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EDITORIAL 

¿Votar Galicia? 

Fermosa consigna, pero utópica; Galicia non é unha 
abstracción do pensamento, senón unha realidade dinámi
ca e plural. E nós non somos quen a determinar quen é 
galego ou non, xa non só por nacemento ou residencia, 
senón tamén por práctica máis ou menos consciente da 
galeguidade. 

O problema complícase porque, se outros votantes 
teñen para as urnas soamente a alternativa dereita/esquer
da, nosoutros ternos tamén estoutra: centralismo/naciona
lismo. 

Que isto é unha realidade amósao o feíto de que, se 
outrora a dereita cuñou o lema populista de galega coma 
ti, hoxe o socialismo de ámbito estatal proclama que os 
tempos son chegados, apropiándose con audacia da místi
ca pondaliana donoso himno. 

De radicación maiormente urbana, os socialistas gale
gos están distantes dos valores culturais e idiomáticos do 
noso pobo e, con eles, non sabemos qué tempos habían de 
chegar. Non parece que os do fogar de Breogán, dado a 
úa dependencia centralista e o escaso entusiasmo que na 

Moncloa exi te polos nacionalismos. 
A dereita que está á fronte do poder autonómico pode 

dar utra aparencia coa súa ambigua galeguidade. A infra
tructura caciquil lévaa a achegarse ó pobo rural, pero 

pr ximidad e tá feita de dominio. A dereita de sem
pr p u 1 ái p de ofrecer cá dependencia de sempre. 

r p la mplexa personalidade do actual titular da 
Xunta, a aná1i e desta opción resulta complexa. Antigo 
detractor da autonomías, parece que deu unha viraxe na 
a unción da galeguidade. A súa magnitude política levou 
a Galicia por países de España e do mundo suscitando en 
non poucos galegos o orgullo de vérense representados, 
por vez primeira, cunha certa dignidade, sen ter que facer 
c~la nos despachos centrais. 

Pero o seu mesmo talante, do que non desapareceron 
xeitos do pasado, e o mesmo freo a que o someten algúns 
vicerreis que rexen as Deputacións provinciais, poñen en 
dúbida que esta opción gobernante, que parece ter tódolos 
visos de triunfadora, sexa a que de certo vaia promover 
galeguidade e progreso. 

Queda coma opción posible a esquerda nacionalista. 
Parece que é ela a que se decide tanto pola cultura galega 
coma por unha formulación de tódolos problemas, econó
micos e políticos, dende Galicia, sen dependencias centra
listas e cunha autenticidade que é difícil non lle recoñecer. 

Agora ben, tal esquerda -que os seus votantes quererí
an máis unida, alomenos á hora das urnas-, debería ser 
máis modesta. Porque pode ambicionar que ela alberga no 
seu seo os valores da galeguidade, pero terá que recoñecer 
que a súa opción é minoritaria e que, de momento, está 
chamada a ser conciencia crítica da nosa sociedade. 
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Daniel López Muñoz 

Trucos para votar en tempos de crise 
Olio con caer na tenta

ción de mandar a todos ó 
carafio no mesmo saco. Por
que votar hai que votar. E o 
mellar posible. 

Pero en tempos de crise 
de ideoloxías, valores e líde
res, hai que valerse de cer
tos trucos. Propoño os 
seguintes tres: votar por ele
minación, por intuición e por 
proximidade. 

Primeiro por eliminación. 
Cadaquén é cadaquén, pero 
se un ten certas sensibilida
des é ben doado, polo que 
se ve e experimenta, ir elimi
nando candidatos. A un que 
lle preocupe a ljmpeza do 
medio ambiente elimina 
aqueles que escollen a quei
ma de residuos no canto da 
re ciclaxe; a outro que lle 
indigna o desprezo e o cinis
mo que se aplica ó idioma 
galego, eliminará a tanto fari
seo lingüístico que predica 
para os demais e lexisla para 
o vento; e a aqueloutro, mira 
ti , que teme polo futuro desta 
Terra Nasa, poñerá fóra das 
súas predileccións a aqueles 
que a cambio de medrar con
senti ron que Galicia fose a 
moeda de cambio usada por 
España na negociación para 
entrar no Mercado Común. E 
tal que así. .. mil exemplos. 

Segundo, por intuición. 
Porque as grandes ideas 
entraron en crise e aínda non 
hai un proxecto de organiza
ción social claro e perfilado 
que opoñer a un capitalismo 
estragador que leva ó plane-
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ta á ruína e, ós pobres e ás 
minorías da Terra, á extin
ción. Pois apliquémo-la a 
intuición. E podemos dicir: 
non estou seguro con total 
exactitude do que quera pero 
si do que non quero. Por eso 
que moito coidado cos que 
din, empoleirados no seu 
cargo, con aceno grave e 
voz de dobrador de Silvester 
Stallone, "xa non che hai 
diferencias entre esquerdas 
e dereitas". Porque case 
sempre son de dereitas, esto 
é, sexan do partido que 
sexan, nunca antepoñen o 
ben común ó sillón particular. 

