é da xente sabida e 
lida, e ninguén quere quedar 
de burricán, de pailán ou de 
antigo. 

Non faltan razóns para 
sospeitar. Porque estamos 
rodeados de mercaderes. 
Máis aínda, métense na nosa 
casa, na nosa intimidade, 
engaiolándonos, seducíndo
nos cos seus engados, coas 
súas ofertas, cos seus pre
mios. Esto non é xa unha 
sociedade de mercado, é 
moito mái, é unha sociedade 
para o mercado, ó servicio 
do mercado, feíta por e a 
medida do mercado. 

E os xornais non infor
man , venden noticias; e os 
políticos non gobernan, ven
den slogans e promesas; e a 

televisión non fai publicida
de, como sería de esperar, 
para poder funcionar e servir 
á súa audiencia, senón que 
funciona para gañar audien
cia e encherse a publicidade; 
e os que venden salvación 
con adiviñación, maxia, fun
damentalismos, son os mer
caderes do misterioso, os 
novos aproveitados da credu
lidade da xente sinxela. 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Pero andar listos con 
este persoal, abri-los ollos 
fronte a tanto espilido non é 
o mesmo que mergullarse no 
principio da sospeita. No 
fondo, o que se converte en 
sospeitador permanente é o 
menos crítico, a pesar das 
apariencias. 

Eses son individuos resa
biados, queimados, vellos de 
espírito, tanto se van de pro
gresistas ilustrados, coma de 
simples vividores de fin de 
século. Eses elementos que 
ven a vida só coma continua 
liorta de intereses egoístas, 
están preparados para que 
non os enganen, pero vi ven 
no peor dos enganos: non se 
fían de ninguén, dálles riso a 
gratuidade, non enxergan o 
mellor da vida, que son preci
samente esas pequenas mara
b ill as, esas sorpresas de 
humanidade que rompen con 
todo mercadeo e poñen en 
claro que fomos feitos comu
nitarios e somos felices cando 
somos gratuítos. 

E digo todo esto a pro
pósito de Alfonsito o de Gui
tiriz, compañeiro entrañable 
de Irimia, que tanto se regala 
á xente, que tanto f ai xermo
lar, gratis e humildoso, para 
desconcerto de mercaderes e 
sospeitadores. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Para os que queiran peregrinar 
Hai xa tempo que anunciamos nas 

páxinas de Irimia e tamén nas páxinas de 
Encrucillada a intención de facer unha 
peregrinación a Santiago. Trátase dunha 
peregrinación coma calquera outra, lóxi
camente, pero algo matizada polo espírito 
particular da xente que anda ó redor da 
asociación Irimia. Sería unha peregrina
ción a Galicia de xente galega que loita e 
desfruta cunha fe que se leve moi ben coa 
realidade galega. 

O que se pretende facer 

Queriamos organizar ben a peregri
nación nas. súas posibles variantes. 
Sabedes que falaramos dunha peregrina
ción longa desde Roncesvalles ata San
tiago que levaría un mes; para este pere
grinación puxerámo-las datas do 15 de 
xullo ó 15 de agosto. Para esta peregri
nación longa apuntouse moi pouquiña 
xente. 

A maiores desa, ou no canto desa, 
falabamos dunha segunda peregrinación, 
a que iría desde Pedrafita do Cebreiro ata 
Santiago; esta levaría unha semaniña; 
empezariámola o 9 de agosto para acaba
la o 14 ou o 15 do memo mes. Para esta 

peregrinación hai apuntadas xa unhas 30 
persoas. 

Por último había quen expresaba o 
desexo de facer peregrinación durante 15 
días, pero ninguén se apuntou de firme 
para esta alternativa. Finalmente algúns 
que non podían dispoñer de máis tempo 
ou de máis forzas, f a1aban de incorporarse 
á peregrinación durante a1gunha xomada. 

30 de abril: acábanse os prazos 

Para poder dispoñe-las cousas como 

cómpre, é necesario saber qué xente hai 
ou pode haber para cada unha de tas 
alternativas. Por iso dispuxemos que os 
que quixesen apuntarse o fixesen ante 
do día 30 de abril. Así que xa o aben o 
interesados. Tedes que e cribir ou cha
mar por teléfono a Apdo. 980. Santiago 
de Compostela, Telf. 981. 59 01 42 (de 3 
a 5 da tarde) ou ó teléfono 981. 80 13 84 
(das 9 da noite en diante). 

O 8 de maio, xuntanza no Castiñeiriño 

Por último recordar
vos que, conforme dispu
xeramos na última xun
tanza que tiveramos, o 
día 8 de maio teremos 
unha nova xuntanza nos 
locais da igrexa do Ca ti
ñeiriñ o (Santiago) para 
acabar de organizar ben 
as cousas. Se ata esa data 
aínda non a visas tes da 
vosa asistencia, aínda o 
poderedes facer se acudi
de s a e a xuntanza. A 
xuntanza será á 5 da 
tarde. Sede puntuai . 

Marcel Légaut e a súa mensaxe 
¿ Coñece vostede a Marcel Légaut? 

Falecido hai pouco (6-XI-90), este 
extraordinario profeta interróganos. 
Teño perante min xa hai tempo un dos 
seus libros, "Devenir soi et rechercher 
le sens de sa prope vie"; hai traducción 
castelá, "Llegar a ser uno mismo", ( ed. 
Iglesia Viva). 

A vida de M. Légaut (1900-1990) 
fala por si mesma: casa ós 41 anos con 
Margarite Rossignol, seis fillos. Viven 
na montaña do traballo agrícola cal 
monxes; nos derradeiros anos da súa 
vida, escribe. O contido perenne da súa 
mensaxe estaba xa no grupo do P. Por
tal, "Ta1a", uns xoves universitarios que 
se acercaron a Xesucristo mediante a 
lectura do Novo Testamento e o comen
tario comunitario e que lograron com
partir modemidade e fe cristiá. 

M. Légaut insiste na pauta do P. 

Portal, a vida espiritual debe partir da 
experiencia. Para Légaut foron tres as 
experiencias básicas: o amor, a paterni
dade e a morte. 

A. Duato, no seu comentario en 
Iglesia Viva (nº 161, 1992), subliña a 
corrección que Légaut impón á ascéti
cas acientíficas: "é unha tendencia erra
da ir contra as inclinacións naturais do 
ser humano, porque hai bens creados 
que o home pode posuír pero que poden 
distraer e frea-lo crecemento espiritua1 e 
bens humanos que invitan o home a 
un crecemento na liña do ser; así un 
amor verdadeiro, unha obra concluída, 
unha idea precisa, un fillo no colo ... 
poden lograr identificamos co transcen
dente, abrirnos" ... Vivir esa cotianidade 
con deliberación e saber ler os signos da 
presencia de Deus son o camiño dunha 
fe robusta. 

Marcel Légaut foi unha das teste
muñas da fidelidade na Igrexa desde a 
crise do modernismo ata a involución 
woytiliana. Mantívose fiel, pero sen 
ca1ar, sen deixar de apuntar co seu dedo 
de amor as debilidades da igrexa na súa 
traxectoria de sombras e luces. 

Razón esta -ademáis da atracción 
persoa1 de Marcel- para que os discípu
los deste mestre espiritua1 se organicen e 
traten de dará súa mensaxe toda a difu
sión posible. ¿Parécevos ben que Irimia 
se una a Iglesia Viva nesta procura? 

Cantos se sintan atrapados neste 
horizonte e desexen datos sobre a obra e 
a persoa de M. Légaut, poden dirixirse a 
A. Duato, redacción de Iglesia Viva, P. 
Esteban Pemet, 3, 46014, Va1encia. 

FRANCISCO CARBALLO. 
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A PENEIRA 

O NOVO PRESIDENTE do 
Consello da Xuventude, Emi
lio González Avión, chega a 
este posto apoiado por unha 
candidatura moi ampla ... , 
despois das liortas recentes 
nas que se descubriron algúns 
"burato s" nas contas das 
directivas anteriores. Un dos 
obxectivos do novo presiden
te é a reforma dos Estatutos 
pra poder dar cabida no Con
sello ás asociacións de base, 
ata agora marxinadas ... Emi
lio é membro do Movemento 
Junior da Acción Católica. 
Un irimego, ademais. 

TODOS SOMOS CÓMPLI- ~~~i~i~i~ 
CES do que es tá a pasar na ff. 
antiga Iugoslavia, e aí vai este 
recoñecemento ... A limpeza 
étnica de Srebrenica, despois 
dun ano de matanzas xenerali
z ada , ante a pas ivi dade de .. 
todo ; tódolos crimes contra a 
human idade do s se rbio s en 
Bo nia; a demag oxia do s 
medio de comunicación escu
recendo a alianza e apoios de 

tad a algún do contrin
ant , tamén d lgunha Igre-
a ... 

Mar Adriático 

= 50 km 

Alfónsó Blanco Torrado 

O VOTO PRÓS NACIONAÜSTAS nas elecciÓns do seis de 
xuño acaba de ser pedido pola INTq ós seus afiliados, denun
ciando os líderes do sindicato ~ desfeita que suporía prós tra
balladores e pró autogoberng un ttiufifo do PP. Un voceiro da 
central nacionalista afirma que "se o Psoe representa a dereita 
económica e social o PP é a extrema derejta" . 

POLÉMICA, a que monta-
ron varios militares nunha 
poboación súa. Á parte de 

cENTAo tlRJllOll lll llTUOIOt DI LA ...,. llACIOIW. 

CUADERNOS 
de 

. ESTRATEGIA 
que todos podemos opinar. ·. 1NSTTTU1oESP.\'lellDE EST\JOios ESTRATta1COS 

hai que medi-las responsabi- ... · ·· 
lidades. Hai xente decidida 

PREsENTE Y MIJRO 
DE LA CONCIENCIA NAaoNAL 

a desenterra-los vellos fan
tasmas de tempos pasados 
mesmo contra os nacionalis- · 
mos, o pacifismo, o ecolo
xismo ... , O malo é que estas 
opinións individuais sirvan 
pra enfronta-la xente co-s 
conceptos de patria e exérci
to trasnoitados. 

MINISTER10 DE DEFENSA 

< 
Entre a miñoca e o bes.bellQ 

-
-w -

Seguimos ás troitas. E algunha xa picou. 

¿Xa pensastes a quen mandar Irimia unha temp~diña, en plan 
apetitoso engado, a ver se se animan e apuht'a~J:? 

Pois eso, cómpre poñerse, que non se poden pillar troitas a 
bragas enxoitas. · ·" · 

E se o tempo da miñoca xa pasou logo vén. d~ ~besbelld que 
non hai que perde-la paciencia nesto da pescata.. ..· ., 

•' . 



A VOLTA CI
CLISTA 93 
segue a rodar por 
España pra 
rematar en Com
postela o deza-
seis de maio, e 

t todo ó lombo do 
Xacobeo. Salien
ta- la participa
ción do equipo 
Kelme que dirixe 
Al varo Pino con 
cartos galegas. 
Antes de rematar 
terá lugar en 
Compostela unha 
contrarreloxo 
individual. 

SEGUEN AS PROTESTAS nos portos de Vigo, Marín ... , 
entre os mil douscentos mariñeiros que traballan nos setenta 
barcos de pesca no Gran Sol con base en Vigo, e os seiscentos 
homes que traballan nos case cincuenta barcos de Marín e que 
trafegan no sector de arrastre. 

EDUARDO BLANCO AMOR é o centro de moitas confe
rencias e congresos nestes días, irnos salienta-lo congreso 
organizado pola Xunta de Galicia que terá lugar en Ourense 
baixo a coordinación 
do Profesor Anxo 
Tarrío, que acaba de 
rescatar obras do i 

autor. Francisco 
Rodríguez tamén está 
a darnos a coñece-las 
súas investigacións 

1 
sobre Blanco Amor 
nun libro fermoso ... A 
Federación de Aso
ciacións Culturai s 
organiza conferencias 
na Caixa na Coruña 
os mércores ás oito. 

MÁIS CONGRESOS NESTES DÍAS ... No Auditorium de 
Santiago (3-6 maio) Estudiantes Solidarios organizan un 
encontro sobre "Medios de comunicación: unha visión crítica. 
Do Primeiro ó Terceiro Mundo" (TF. 981-57 54 44) ... A Aso
ciación Socio-Pedagóxica organiza en Vigo (días 7-9) unhas 
Xomadas de Ciencias Sociais: arqueoloxía, urbanismo, paisa
xe, arte ... (Tf. 981-27 82 59). 

VARIAS INS
TITUCIÓNS 
CUMPREN 
ANOS; primei
ro foi a "Nova 
Escola Galega" 
que chegou ós 
dez anos de 
teima e com
promiso; agora 
o cinco de 
maio, a Funda
ción Penzól cumpre trinta anos. Ferrnín Penzol fundara esta 
institución pra recoller tódolos papeis referidos ó noso país; en 
tempos difíciles, o egrexio galeguista doou oito mil libros, e 
máis de seis mil revistas, folletos, xornais .. Na foto unha 
imaxe da súa Biblioteca. 

NICARAGUA segue a busca-la paz cunhas conversas entre 
Chamorro e a oposición convencidos como están todos de que 
hai que buscar un novo horizonte no país, un dos temas máis 
preocupantes é a chegada de sesenta mil refuxiados que ata 
agora vivían en países limítrofes. 



S'AR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 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, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 

* Habana,20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA 

Xa ternos 
listas 

PorTINTXU 

A periodicidade desta revista e o adianto co que é 
preciso escribí-lo que nela se publica non nos permitiu 
valorar no número anterior a transcendencia da demisión 
de Benegas, que desencadeou a propia disolución das 
Cortes. O relevo desta medida pon de manifesto a fondu
ra da crise interna socialista, xa que demostra que Felipe 
González non podía seguir controlando a maquinaria do 
seu propio partido e optou por renova-las Cortes o que, 
de paso, levará a un fondo cambio de goberno, aínda no 
caso máis favorable para el de volver a obter maioría ou 
chegar a un pacto de goberno. 