Terceiro, por proximida
de. ¿Quen se fía dos medios 
de comunicación? Lembrade 
a Guerra do Golfo, lembrade 
o golpe de Estado contra a 
Fronte Islámica que gañou 
as eleccións en Alxeria, mira
de como se forza a realidade 
para converter a un leltsin 
golpista nun heroe da demo
cracia. ¿Que é real? ¿Que é 
certo? ¿Que hai detrás 
dunha imaxe fabricada por 
uns expertos publicistas? 
Pois, se non te fías deses 
medios, busca outro criterio 
de verdade: ¿Quen caciquea 
na túa parroquia? ¿Quen se 
aproveitou dos cartas de 
todos para medrar no teu 
concello? ¿Quen traballa 
honestamente polo ben da 
comunidade? ¿Quen defen
de o pan dos pobres e o 
dereito dos traballadores? 

E con esto rematamos, 
que menos dá unha pedra. 
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BOA NOVA Manolo Regal 

Confortados coa gracia daquela visita 

O outro día un grupo de amigos 
tivemos unha experiencia posiblemente 
inesquecible. Porque si, porque nos 
apetecía, porque nolo pedía o corpo e a 
alma, xuntámonos na casa dun outro 
amigo que estaba enfermo. Estivemos 
parolando do humano e do divino, da 
vida e da morte, do Depor e da Roma
xe, das estacións e da depresión ... un 
pouco de todo. 

Falamos tamén da nosa fe, das for
mas e maneiras da nosa experiencia 
relixiosa, do gusto e do desgusto coque 
celebrabámo-la nosa fe en comunidade, 
da maneira que tiñamos de entender e 
de vivi-las Misas de cada domingo. 

Caemos doadamente na conta de 
que aquelo que alí estabamos vivindo 
era algo así coma unha Eucarístía; 
incluso as pastas e café que os da casa 
nos brindaron soubéronnos a pan e viño 
santos, porque tralas pastas e o café 
adiviñabamos -non facía falla moito 
adiviñar- a emoción, o agarimo, a von
tade de compartir dos amos da casa. 

galaxia 

Cadaquén estamos chamados a ir sentando 
á mesma mesa. Así irá enchéndose ese 
baleiro que sempre existe nas nasas vidas 

Pasamos tres horas dunha tarde do 
domingo con sumo pracer e aproveita
mento. Marchamos para as casas · con
fortados coa gracia daquelá visita, sen-

tíndonos moito máis irmáns uns dos 
outros, moito máis animados para 
seguir afrontando a dureza da vida, e 
máis dispostos tamén a traballar para 
que coa solidariedade de todos a vida 
se torne menos dura para todos. 

O encontro deixounos a todos un 
estupendo sabor de boca. Sen moito 
remexe-las cousas, decatámonos de que 
moitas veces están xa ó noso alcance 
algunhas das mellares cousas que nos 
poden facer máis felices. E ¡que poucas 
veces botamos man delas! ¡Cantas 
veces soñamos con ilusións tolas, e non 
aproveitamos aquelo que vai dentro de 
nós, aquelo que entre dous ou tres reu
nidos somos capaces de crear se nos 
poñemos! 

Quedáronnos ganas de volver, e 
volveremos. Quedáronnos ganas de 
racha-lo ritmo tolo de moitos dos nosos 
días, para celebra-lo domingo visitando 
ós amigos e facendo con eles tertulia no 
corpo e no espírito. 

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. 

ga 
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A PENEIRA 

AXIÑA C OMEZARON 
OS ACCIDENTES NO 
MAR neste verán con 
varios mortos ... No noventa 
e dous foro n cincuenta e 
oito os accidentes rexistra
dos en barcos nas nosas cos
ta : trinta e cinco pesquei_
r s, ei de recreo e dezasete 
mercantes. ¿Causas? En pri
meiro lugar os fallos mate
riai , eguido dos humanos, 

O XUIZO DO NARCOTRÁFICO 
segue a crear sospeitas e expectativas, 
e moito medo entre os cidadáns <leste 
país a que tampouco neste caso se 
chegue ó fondo da cuestión. Na foto
grafía, o arrepentido Portabales, un 
mariñeiro de Marín, que ben coñece 
os fíos e as tramas que envolven a tan
tos neste mercado escuro que deixa un 
rastro de morte por todo o país. Certa
mente non todos están no banquillo, 
mais é a primeira vez que estes "pei
xes gordos" son interrogados ... 

en terceiro lugar o mal tempo ... , e moitas veces o segredo que 
g rd ~ ndo do mar para sempre, circunstancias descoñecidas. 