Así que estamos xa en plena campaña electoral, 
anque non empezase oficialmente polo de agora. Os par
tidos fixeron as súas candidaturas sen cambios notables 
nos grandes, que nos ofrecen coma futuros parlamenta
rios ós que xa o eran. No PP unicamente cabe notar 
algúns cambios do Senado para o Congreso ou vicever
sa, que significan un certo retroceso do alcalde de Ponte
areas e unha clara promoción para o presidente do 
Deportivo. Lendoiro, co apoio de Romai, despraza do 
primeiro posto pola provincia da Coruña a María Xesús 
Sáinz, á que non lle chegou co apoio combinado de Xosé 
Cuíña e Francisco Cacharro. Este último fichou para a 
súa lista de Lugo a Padilla, membro ata agora do sempre 
moi indenpendente Consello Xeral do Poder Xudicial. 

Nas candidaturas socialistas, a continuidade xeral 
que demostra un equilibrio entre tendencias diversas, de 
Madrid ou de Galicia, foi arrequecida con algúns refor
zas, de galegas de orixe con choio en Madrid. Dentro 
deles destaca a presencia de ex membros do PCE ou de 
CCOO na provincia de Pontevedra. 

O BNG pon nos postos destacados das listas a vete
ranos militantes entre os que obtén por primeira vez pro
tagonismo o profesor Francisco Rodríguez, figura da 
UPG desde ahi máis de vinte anos, anque case sempre na 
sombra. A alianza entre Unidade Galega e mais Esquer
da Unida demostra un anceio por ambalas dúas partes de 
presentar unha oferta cunha certa posibilidade de éxito, 
aínda co risco de diluír un pouco unha imaxe nacente, no 
primeiro caso, ou as orixes comunistas e obreiras no 
segundo. 

Felizmente neste proceso houbo poucos incidentes 
que desen pé a escándalo. Pero tampouco apareceron 
moitos merlos brancas capaces de facer espertar grandes 
ilusións no electorado. Os primeiros intercambios de 
opinións entre os principais dirixentes non fan esperar 
grandes debates de opinión nin propostas de fonda reno
vación. Oxalá que os outros partidos non caian nese erro 
e nos ofrezan razóns para esperar. 



O CAMPO 

O Grupo Lácteo Galego. Un proxecto rendible 

A finais do ano 1989, LARSA 
sofre unha forte crise que amea
za a 20.000 familias con 

perde-lo importe do leite que venderan 
durante varios meses e ó sector lácteo 
galego sen a industria láctea, de capital 
estrictamente galego, máis importante; o 
cal podía supoñer quedarnos sen ter a 
quen vender parte do noso leite e ó 
mesmo tempo perder unha importante 
cota de mercado. 

O Sindicato Labrego Galego, ante 
esta situación, lanza unha serie de pro
pos tas e entre elas destaca a creación 
dun grupo lácteo galego con capacidade 
para recoller, transformar e ind~striali
zar toda a nosa producción. Esta alterna
tiva foi amplamente defendida nas rúas 
e culminou coa tractorada en setembro 
do ano 90, paralizou o País durante 38 
horas. 

Coma resultado destas mobiliza
cións o entón Conselleiro de Agricultu
ra, Sr. Roma y, acada, entre outros, o 
compromiso de crear un grupo lácteo 
galego en tomo a LARSA. O Sr. Romay 
deixa a Consellería e o seu sucesor, o Sr. 
Pérez Vidal, mantén o mesmo compro
miso. 

Desde o inicio, a Consellería bara
llou diversas opcións: Nun principio 
falábase de nuclea-lo grupo en torno a 
LARSA; abandónase esta idea e empe
zan a falarnos de merca-la Lactaria 
'Española (LESA). Xérase grande espec
tación sobre o tema. Créase unha macro
cooperativa (COLAGA) e LEYMA está 
disposta a participar no proxecto e a 
posta en marcha do grupo lácteo galai
co-asturiano, case se dá por feita. Da 
noite para a mañá a Administración xus
tifica o fracaso da operación dicindo que 
Tabacalera non vende. Abandonada, 
pois a idea de LESA, volven a propoñe
la proposta en base a LARSA, empresa 
onde a propia Consellería dispón xa do 
11 % das acións. 

Chegada a hora da verdade, nunha 
reunión mantida, a finais de febreiro e á 
que asisten o Sr. Fraga (Presidente), o Sr. 
Orza (Conselleiro de Economía), o Sr. 
Femández (Conselleiro de Industria) e o 
Sr. Pérez Vidal (Conselleiro de Agricul
tura) deciden abandonar definitivamente 

Lidia Senra secretaria portavoz do SLG 

O grupo lácteo galega é un proxecto altamente 
rendible 

este proxecto, a pesar do estudio e a pesar 
da propia postura do Conselleiro de Agri
cultura. 

A Xunta segue dicindo que vai 
crea-lo Grupo. Sen embargo o Consellei
ro non é capaz de poñer absolutamente 
nada enriba da mesa nas reunións. Supo
ñemos que van seguir mareando a perdiz, 

como veñen facendo desde o ano 90 ata 
polo menos o mes de outubro. Non é de 
estrañar, xa que a creación do grupo é 
algo moi asumido pola sociedade. 

As razóns polas que abandonan o 
proxecto están claras: o gobemo galego, 
ó igual que o español, ten totalmente asu
mida a nova Política Agraria Común, 
mediante a cal os países ricos do centro 
de Europa se reservan para si o dereito a 
producir e a vender nos nosos mercados e 
a nós condénannos a elimina-los nosos 
postos de traballo e a malvivir da esmola, 
da ventanilla. 

Para o Sindicato Labrego Galego, a 
creación do grupo lácteo segue sendo 
factible, tanto social coma economica
mente. Un estudio encargado pola pro
pia Consellería ó que o Sindicato Labre
go Galego tivo acceso así o demostra no 
párrafo que textualmente di: "Este dese
ño representaría, por tanto, un proxecto 
viable e rendible, de gran interese e tra
téxico para Galicia e de máxima acepta
ción social no entorno gandeiro galego. 
"Significa, por conseguinte, a mellor ou 
tal vez a única alternativa realista e fac
tible, capaz de ser implantada coma 
medio de promove-la ordenación do sec
tor lácteo galego. Ademais, as súas esi
xencias de financiación non serían esa
xeradamente elevadas nin, en todo caso, 
chamativamente superiores a outros 
investimentos xa realizados no sector e 
que teñen contado con importantes axu
das públicas". 

O SLG considera que o grupo lácteo 
é un proxecto altamente rendible para a 
sociedade galega porque, ademais de ser 
vital para o desenvolvemento do sector 
agrario, supón tamén postos de traballo 
na industria e vai contribuír de maneira 
importante (circuíto curto de comerciali
zación e unha materia prima máis sa por 
se-la nosa, unha producción menos 
intensiva) na mellara da calidade ó con
sumo. 

LIDIASENRA 
Secretaria Portavoz 



ENTREVISTA 

P
ara moitos de nós, o mes de maio vai moi vencellado á devoción 
mariana. En particular, o aspecto que máis se leva traballado nas 
catequeses é o da virxindade de María e o conseguinte chama

mento á castidade. A teoloxía pastoral de hoxe amasa as súas reticen
cias con relación a esta devoción que inzau moito na leira católica e os 
liturxistas pregúntanse se non sería mellar coloca-la devoción mariana 
en decembro, en pleno advento, en función de que María tamén esperou, 
dende a fe, a vinda do Mesías. Maio que, para moitos cristiáns está 
baixo sospeita, e aquí queremos indica-los motivos. 

Con flores a porfía 

Moitas veces as ori
xes das cousas acláran
nos cuestións como esta: 
¿de onde procede ese 
cantar co que principia o 
mes de maio: Venid y 
vamos todos con flores a 
porfía, con flores a 
María que madre nues
tra es? 

Fixémonos nos cer
tam literarios que se 
chaman xogo florais. 
P i ben, naceron hai 
m is d i cento ano 
na idade de Tolo a 
(Tou l u -Francia), no 
éculo Catorce, ano 

1323. Un grupo de caba
leiro tolo ano propu
xéron e facer que revi
vi e a chamada poesía 
provenzal dos trobado
res medievais, que tanta 
importancia ti ve ron no 
século XIII en Galicia. 

Estes xogos florais 
celebránbanse coma cer
tame anual, precisamente 
o día primeiro de maio 
florido. 

Haberá que ir 
cantaban á muller cortesá: a señora que 
vivía nun castelo ou corte, moitas veces o 
seu home ausente na guerra, de xeito que 
as cantigas eran adulterinas. 

Estamos no século XII cando un 
santo extraordinario, Bernardo de Clara
val, se comporta coma un cabaleiro cunha 
fogaxe amorosa á Virxe María de verda
deiro namorado. 

Parece que por este tempo se dá un 
influxo mutuo entre este amor cortés e 
maila devoción mariana. ¿Que hai detrás 
diso? ¿Por qué se concentro u a devoción 
mariana precisamente no aspecto amoro

so e na súa dimensión eró
tica? 

Detrás hai unha deusa 
pagá 

Un gran clérigo espa
ñol falecido hai pouco 
máis dun ano, Fernando 
Urbina, estaba convenci
do de que na piedade 
popular María ocupa, en 
boa parte, o lugar que dei
xaron vacante as antigas 
deusas nais, convertendo 
a María na dimensión 
feminina da divindade. 
Aquí está resoando o 
culto á Terra Nai ou 
Tellus Mater dos vellos 
cultos agrarios femininos. 
Cultos da fecundidade 
nos que o elemento sexual 
era primordial. 

O asunto dos caba
leiros é moi pavero: ter 
un cabalo era algo 
importante para face-la Moitos pintores expresaron sensualmente a súa concepción de María. Aquí, nesta pin-

tura de Jan Gossaert aparece subliñado o aspecto da maternidade. 

Máis concretamente, 
os romanos celebraban as 
licenciosas festas chama
das Ludi floreales ou sim
plemente Floralia. Eran 
en honor a Flora, deusa 
itálica da primavera, fes
texada en Roma dende o 
28 de abril ata o 3 de 
maio. A festa era unha 
romaxe popular campes
tre: lanzaban ó aire un 
gran de trigo coma símbo
lo da fecundidade. guerra. Pero cando se 

xeneralizou o uso da pólvora os cabalei
ro perderon importancia en favor da arti
llería. E te eñores -¡curioso, ós señores 
déu elle en chamar cabaleiros, aínda que 
non teñan cabalo!- fóronse ocupando 
doutro me tere -xu ta e torneos, bata-
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Has simuladas entre eles- e tamén se adi-
caron á poesía coma trobadores. 

Os cabaleiros da Virxe 

O ideal cabaleiresco centrábase no 
amor cortés, é dicir, nas súas cantigas 

Co gallo desta festa, os romanos 
tirábanse flores a porfía, é dicir, porfia
ban por chimpar flores, coma nunha 
competición. A festa foi fixada para o 
día primeiro de maio. Ei-la orixe do 
noso maio florido. 



'desmaiándose" 
Sacralización do sexo 

Os símbolos agrarios sempre tive
ron unha forte connotación sexual, xa 
que os mitos da agricultura concebían 
que, precisamente coa primavera, que 
era cando naquelas culturas empezaba o 
novo ano, era cando os deuses fecunda
ban a ierra co seu esperma divino, que 
era a chuvia. 

Abel Jeanniére, nun libro sobre da 
sexualidade afirma que "reaparecen as 
festas da primavera disciplinadas e socia
lizadas, nas festas de maio da Idade 
Media: e a Virxe ocupa o lugar de 
Afrodita", que, como sabemos, era 
a deusa grega do amor carnal, 
que en Roma se chamaba 
Venus. (O mes de María 
sería ¡ antiafrodisíaco ! ) . 

Di este autor que sacra
lizaron a sexualidade xa 
que sagradas son forzas 
fundamentais da N ature
za, e o acto sexual é, en 
primeiro lugar, entre os 
antigos, "un acto ritual, o 
que realiza a xove parella 
da gleba antes da semeneti
ra ou que se celera no tem
plo coa prostituta sagrada". 

Flores a María 

Non cabe dúbida de que as fes
tas marianas foron expurgadas da 
forte connotación sexual dos símbolos 
agrarios pero quedaron nelas fortes pega
das da valoración unilateral e excesiva da 
pureza da Virxe sobre outros valores 
evanxélicos primordiais, coma a fe de 
María, incluídas as súas resistencias e 
dúbidas, que mellor cadrarían en advento. 

Julio Caro Baroja, que estudia a esta
ción do amor -maio e San Xoán- non 
dubida de que os maios e maias "tivo 
principio na xentilidade, que festexaban á 
súa Venus neste mes". As autoridades 
eclesiásticas intentaron, sen gran éxito, 
tomar medidas severas debido ó "carácter 
escandaloso que tiveron danzas e cantos 
das maías". 

Máis fortuna tivo a cristianización 
<lesas festas, que culminaron na da Santa 
Cruz, o 3 de maio, substituíndo esta árbo
re de salvación ás antigas ·árbores pagás 
chamadas maios. A Virxe paso u a ser 
antídoto contra o veleno do amor humano 
e María sería figura pura e casta a imitar. 

Maia era unha ninfa grega, filla do deus 
supremo Zeus, asociada á fertilidade. 

Así naceu maio florido 

O padre Roschini, afirma que "o pri
meiro en asociar ó Maio a idea de María 
foi -polo que parece- Alfonso X Rei de 
España (1239-1284), no século Trece, de 
tan exuberante piedade mariana". En 

Os ''progres" andan á procura dunha Virxe 
"marchosa". Esta imaxe dunha María adoles
cente e inxenua ¿será o que precisa a nasa fe? 
Témo-/as nasas dúbidas. 

efecto, a cantiga 406 do Rei Sabio, escrita 
en galego antigo, leva este título: "Esta 
primeira é das Mayas". 

En cambio o padre Mario Righetti 
considera que a máis antiga celebración 
do mes das flores tivo orixe en Nápoles, 
no século Dezaoito. Descríbea así: 
"Adoitaban entralazar grilanda de flores e 
de ramallos e erixir unha gran árbore 
coma homenaxe a unha nena, que se cha
maba precisamente, raiña de Maio". 