Alfonso Blanco Torrado 

ANGOLA segue envolta na guerra 
e na miseria: mil mortos diarios e 
tres millóns de angolanos coma 
refuxiados por culpa da guerra que 
está a destruí-lo país. Despois da 
independencia no setenta e cinco e 
da guerra civil ata as eleccións do 
noventa e dous, Angola non esper
ta de nada. Hoxe a guerrilla de 
UNIT A ocupa o oitenta por cento 
do territorio , mentres o goberno 
saído das urnas medra en descon
certo e corrupción. 

OUTRAS PEREGRI
NACIÓNS ligadas á 
viaxe en vida ou morte, 
así coma ó culto a San
tiago, son as da Virxe 
da Barca e Santo André 
de Teixido, que cele
bran nestes días as súas 
festas principais. Hai 
unhas tradicións e un 
folclore semellante nestes tres centros de peregrinación: 
Santo André, Muxía e Compostela. Na fotografía, o santua
rio de Santo André. 

VIII ASEMBLEA DE ENCRUCILLADA 
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5 e 6 de novembro de 1993 

(venres desde as 7 da tarde; sábado, mañá e tarde) 

Colexio La Salle, San Roque 6. Santiago 

OS NACIONALISMOS, ¿RETROCESO OU ESPERANZA? 

1. Nacionalismo no mundo actual: Xavier R. Madriñán. 

2. O nacionalismo galego hoxe: Xusto G. Beramendi 

3. Fe e galeguidade: Xosé Antón Miguélez 

Pensión completa: 3.600 
Cea - durmida - almorzo 2. 750 
Xantar 1000 
Cea-queimada 1000 



XERUSALÉN atrae 
as olladas de tódolos 
seguidores das reli
xións do "Libro", 
mais sobor de todo a 
loita entre xudeus e 
árabes. Dende o 
corenta e oito ata a 
guerra do sesenta e 
sete, a cidade estaba 

dividida por un aramado de espiños e metralletas. Na gue
rra dos "Seis Días" Xerusalén quedou convertida na "capi
tal eterna" de Israel; agora Arafat quere volver á situación 
anterior: Xerusalén-Leste, capital de Estado palestino e 
Xerusalén-Oeste capital de Estado xudeu. As eleccións 
municipais de novembro dividen a estes en varias solu
cións. 

. ~4' 
Formi~ueiro 

"FORMIGUEIRO" é a revista que acaba de publica-la 
Federación de Asociacións Culturais Galegas e que 
quere ser un vínculo de relación efectiva e puntual entre 
estes colectivos que están a manter acesa a nosa cultura 
en vilas e aldeas. A federación aposta por unha acción 
cultural máis forte tendo en conta as novas tecnoloxías e 
cuestións deste tempo. 

O PRIMEIRO CONGRESO GALEGO DE INFOR
MACIÓN E DIVULGACIÓN AMBIENTAL, orga
nizado polo Servicio de Medio Ambiente Natural da 
Xunta, ten lugar no Castelo de Santa Cruz de Oleiros os 
tres derradeiros días deste mes. O sue obxectivo é dar a 
coñecer meto
d o lo x í as, 
recursos, equi
pamentos cos 
que contamos 
para esta edu
cación tan im
portante. Pra 
rnáis informa
ción: 
981/ 28 41 11. 

UNHA VENDI
MA PASADA 
PORAUGA é a 
que están a 

ufri-los noso 
viño . En varia 
comarcas percí
bese un descen
so na produc
ción, xa que as 

chuvias da primavera coma as do San Miguel perderon moita 
colleita. Pero un dos riscos máis graves que pende sobre os 
nosos viños está a se-la súa comercialización, debido á compe
tencia cada vez máis grande dos productos que chegan da Euro
pa do Leste e mesmo de América. 

UXÍO GARCIA AMOR, 
ata_ agora Vigairo da dióce
se de Mondoñedo-Ferrol, é 
homenaxeado polos cregos 
con todo agarirno e xenero
sidade, e non é para menos, 
xa que sempre estivo a 
carón deles con total entre
ga e intelixencia. Irimia 
solidarizase con este xesto e 
quere lembrar e louva-la 
decisión firme de Uxío por 
normaliza-lo noso idioma 
na Igrexa cando estivo á 
fronte da diócese. 

OS SINDICA
TOS apostan por 
un Go berno de 
progreso coma 
resultado das vin
deiras eleccións, 
segundo declaran, 
urxindo medidas 
económicas ¡ xa ! , 
así coma unha 
política eficiente 
pra crear empre
go; ó mesmo 
tempo denuncian 
o tempo perdido 
pola Xunta de 
Fraga que pasou totalmente dos "acordos" que asinou cos sindicatos 
hai máis de dous anos. Mentres tanto, en Madrid seguen a falar de 
"pactos" que ata o de agora foron nefastos prós traballadores. 
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POLÍTICA 

Cun obxector de 
conciencia 

perante o xuíz dunha 
audiencia 

Por SUSO DE TORO 

Os exércitos, son necesarios para os Estados e aínda 
para as poboacións. A actual guerra en Bosnia fairne pensar 
deste xeito. 

Pero máis necesarios son os obxectores de conciencia. 
A obxección baséase nunha profunda postura moral: 

non matar nin aprender a matar . Iso por si mesmo é un 
dereito fundamental da persoa. Toda a cultura de Occiden
te, a dignidade do ser humano, os dereitos da persoa, as 
constitucións democráticas,. ... son abandonadas e despreza
da cando se lexisla contra a liberdade de conciencia. 

Os obxectores traballan activamente por un mundo sen 
guerras . Outras persoas traballan humanitariamente para 
paliar os seus efectos, pero só eles pelexan frontalmente 

ontra as guerras . Hai que comprender isto para saber o 
fal a que é a idea belicista e machista de que son persoas 
pu ilánime . Os obxectores son os máis valentes, enfróntan
e a todo os exércitos. 

Se un día existe un mundo en paz será gracias a eles. 
ra ia a que o obxectores de conciencia hoxe minorita-

ri , e f an maioría ab oluta. Se en Serbia os obxectores de 
conciencia fi sen mai ría n n habería guerra. 

T la a cicdadc preci amo de ta firme maioría. Eles 
s n o adiant dun mundo en guerra. Os obxectores son o 
fermenl do pan da paz. 

¿ mo e pode tratar a obxección de conciencia como 
un delicto? 

Calquera persoa que di que quere a paz tense que sentir 
xulgada tamén no pelello dun obxector. Non podo entender 
que o E tado xulgue á mellores persoas da nosa sociedade 
por elo. En todo caso os demais debemos estar con eles 
aquí. 
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OPINIÓN 

Autoritarismo e 
democracia 

PorTINTXU 

¿Ten algo que ve-lo que acaba de pasar en Mosco
va, o autogolpe do presidente, co suceso do porto de 
Pedrafita, onde un motorista quedou ferido, logo de 
chocar contra o coche do presidente da Xunta?. A pri
meira vista, nada, son feítos absolutamente incompara
bles. Pero se por debaixo dos grandes e pequenos acon
tecementos buscamos un fío conductor, tamén o pode
mos atopar entre feítos tan dispares. 

Trátase dunha tentación de autoritarismo, á que se 
ven sometidos tódolos que detentan algún poder, por 
pequeno que sexa. Se o presidente ruso non puido tole
ra-lo incómodo contrapoder do Parlamento non se xus
tifica polas evidentes limitacións democráticas da cita
da cámara, máis ou menos comparables coas que leva
ron ó poder actual ó propio presidente, na súa elección 
e no referendo recente. 

Sen entrar en detalles de responsabilidades, o acci
dente sufrido polo presidente da Xunta e a reacción 
posterior cae de cheo dentro da dinámica do exercicio 
dunha función pública que abusa dos dereitos propios. 
Foi moi famoso o "Mystere" de Alfonso Guerra, pero 
non é menos claro que Manuel Fraga -e outros moitos 
cargos públicos- viaxa, con axuda das forzas policiais e 
saltando medidas de prudencia elemental, anque non 
sexa máis ca para ir de caza ou pesca, como era este 
caso. 

Tal sucede moitas veces con ministros, alcaldes ou 
outros funcionarios públicos; con forzas policiais de 
diversa procedencia, ou con outro tipo de funcionarios 
dentro do seu ámbito (o médico no hospital, o profesor 
na súa aula, o funcionario de Correos, etc.) neste sitio 
non aparcan máis cós amigos, anque non teñan nada 
que facer aquí; este paciente ten que agardar catro 
meses,. mentres atendo ó outro de contado (é parente ou 
amigo). 

Estes abusos de poder, de ámbito e importancia 
moi diversas , deben merecer unha atención moito mei
rande do que se lles dá por parte dos cidadáns e dos 
electores, no seu caso. Esperemos que nas eleccións do 
17 de outubro os cidadáns galegos saberán apreciar nos 
candidatos, xunto con outros factores, a cultura e tradi
ción democrática dos aspirantes. 

Xa está ben de autoritarismo. 



INTERNACIONAL 

O cal e Illaila area 

N 
última década deste século os 

acontecementos evolucionan 
moi rapidamente e asistimos a 

cambios históricos impensables ata hai 
pouco. O Leste e o acordo entre palestinos 
e israelís son algúns dos exemplos máis sig
nificativos. Parece como se o século XX 
quixese solucionar tódolos grandes proble
mas á hora de da-lo relevo ó século XXI. 
Sen embargo, moitos sucesos actuais son 
moi preocupantes e parecen desmentilo. 

Paz na Terra prometida 

Na actualidade, a noticia interna
cional máis importante é a da firma da 
paz entre Israel e Palestina. Este mes de 
setembro pasará á historia, nacendo 
unha esperanza de solución definitiva ó 
problema palestino. Con isto termina o 
que algúns chaman a "guerra dos 45 
anos", que ten cinco momentos impor
tantes: 

Ano 1947: A ONU divide a Palesti
na, administrada polos ingleses, en 
dous Estados: un árabe e outro israelí 
(56% do territorio). 