Cunha inxenuidade de teólogo pre
conciliar, Roschini descóbreno-la verda
deira intención eclesiástica da consagra-

ción do mes de maio a María. Partindo, 
sen reparo, da comparanza da deusa 
romana Flora e de María, o autor recoñe
ce a operación de recambio que levou a 
cabo a autoridade eclesiástica, can a de 
condenar e farta de non ser obedecida. 

E así, o clima luxurio o da fe ta das 
flores había que afrontalo polo lado po i
tivo, poñéndolle a Flora unha contrincante 
que constituíse remedio contra a luxuria: 
"Aquela que, coa súa fermosura, eclipsa
ba a Flora, constitúe o ornamento máis 
belido da terra e do ceo". (Roschini). 

Conclusión 

O Mes de María caeu nunha 
instrumentalización da Virxe 

polo lado do moralismo para 
estimula-la pureza dos devo-

tos de María, que están 
convocados a refrearen os 
instintos da súa sexualida
de. Pero esta me ma 
insistencia constitúe un 

» erotismo tinxido de pia-
dosa devoción. Unha des
viación do esencial da fe. 

Por este motivo non 
estamos especialmente 

entusiasmado co a pecto 
relixioso do mes mariano cele

brado no clima da primavera que 
o sangue altera. A castidade e 

maila pureza, virtudes non estricta-
mente cristiás, poden ser profundos 

valores humanos, pero non parece que 
haxa que utilizar a María en función do 
que non é central na fe. 

A virxinidade non é un dogma bioló
xico, senón unha verdade teolóxica que 
intenta subliñar este dato: así como Deus 
fixo nacer certos personaxes de mulleres 
estériles -Isaac, Samuel, Xoán Bautista-, 
do mesmo xeito o fillo de Deus nace 
dunha virxe; isto quer dicir que Xesús 
Cristo non é producto humano senón gra
cia, gratuidade, iniciativa de Deus. Polo 
tanto é un dogma que se refire a Cristo e 
non consiste nunha especie de adorno vir
tuoso de María. 

¿Non haberá que ir "desmaiándo
se", celebrando a María non na fogaxe 
da primavera, senón na crueza dun 
inverno que agarda, en advento, polo 
Liberador?. 

PEPE CHAO 
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INTERNACIONAL 

A intolerancia, a insoli
dariedade, o odio e o 
fanatismo seguen a 

estar na base das noticias que 
acontecen no mundo que nos 
rodea, tamén nos últimos tem
pos. 

Un repaso ó mundo 

Hani, un líder político e paci
fista, que conxugaba o comu
nismo e o catolicismo. Actitu
des racistas e xenófobas apa
receron tamén en Francia e 
noutras partes do mundo. 

Seleccionamos, por últi
mo, algunhas doutras novas, 
que aconteceron en distintos 
países do mundo: 

En Iugoslavia continúan 
a morrer moitos miles de per
soas, entre elas moitos nenos e 
nenas, víctimas inocentes 
dunha guerra na que o odio, a 
violencia e a intolerancia pre
dominan. Os países da Comu
nidade Europea, a ONU e os 
Estados Unidos seguen a adoi
tar unha actitude escasamente 
testirnuñal e unha acentuada 
pasi vidade ante a lenta agonía 
dun pobo. Cando se decidan a 
parar este irracional conflicto 
armado pouco quedará por 

Soldados serbios nun pasto de control preto de Srebnenico 

Os italianos inmersos 
nunha enorme crise política 
debido ós múltiples casos de 
corrupción, aprobaron nun 
referendo con 8 preguntas as 
bases da construcción da II 

alvar de vidas e culturas. O 
r humano egue en evolu

i nar e cada vez inventa máis 
r rt técnic para a mer-
ad ría da violencia. 

O goberno alemán 
manda a Somalía a 1.600 sol
dados con fins pacificadores 
e, en parte, tamén para xustifi
ca-la existencia dun exército, 
que desde a segunda guerra mundial 
tiña vetada a súa intervención en países 
estranxeiros. 

En Rusia continúa a crise política e 
Yeltsin intenta co referendo do día 25 
acadar un voto de confianza cara á súa 
persoa e reformas político-administrati
vas e económicas. Estados Unidos e os 
grandes países ricos do mundo apoian, 
aínda que sen grande entusiasmo e cun 
certo escepticismo, as súas reformas. 
Para iso decidiron aportar unha peque
na axuda económica. 

Na cidade de New York nos Esta
do Unido , televisan en directo o 
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incendio do rancho "Monte Carmelo", 
no que estaban atrincherados varios 
membros na secta fundamentalista cris
tiá dos "davidianos". O seu carismático 
e fanático líder "David Koresh" condu
ciu ó "suicidio colectivo" de ó menos 
60 adultos e 25 menores, entre eles 
algúns nenos de dous anos. Este apoca
líptico final está a provocar reaccións 
moi di versas e controversias na socie
dad e americana moi dada a sucesos 
impregnados de fanatismo. 

En Sudáfrica continúan a existir 
exemplos dramáticos de racismo. O odio 
e a intolerancia terminaron coa vida de 
varios cidadáns, entre eles coa de Chris 

República. 
Os investigadores ou 

"cerebros" dos países do 
Leste aceleran a súa saída 
masiva cara ós países ricos de 
Occidente. 

As grandes cadeas de 
televisión inglesas e america
nas compiten pola conquista 
do mercado asiático. 

Os integristas exipcios 
están a levar a cabo distintos 
atentados, que entre outras 
consecuencias están a arruina
la economía do turismo, que 
aportaba grandes ingresos 

económicos ó Estado. Este integrismo 
islámico, coa súa intolerancia, tamén 
está a provocar, en xeral no Oriente 
Medio, a fuxida de moitos cristiáns, tales · 
coma os maronitas do Líbano. 

Dúas mortes: unha a do presidente 
turco Turgut Ozal e outra d o actor 
mexicano Mario Moreno "Cantinflas", 
un cómico que logrou impregnar as 
súas películas cunha forte dose de 
humanidade e de denuncia e loita polos 
dereitos dos menos favorecidos econó
micamente. Tal como el dicía: "desexo 
que a xente ría, máis que antes teña 
posibilidade de poder comer". 

MOISÉS LOZANO PAZ 
Profesor de filosofía 



ECONOMÍA 

De cesións e enganos 
A propósito do 15 por cento 

N algún sitio deixei escrito que o 
Estado das autonomías non leva a 
ningures. Argallouse a nosa organi
zación territorial a golpe de cativos 
intereses e máis coma un reparto 
dun botan que coma un aparello efi
caz para a consolidación solidaria 
da nación. Non se sabía onde se 
quería chegar, se é que se que
ría chegar a algures. 

Dá a impresión de que se 
quería saír do paso, fuxindo 
dos problemas puntuais aínda 
que nesa fuxida se creasen 
novos e non cativos encerellos. 
Non penso que a nosa Consti
tución teña engadido unha 
folerpa a unidade e solidarida
de entre os pobos de España se 
son, precisamente, os princi
pios básicos da constitución. 

gatorio cumprimento do disposto na 
Lei Orgánica de Financiamento das 
Comunidades Autónomas, a chama
da LOFCA. 