Ano 1949: os árabes rexeitan ó 
Estado de Israel, estala a guerra e Israel 
pasa a controlar o 75% da antiga Pales
tina. 

Ano 1967: Despois da "guerra dos 
seis días", Israel anexiona Xerusalén 
Leste e ocupa Cisxordania, a península 
do Sinaí e os altos do Golán. 

Ano 1981: Israel devolve O Sinaí 
(1979), nun acordo con Exipto. 

Ano 1993: Segundo o preacordo 
entre Israel e a OLP (Organización para 
a Liberación de Palestina), os palesti
nos poderán exerce-lo autogoberno en 
Gaza e Xericó e unha autonomía limita
da no resto da Cisxordania ocupada. 

Quizais o feito da posición debilita
da da OLP na "guerra do golfo", alinea
da cos perdedores e o preocupante 
avance do "integrismo árabe" fixo posi
ble o final exitoso dunhas conversas 
secretas en Noruega. O feito de que a 
Liga árabe e o Parlamento israelí respal
dasen o acordo parece garantir un futuro 
pacífico para a zona, aínda que os ami
gos da guerra tratarán de impedilo. 

De novo nos Balcáns 

Os bosnios e os serbios parecen 
tomar nota das negociacións secretas, 
alonxadas dos medios informativos, do 
mesmo xeito que na solución pacífica 
no Oriente Medio e lograron en Suíza 
un acordo que pode permiti-la firma 
dun plan de paz, poñendo fin á guerra. 
Do mesmo xeito os croatas e bosnios 
tamén están intentando firma-lo acordo 
de paz. 

Antiga URSS 

Outro dos conflictos actuais é o que 
se vive na antiga Unión Soviética. Por 
unha banda, en Xeorxia existe unha 
guerra provocada pola rebelión armada 
dos partidarios do antigo presidente 
Gamsaxurdia, que controlan desde 
agosto, sete dos oito distritos da rexión 
occidental de Mingrelia. Por outra · 
banda, en Rusia segue a vivirse un 
novo enfrontamento entre o Presidente 
Ieltsin, elixido democraticamente e o 
Parlamento, que está a frea-los planos 
políticos e económicos do presidente 
ruso. A situación é confusa e mentres o 
pobo ruso segue a pasar fame. A desco
nexión entre os políticos e os proble
mas reais da sociedade parece poñerse 
en evidencia unha vez máis. 

A modo de resumo sinalamos 
outras noticias que se están a dar no 
mundo na actualidade: 

- Continúan dous conflictos arma
dos: un en Angola onde a guerrilla de 
Unita segue a provocar moitas mortes. 
A ONU tena ameazada co embargo de 
armas e de petróleo. Máis de cen mil 
víctimas inocentes xa m01Teron. 

O outro conflicto segue a se-lo de 
Somalia onde varios soldados da ONU 
e moitos civís pereceron. 

- O Papa, na súa visita a Lituania, 
preocúpase polo avance do capitalismo, 
sinalando que é tanto ou máis perigoso 
cá ideoloxía marxista. 

- En Londres hai enfrontamentos 
entre antirracistas e racistas. Recente
mente un partido racista gañou as elec
cións nun municipio de Londres, o que 
resulta altamente preocupante. 

- Os excomunitas polacos gañan as 
eleccións e anuncian que non deixarán 
a economía de mercado, demostrando o 
cambio de plano dos antigos comunis
tas. 

- En Nicaragua, a situación política 
e económica segue deteriorándose pro
gresivamente. 

- No Brasil, nenos e xente humilde 
son víctimas da violencia por parte de 
policías e grupos paramilitares. 

- Os Xogos olímpicos do ano 2000 
serán na cidade de Sydney, en Austra
lia. 

MOISÉS LOZANO PAZ. 



REPORTAXE 

E stiven este verán un mes polo Ecuador e 
uns días en Colombia. Unha viaxe e 
unha estancia que quería sera algo máis 

ca turismo, aínda que tivese tamén o engado 
que supón viaxar e coñecer países novos. Non 
viaxei só, f un con outro amigo e compañeiro 
cura, e tivémo-la regalía de contar cuns ami
gos que nos acolleron como non podía ser 
mellar, e con outros amigos que fixemos alí na 
breve, pero intensa estadía nesas terras. Gra
cias a eles, fomos aló mais ca turistas e puide
mos compartir no bo e no malo a realidade e a 
vida dun pobo irmán e dunha terra ben dife
rente da nosa. 

Un país de contrastes na 
"metade do mundo". 

Aínda que Ecuador é por excelencia 
un país andino, e vén ser a andina a cultu
ra e o folclore que máis se coñece del por 
fóra, a zona montañosa é tan só a terceira 
parte da súa superficie. Igualmente, aínda 
que é un país que está na mesma liña 
divi oria da Terra, o Ecuador, tampouco 
ten tod el un c1ima "ecuatoriano" ou tro
pi al (calor e humidade). 

paf ten tre zona claramente dife
r n iada. p la xc grafía, o clima e a 

sma ultura; z na cntr a que había 
ñ c mento mutuo ata hai 

u an : a ta, a Serra e a Arnazo-
nf a. De ta maneira, o Ecuador ten desde 
a praia d Pacífico ata os cumes xeados 
da montaña andinas, desde a selva tro
pical ata árido desertos. 

Fermo ura e miseria. O país co máis 
rico núcleo colonial de América (o centro 
colonial de Quito), ou coa riqueza cultu
ral dos indíxenas; pero tamén coa miseria 
do entornos de pobreza das súas cidades 
e do eu campo, as precarias condicións 
hixiénicas, de vivenda e sanitarias, etc. 

A Costa, cunha extensión de 800 
Km. de longo e unha anchura de 150 Km. 
ten un clima quente e húmido, sobre todo 
na e tación do inverno (de decembro a 
xuño cunha temperatura media arredor 
do 30% e unhas chuvias constantes). 
Nela e tá máis da metade da poboación 
do paí , aínda que ata hai uns anos tiña 
tan 6 o 20% debido á enfermidade 
oca ionada polo clima enfermizo. Hoxe 
ten á cidade mái poboada do Ecuador: 
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Guayaquil, con preto de 2 millóns e 
medio de habitantes. E ten unha impor
tante riqueza no banano, no café e no 
cacao, na froita e a cana de azucre, e 
tamén o arroz, producto básico na ali
mentación ecuatoriana. A súa xente é 
froito dunha mestura de razas que van 
desde os mulatos e os negros ata os chi
neses. 

A Serra ou zona montañosa, que 
divide o país de N a S e ten alturas como 
a do impoñente Chimborazo (6.267 m.) 
ou o Cotopaxi (5.896) que é o volcán en 
activo máis alto do mundo. Posúe gran 
parte da escasa industria do . país e dúas 
das principais cidades, a capital, Quito, e 
Cuenca, que ofrece o aspecto máis desen
volto do Ecuador. Na Serra cultívase 
sobre todo o millo, pero tamén as pata
cas. Nela viven os indíxenas herdeiros 
daquelas incas que atoparon os españois 
hai 500 anos, e que representan a ~on
ciencia máis diferenciada do país. 

Finalmente, a Arnazonía, ou o Orien
te, como lle din eles. A zona amazónica, 
a parte máis interior, é a menos poboada 
e a menos explotada, a pesar de dispor 
dunha das máis importantes fontes de 
recursos do país: o petróleo con todo , 
empézase a notar a deforestación polo 
depredación dos madereiros. Dominada 
pola selva e os ríos que van parar 6 Ama
zonas, está habitada por colonos chega
dos sobre todo da costa, e por numerosas 
tribos indíxenas, sobre todo os achuar, 

Ecuador, o país da 

máis coñecidos entre nós polo nome de 
xíbaros (os que reducen as cabezas dos 
inimigos mortos); pero tamén os shuar, os 
huaorani ou auacas, etc. 

Un país do Terceiro Mundo 

A renda per cápita é de 1.430 dólares 
anuais, que pon ó Ecuador algo por baixo 
da media dos países de Sudamérica. Pero 
xa se sabe o que pasa coas rendas sobre 
todo nos países terceiromundistas: que a 
maior parte está nas mans dun pequenísi
mo grupo. De feito, 3.000 sucres (200 
pts .) diarios é o salario medio dun xorna
leiro, que non lle chega para mercar un 
polo (7.000 sucres); menos mal que teñen 
baratos os bananos ... O amigo Manolo 
Rodicio, cura ourensán que leva aló desde 
comezos <leste ano 93, dábanos algúns 
datos comparativos, xunto coas súas 
impresións, nunha carta publicada recen
temente en Irimia (nº 416). 

Ademais da mala nutrición, as pési
mas condicións da vivenda, sobre todo na 
zona da costa, a falta de auga potable 
(toda a auga está contaminada no país), as 
mas condicións sanitarias, a escaseza de 
estradas e o mal estado das que hai, etc. 
son outros tantos índices desta situación 
de pobreza nun país que non carece de 
recursos. 

Do meu Caderno de vida saco un 
feito <lestes días. En Quito tivemos que 
quitarlle a escaiola do brazo que tiña 
escaiolado José Luis (un cativo E:> 



l metade do mundo 
e::::> orfo de 10 anos que vivía nun alber
gue do Quito Sur) cunha tesoira vella de 
podar, porque non llo quixeron facer en 
varios hospitais ós que o levara Antonio, o 
adulto responsable do albergue, que tiña o 
expresivo nome de Leónidas Proaño, o 
bispo defensor dos indíxenas. 