Se non se cumpre esa Lei, e van 
aló quince anos, difícilmente se 
pode falar de desenvolvemento 
constitucional. 

E o seu non cumprimento está a 

E chega a hora dos remen
dos parciais alí onde estoupa o 
invento: e a financiación auto
nómica xa dá signos de explo
sión. E póñensenos a falar de 
corresponsabilidade fiscal: 

Con isa do 15% métennos a todos no mesmo cesto 
invéntanse a andrómena de 
cederlle o quince por cento do 
IRPF ás autonomías. 

O que calan é que iso non é 
corresponsabilidade fiscal, que é 
ben outra cousa; o que nos propo
ñen é a pura insolidariedade autonó-
mica. 

Galicia non goza de servicios 
iguais 

Vaiamos por partes: xa de pri
meiras, non se pode falar, cun míni
mo de rigor ético, de corresponsabi
lidade fiscal mentres non estean 
igualados os servicios mínimos de 
tódalas autonomías. E isto non é un 
invento xudeu-masónico; é o obri-

prexudicar seriamente a Galicia; 
polo tanto, falar de cesión de impos
tos sen igualación de servicios é 
unha discusión que dende o punto 
de vista galego non debe nin admi
tirse. 

Non hai corresponsabilidade 

Doutra banda, cede-lo quince 
por cento da recadación do IRPF 
non significa corresponsabilidade 
fiscal nin aumenta os ingresos das 
comunidades. En realidade é unha 
trapela máis das moitas que xa nos 
ofertaron: as comunidades non 
poden lexislar sobre o importe e son 

meras receptoras dos fondos. En 
principio, os únicos fondos novo 
que poderían recibir serían os recar
gos que elas impuxesen sobre o ese 
quince por cen, é dicir, aumentando 
a presión fiscal sobre os contribuín
tes. 

Pero os fondos recibidos da par
ticipación no IRPF, e aquí está a tra

pela da que falaba antes, son 
de libre disposición das auto
nomías. No primeiro ano todo 
seguiría igual entre as autono
mías pero nos seguintes anos, 
as autonomías ricas terían 
porcentualmente máis fondos 
libres cás autonomías pobres: 
terían unha financiación máis 
independente e naturalmente, 
maior poder político que é o 
que se está a agachar. 

Ricos e pobres 

E non é iso todo: nun resu
mo moi breve póde e afirmar 
que tendo as autonomías rica 
un crecemento económico 
superior ás pobres, esa diferen-
cia de capacidade financeira 
iríase agrandando co transcur

so dos anos. Se engadimos que as 
autonomías ricas teñen xa uns servi
cios, prestados e pagados polo con
xunto do país, moi superiores ós das 
autonomías pobres, as diferencias 
volven a agrandarse por este vieiro. 

Esta pretendida corresponsabili
dade fiscal significa pagarlles máis 
ós que máis teñen e concederlles 
unha maior liberdade de xestión. 
Significa maior desigualdade entre 
as autonomías: maior desigualdade 
financeira e política. 

CARLOS MELLA 
Economísta 
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OPINIÓN 

Menos mirar, máis arrimar 
Pensei deixalo pasar, mais ao cabo 

non dei resistido a tentación de contes
tar ao artigo do amigo Mariano, "En 
que mans anda o pandeiro", xa que nel 
exprésanse con claridade algúns puntos 
de vista moi comúns entre galeguistas. 

Penso que, no fondo, no artigo hai 
unha visión "máxica" da política 
nacionalista. Nesta visión os partidos 
semellan forzas, pouco fortes, guiadas 
por vontades caprichosas, inexcruta
bles e lonxe nosas. Penso que non hai 
nada diso. Os partidos galegos refle
xan os puntos de vista das súas clien
telas. Non hai visión sensata da reali -
dade ou disparate literario-político que 
non sexa compartido e repetido por 
persoas que non están afiliadas, pero 
que votan eses partidos. 

O mundo de ideoloxía rancia no 
que aínda se move o nacionalismo gale
go é unha consecuencia de estar moi 
lonxe da realidade social e dos proble-
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mas concretos da xente e de estar refu
xiado nun submundo funcionarial onde 
non hai verdadeiros problemas de 
empresa e emprego. Onde o nacionalis
mo baixou da nube da literatura-ideolo
xía, coma no sindicalismo, e entrou na 
sociedade faise serio, realista e útil. 

En resumo, os partidos nacionalis
tas teñen pouca forza e pouco sentido 
común porque a maioría da xente está 
fóra deles. Iso si, desde fóra láianse de 
que son pequeniños e non o fan ben. 

En Galicia hai hoxe dúas formula
cións do galeguismo. As dúas parten 
dun común amor a Galicia, pero anque 
se hai sorte e sentido poden poñerse de 
acordo para facer pactos electorais, o 
certo é que interpretan o país e o tempo 
de dúas maneiras distintas. Unha conci
be a Galicia coma nación colonizada 
que debe combater o imperialismo das 
multinacionais europeas, outro que 
concibe a Galicia na Europa que se está 

Por Suso de Tauro 

a crear e busca aí as solucións aos pro
blemas. Pode que un ou ningún dos 
dous camiños sexa acertado, pero se 
alguén se preocupa da política creo que 
debe arrimar o ombro a algún <lestes 
partidos.Coque máis estea de acordo. 

Aquí non vai haber milagres, nin 
morren capas sociais dunhas eleccións 
para outras nin entran supetamente 
novos grupos sociais no censo electo
ral. Non hai cataclismos, só supervi
vencias, iso si, con altibaixos. Sabémo
lo os que ternos memoria e non eremos 
na "maxia" política ou electoral. 

A única esperanza de que o nacio
nalismo se faga forte e sensato é que os 
galeguistas entren nos partidos. Hai 
para escoller. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 37) 

Unha silveira que arde (Ex 3) 

1Moisés pastaba os rabaños de seo sogro 
Ietró, sacerdote de Madián. Levaba polo 
deserto os rabaños, e unha vez chegou 
ata a montaña de Deos, o Horeb. (1) 
2Nunha labarada, no medio dunha silvei
ra, apareceulle o anxo do Señor. Moisés 
reparou na silveira que ardía e que non 
se cosumía (2). 3E dixo para si: "Voume 
chegar alá, para observar este fenómeno 
e saber por que non se consome a silvei
ra". 

Moisés era descoñecedor da vida do 

deserto. Este fenómeno natural 

naquelas paraxes convérteselle en 

signo para que entre nunha nova 

dimensión, especie de porta santa, de 

eu. sen 

sacramento, qu_e o leve ó misterio. Deus soamente se revela ó disposto a con

templar, a escoitar, a abri-los ollas. 

4En vendo o Señor que Moisés se achegaba para ver, chamouno desde a silveira: 
"¡Moisés!, ¡Moisés!". El responden: "Aquí estou". 5Díxolle Deos: "Non te ache
gues aquí. Tira as sandalias dos pés, pois o sitio onde estás é terra sagrada" (3). 