Unha xente acolledora e unhas comuni
dades cristiás participativas. 

Falar do Ecuador, coma de maior 
parte de América Latina, non é só falar da 

fermosura da súa paisaxe, arquitectura e 
artesanía, nin tampouco da súa miseria, 
que se palpa polas rúas. É tamén falar de 
xente acolledora, que comparte o que 
ten, aínda que se diga que son ladróns e 
falsarios. Falar de xente sinxela e confia
da que che abre as súas portas, falar de 
agarimo e agradecemento. Falar de xente 
festeira e leda a pesar da súa pobreza, ou 
quizabes polo que esta ten de bo: non 
precisar de demasiadas cousas para ser 
feliz. 
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República do Ecuador. Estado de América do Sur con democracia parlamentaria, cun presiden
te e un congreso elixidos cada 4 anos. 
Superficie: 283 561 Krn2. 
Poboación: Preto dos 11 rnillóns de habitantes (o censo real difire do oficial, pois moita xente 
non está censada). 
Capital: Quito (Preto de 2 rnillóns de hab.) 
Outras capacidades importantes son Guayaquil, Cuenca, Ambato e Portoviejo. 
Lingua: Español e quichua. 
Unidade monetaria: O sucre (aprox. 10 pts. son 150 sucres) . 
Relixión: Maioritariamente católica (90% ). Tamén hai numerosas confesións protestantes e sec
tas minoritarias. 
Límites: Polo N con Colombia, polo E o S con Perús e polo O co Océnano Pacífico. 

Falar tamén, dunha fe e unha relixio
sidade fonda. Que se manif esta na exce
lente acollida que fan ós "padre\:itos", na 
confianza en Deus, na delicadeza e cons
tancia da súa oración, na participación 
nas cousas da lgrexa, desde as súas cele
bracións ata os seus grupos de base, no 
sentimento de comunidade cristiá. 

É falar, sen dúbida, dunha fe pouco 
formada, e moitas veces supersticiosa, 
dunha práctica relixiosa que non cadra, 
ás veces, moito coas normas do Dereito 
Canónico e da lgrexa oficial ... 

Pero tamén dun fondo sentimento de 
lgrexa, de que a lgrexa tamén son eles e 
queren participar n·as súas cousas; mesmo 
non lle teñen medo a un protagonismo na 
comunidade, desde a participación ria 
celebración á .responsabilidade grande 
dos catequistas e os animadores da Pala
bra, verdadeiros "alma mater" das comu
nidades. 

É falar tamén dun cristianismo que 
quere ser fonte de liberación da súa opre
sión, ó lado dun cristianismo tradicional e 
xustificador das desigualdades sociais e 
os abusos dos opresores de sempre. 

Tamén na relixión o Ecuador é un 
país de contrastes, pero nel pódese apren
der a le-lo Evanxeo e toda a Biblia dunha 
maneira diferente, menos retórica e 
morta, e máis metida no seu espírito 
fondo, o dos profetas de Israel, o de 
Xesús de N azaré. 

Con todo, un país que necesita aínda 
curas, monxas, laicos, animadores de pas
toral e profesionais en diversos campos, 
con consciencia de ir facer un rol de 
suplencia, que lles axuden a ser unha 
Igrexa autónoma. Cristiáns que vaian moi 
dispostos a da-lo mellor de si, pero tamén 
a recibir agradecidos o moito que alí 
poden aprender e vivir, respectando e ani
mando o seu dereito a ser diferentes. 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 



OPINIÓN 

De festas e 
eleccións 

Por CARLOS MELLA 

Outra volta xa ternos nas portas o circo electoral. 
Xa os artistas preparan o telderete dende o que nos 
van ofertar montes e mareas: os mesmos montes e as 
mesmas mareas que xa mercamos nas pasadas elec
cións. O xénero xa está un chisco sobado, pero os 
vendedores teñen en moi alta estima a inxenuidade 
dos votantes. E a cotío acertan. 

O do PP seguen a falar de futuro e de Europa, 
unha Europa un aquel desmanganillada e un futuro 
pouco crible. Todo irá ben: as autopistas retrasaranse 
un anos, pero coa nosa orografía xa se sabe; o leite 
volverá a baixar pero iso é culpa dos franceses; os 
parado eguirán parados, pero iso é culpa da con
xunlur . O que dependa de nós vai ir coma un fogue
l : . f l d pulpo, do viño e da pataca, a romería 
d r que vai deixar cativo ó Corpiño, serán 
x mpl d no o desenvolvemento baixo e éxida 

hi tórica do gran temoneiro que non merecemos. 

Os Socialistas non o eren e andan a berrar que os 
tempos son chegados. ¡Que mais quixeramos que os 
tempos fosen chegados ! . Temo moito que a esta 
vella Galicia só chegan os tempos das agardas: da 
esmola centralista, da súplica vergoñenta e da sub
misión aprendida. Do anarquismo pasivo. 