6E engadiu: "Eu son o Deos de ten pai, o Deos de Abraha~, de Isaac, de Xacob". 

Estamos nun punto crucial. Moisés, en quen espertara o sentimento étnico ou 

nacionalista sentíndose solidario co seu pobo, asoballado polo faraón, sénte

se agora chamado por un deus que, antes de dici-lo seu nome, identificase 

coma o deus do pai, o da alianza, o que prometeu facer medrar un pobo que 

agora padece a desf e ita en Exipto. 

Moisés tapou a cara polo medo de ver a Deos. ( 4) 70 Señor díxolle: "Teño visto 
as miserias do meo pobo en Exipto, oín as súas queixas contra os seos opresores, 
coñezo os seos sufrimentos. 8Vou baixar e libralos do poder dos exipcios, e leva
los desta terra a unha terra boa e largacía, terra que deita leita e mel [ ... ] 90 
pranto dos israelitas chega xa onda min, e tamén teño visto como os oprimen os 
exipcios. 1ºAgora anda. Mándote onda o faraón, para que saques de Exipto ó 
meo pobo, os tillos de Israel. 

Textos coma este deixan pouca dúbida sobre a lexitimidade de que os pobos 

escravizados, como os do Terceiro Mundo, procuren un cristianismo que libe

re, como fai a Teoloxía da Liberación latinoamericana. 

Xosé Chao Rego 

1. Estamos na "montaña de Deus '. 
O seu nome: ¿Horeb ou Sinaí? Se 
o grupo que saíu de Exipto fose 
unicamente o grupo de Moi é , 
daquela serían a me ma montaña e 
o seu nome propio sería Horeb, na 
península do Sinaí. Pero se fo en 
varios grupos, como diremos 
outro día, daquela as tradicións do 
Sinaí serían orixinalmente distin
tas das do Éxodo e as montañas, 
diferentes e mesmo "livais". Pero 
no libro do Éxodo, as tradición 
xa a:parecen fusionadas nunha 
única. 

2. Aínda hoxe os turistas poden 
observar, no deserto sinaítico, a 
existencia dun arbusto como o 
naso freixo. Non o "fraxinus 
excelsior" que mide de 25 a 30 
metros, senón o "dictamnus albus" 
(en castelán "fresnillo") de 1 
metro. Este arbusto segrega acei
tes volátiles que a ardentía do sol 
inflama e arde por uns momentos 
sen que a planta sufra. 

3. Moisés era un "profano". A 
palabra "fanum" significa antua
rio, lugar sagrado. Pois ben, pro
fano é o que está perante o sagra
do, sen entrar aínda nel. Pero para 
que a divindade entre en contacto 
con nosoutros, ás veces necesita
rnos .significalo co que Mircea 
Eliade chamou unha "ruptura de 
nivel", creando un espacio sagra
do. Trátase dunha simbolización 
da que os humanos precisamos, 
dunha sacramentalidade que nos 
resulte significativa de que entra
mos noutra dimensión: unha porta 
santa que se abre para nos condu
cir ó lirniar do misterio. 

4. Na tradición bíblica hai unha 
contradicción: textos coma estes 
nos que se di que ninguén pode 
ver a Deus, mesmo sen morrer, e 
outros nos que se afirma de varias 
persoas que viran a Deus. A 
expresión é figurada, procede da 
linguaxe da corte do reí oriental na 
que "os que ven o rei" son aqueles 
altos dignatarios admitidos á súa 
presencia. A corte celestial é ima
xinada coma a dos reís orientais. 
De aí esa dobre interpretación. 
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OS DÍAS E AS FESTAS 

A festa de San Pedro 
Mártir, o 29 de abril, 
segue sendo unha 

data moi significtiva para 
algúns dos nosos labregos, en 
particular para aqueles que 
viven preto de onde houbo 
con ven tos de pregadores: 
Compostela, Ribadavia, A 
Coruña, ... Polo que atinxe en 
particular a Santiago, aínda 
actualmente se poden ver 
paisanos dos arredores da 
cidade no convento de Belvís 
(a onde pasaron o santo 
dende San Domingos de 
Bonaval, despois da exclaus
tración), con saquetes de 
gran ou mesmo espigas, que 
traen a bendicir, para logo -
de poi de deixarlle parte ó 
anto- ementa-lo resto. 

Non fallan tampouco as 
mulleres con cestos de pola 
de liveira que, unha vez 
b n icida , serán e petadas 
na. s mcnt ira ou po tas 
na p rta da ca a con fins 
pr t ctore ; non tampouco o 
vendedore de "e critos" moi 
recomendado hai anos para 
o "mal de ollo". 

Poucos días despois, o 
primeiro e o tres de maio, o 
olo da catedral compostelana 

éstrase de fiuncho, espadanas 
e mentraste, por se-las festivi
dades de San Filipe e Santia
go o Menor, e a Invención da 
Santa Cruz. Ademais, todo o 
"mes das flores", está dende 
antigo dedicado á Virxe que, 
como dicía o rei Afonso X o 
Sabio, é a rosa das rosas e a 
fror das frores. 

Plenamente cris tiás 
tamén eran as maias, desapa
recida xa hai moitos anos, 
que pa aban o día primeiro 
pedindo para San Filipe e 
Santiago, e o tres, para a 
Santa Cruz. As maia tradi-
ionai ran nena ben ve ti-
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Os Maios 

das, que adoitaban montar un 
altarciño nun lugar moi con
c orri do, no que poñían 
estampas relixiosas ou, de 
non ser así, pedir polas rúas. 

Non se pode negar, que 
tanto a celebración de San 
Pedro Mártir (que aínda foi 

Maio de Vigo ( 1988) 

elevado ós altares en 1252), 
como as restantes, están ven
celladas dalgún xeito cos anti
gos ritos propiciarios agrope
cuarios, ós que lle dedicaban 
por exemplo os romanos, 
parte de abril e maio (celebra
ción de Tellus, Ceres, Pales, 
Robigo, Flora, Maia (que lle 
deu nome ó me ), etc. Foi ó 

longo da Idade Media cando a 
· igrexa cristiá sincretizou estes 

cultos, disfrazándoos cunha 
celebración súa. Porque esta 
festa, anque agora case se cin
gue exclusivamente ás figuras 
florais que arman os nenos, o 
seu campo de acción era anta-

no moito máis amplo. Pouco 
máis queda cá xeira lúdica 
protagonizada polos nenos e 
os mozos, pois estanse a 
piques de perder -ou xa se 
perderon de todo- as manifes
tacións de carácter profilácti
co (os ramallos de xesta nas 
portas das casas, barcos, 
carros e agora tamén nos 

coches); coa fecundacion da 
terra (o Alumea-lo pan ou as 
danzas do pan); dos animais 
(deixalos ceibas o día da 
Santa Cruz); e mesmo do 
home, pois por algo tradicio
nalmente é o mes do amor: 

Aquí vén o maio 
das flores dono e señor, 
cargadiño de esperanzas 
e abrindo as portas do 
amor. 

Non tódolos maios son 
iguais 

Hoxe en día, co gallo da 
televisión e dos concursos 
organizados polos concellos 
e sociedades culturais, os 
máis coñecidos son "os 
maios", entendendo por tal, 
unha figura floral (cónica, 
piramidal ou outra calquera), 
que portan varios nenas e 
nenas (antes só podían ser 
varóns). A data de saída non 
é a mesma en tódolos sitios, 
anque sempre cadra no mes 
de maio: o día primeiro son 
en Pontevedra, Redondela, 
Marín, Vilagarcía e, en xeral, 
nas Rías Baixas; en Ourense 
celébranse o tres, por ser fes
tivo local, e variables en San
tiago de Compostela, A 
Estrada, Monforte de Lemos, 
O Barco de Valdeorras, etc. 

Hai outros "maios", qui
zais os máis primitivos, deno
minados "humanos", para 
diferencialos dos anteriores 
figurados. Dicimos que deben 
se-los máis vellos porque son 
tamén os máis sinxelos, xa 
que para a súa feitura non 
cómpren máis que follas, flo
res ou mesmo colmo: así eran 
-ou son- os de Portomarín, 
Ribadeo (documentados gra
ficamente cara ó ano 1873), 
Monforte de Lemos, Queiro
g a, Compostela, Viana do 



Bolo, Mondoñedo, Lugo, A 
Coruña, O Carballiño, Betan
zos, Castro Caldelas, etc. Hai 
uns anos aínda saíron os de 
Portomarín, e agora téntase ·de 
resucitar os composteláns. A 
vestimenta deste últimos imi
taba á dos peregrinos que 
viñan á cidade: saial, esclavi
na e bordón. 

Quedan por último as 
coplas ou cantares, pois 

- segundo é o maio así tamén 
son eles: no repertorio dos 
"artísticos" ou "figurados" 
non pode falta-la crítica ás 
autoridades e institucións, 
versificada por poetas locais 
que se dedican a este labor. 
Na súa rabiosa actualidade 
radica precisamente a grande 
aceptación que teñen entre o 
público. Velaquí dúas estro
fas dun maio pontevedrés do 
ano 1923 referidas ó gober
nador civil, que daquela resi
día no edificio da Deputa
ción: 

galaxia 

Señoras e señores 
poñan atención 
que vamos f alar 
do señor gobernador: 
Nin é alto nin é baixo, 
nin é malo, nin é bo, 
parece un reló parado 
dentro da Deputación. 

Pola contra, os "huma
nos", se guindo a tradición, 
repiten sempre e tódolos gru
pos os mesmos cantares, 
sendo xa coñecidos de ante
mán dos veciños. Como mos
tra, unha estrofa compotelana 
de finais do século pasado: 

Aía vén o maio 
pola Porta Faxeira, 
aívén o maio 
de roubar unha monteira. 

A cambio da súa actua
ción antes recibú;m sobre todo 
maias ou maiolas (castañas 
do caínzo), e agora cartos e 
caramelos. 

A festa dos maios recibiu 

Maios "humanos" de Portomarín. 

un bo pulo nos últimos anos, 
co gallo da liberdade de expre
sión, que permite dicir todo 
canto queiran nas coplas. 
Actualmente xa son moitos os 
concellos que organizan con-

cursos, mesmo algúns nos que 

esta celebración deixou hai 

moitos anos de ser tradicional. 

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 
Mu eo do Pobo Galego 

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disi
dencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia 
á Igrexa galega do noso tempo. 

1 

1 

1 

ga 
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* * 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (6) 
Ir indo 

Estar da parte dos de baixo é outra 
das características esenciais do humor. 

Por veces do que se trata é de 
supera-las pequenas ou grandes con
trariedades con certa gracia, con sere
nidade. 

En tódalas casas se aproveitan as 
sobras da comida resesa. 

-Mamá ¿que hai hoxe de comer? 
-Xa te vin - din por Bergantiños, 

aludindo a que mamá deuse maña para 
presenta-la mesma comida con outra 
aparencia pero un recoñécea no s~bor e 
pensa para si que xa a viu no prato. 

En Caritel nestes casos din que hai 
roupa vella. 

Humor é a expresión que recolle 
Esmorís Recamán en terras de Fisterra: 

¡Deus nos dea ira, que paciencia 
xa a ternos ahondo! 

Melancolía. É a que se percibe en 

eufemismos referidos á morte. O vello 

que di que xa lle vai chegando o tempo 

de durmir f óra. 

-¿Que tal che vai? 

-Irnos indo. 

O ir indo é un verdadeiro ideal 

galego de vida, que deu nome incluso a 

unha prestixiosa editorial. O caso é ir 

indo. 

X úntase a Jame coas ganas de 

comer, dicímolo cando vemos xuntoiro 

de pobres ou que se axuntan almas que 

pasan moita necesidade. 

Ou o enterrador que dicía Dios lle 

dea a cada un ganancia polo seu ofi

cio. 

¡Esmoliña a este pobre que quer 

jalar e non pode! Non precisa comenta

rio. 

" Un documento interno da 
Garda C,ivil prohíbe ós cidadáns 
usa-lo galego cando se dirixan a 
este corpo", afirma o Diario 16 
de Galicia o 15 de abril. · 

Os gardas civís son case que 
todos de orixe popular, maior
mente rural. Pero non lles sobra 
popularidade e cómprelles ben a 
que teñen, que sería bo que a 
puxesen a medrar. 

Tendo en conta, ademais, que o 
seu cometido se desenvolve no 
ámbito do mundo campesiño, 
non se comprende que os seus 
moi finos xefes poñan atrancos 
para que se comuniquen nun 
idioma que é o que os máis 
deles mamaron. 

Se se deciden a expresarse na 
súa lingua, f arán un benemérito 
labor e , abofé , hano facer 
mellor. 

Pero os xef es ameazan con 
represalias ós "números" que 
fan o seu labor en galego. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Hai días morreu un neno 
no territorio español 
porque se intoxicou 

bebendo excesivo alcohol. 

/ 
2. Xogaba a bebe un bar 

3. E ero hoxe 
o que sucede decote; 

nenos e mozos que beben 
só por face-lo machote. 

4. Cóntanme das discotecas 
algo que abraia e espanta: 

beben un whisky tras doutro 
por saber quen máis aguanta. 

5. Os país desta xente andan 
preocupados pola droga: 

descoidan que o alcoholismo 
é praga que está en voga. 

6. Todos somos responsables 
de non sementar valores 

e os nenos fuman e beben 
por imitar ós maiores. 

7. Logo pasa o que pasa 
e a maior parte despacha 

chamándolle ó que é alcohólico 
xente viciosa, ¡borracha! 

8. A estes tales desprezamos: 
seica non nos arreguiza 
que leve un semellante 

tal existencia sombriza. 

9. Eles non fan pé en si mesmos 
e perden a propia estima; 

nós arredámonos deles 
porque nos dan noxo e grima. 

10. E mentres van arruinando 
a súa propia confianza 

moitas veces son obxecto 
da nosa burla e chanza. 

11. Dicimos que son godallos 
e padecen soidade 

que afogan coas propias bágoas 
víctimas da enfermidade. 

12. Tabaco, alcohol e droga 
tres formas de escravitude 

que crean gran dependencia 
estragando a saúde. 