¿E os nosos reais problemas? ¿Ulos? ¿Quen fala 
deles? Os pobriños dos bloqueiros tentan de expli
ca-los: ¿e así pensan gaña-las eleccións os coitadi
ño ? ¿Falándolles de problemas ós galegas, igno
rando que Galicia é o país do mundo onde mellar se 
vive? Moito presumir de nacionalistas e logo resul
ta que non coñecen o país. O país non quere proble
ma , quere festas e, consecuentemente, as eleccións 
deben er unha festa. Xa teremos ocasión de quei
xarno de poi do dezasete. 



ESPECIAL ELECCIÓNS 

Catro vellos mariñeiros ... 

O de Vilalba traballa 
de noite coa luz da lúa 
dá gusto velo chegar (e) 
se vén de bo xenio 
e o león non brúa. 

O Beiras é peregrino 
farruco coma un bloque: 
ergue o puño fachendoso 
porque lle é avogoso 
o santo dos croques. 

vogan faenando votos, 
vota, vota compañeiro, 
vota por Galicia 
ós que están nas fotos. 

Aviso 

gra01atical 

Hai que 

votar 

nas 

urnas 

non 

nas 

fornas. 

¡Por unha 

Galicia 

01oderna, 

non 

cavernícola! 

Se os tempos fosen chegados 
daquela érache boa 
pra Antolín, o betanceiro 
que é bendicido 
dende a Moncloa. 

O Camilo, pensativo, 
galego de corpo enteiro, 
fiase do anxo da garda 
que por mor das urnas 
é anxo guerreiro. 
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ECOLOXÍA 
1 

¿Un trabuco sobre a auga? 
As medias verdades son as peores das 

mentira . Vén e ta afirmación a canto da 
Jiorta que mantiveron no naso parlamento 
o goberno e a oposición. ¿ Quen é máis 
mentirán de todos eles? 

O conselleiro da COTOP dixo no par
lamento galega que " ... o novo canon de 
saneamento, que contempla o proxecto de 
Lei da Administración Hidráulica, non 
suporá ningún custe para as familias gale
gas ... ". A oposición, pala contra, considé
rao coma un novo trabuco a pagar polos 
consumidores, esto é, polos cidadáns nor
mais. Sen coñecer aínda cómo vai fica-lo 
devandito canon analicémo-las interven
cións dos Srs. deputados. 

¿Defensa ou ~rotección do medio 
ambiente? 

Denantes de falar das opinións das 
úa eñ ría cómpre comentar algo sobre 

a nlamina i n das augas, q ue é no 
f nd r bl ma que determina o canon 
d san am nl . 

As augas d rf ntamínan e coma 
n uen _ia do u que lles dama . As 

auga d u domé tico contamínanse por 
mor da auga fecais e residuais, así coma 
do refugallo que nelas enviamos os 
cidadán . As augas de uso agrícola conta
mínanse por mor dos exceso no uso de 
adubo para as terras. As augas industriais 
on as que máis estragan os ríos, dado que 

e tán moi contaminadas e non se trantan 
ca e que nunca. 

Esta continua contamin ación das 
auga e tá xa a orixinar serios problemas 
coa di ponibilidade de auga potable. O 
medio ambiente, as augas, están en perigo 
e cómpre defendelas. 

In ito en que cómpre defende-lo 
medio ambiente en contraposición co tér
mino xurídico de protección. Protección 
implica impedir que o medio se degrade 
mái ; e to en i é po itivo, pero hoxe xa 

non abonda. O término def ensa do medio 
ambiente é máis agresivo, vai máis aló, 
de seu implica non contaminar máis e, ó 
tempo, repara-lo que xa está estragado. 

A directiva da Comunidade Europea 
sobre o medio ambiente fala de protec
ción, a min paréceme moito máis positivo 
e importante loitar pala defensa do medio 
ambiente. 

¿O novo imposto, canon ou trabuco? 

Se a no va Leí de Administración 
Hidráulica trata de defende-lo medio non 
entendemos por que fala de canon de 
saneamento. Antes de cobra-lo canon 
abríguese ás industrias contaminantes a 
non estraga-las augas. É tan simple como 
o seguinte: se unha industria necesita 
1.000 m3 para o seu proceso de fabrica
ción entrégaselle esa cantidade e non 
pode botar nin pinga de auga ó río, máis 
contaminada do que entrou no proceso. 

O canon de saneamento tería sentido 
se, a partir do momento en que xa non se 
bota auga contaminada palas industrias, 

queremos recuperar e mesmo mellara-las 
condicións ambientais dos nasos ríos. 

Unha política de defensa do medio 
ambiente faría primeiro cumpri-la leí e 
lago establecería o canon de saneamento. 
¿É esta a política que quere seguí-lo noso 
gobemo do partido popular? Se así fose, 
o novo imposto sería un canon e non un 
trabuco. 

Mais moito temo que a política de 
augas da Xunta non sexa tan progresiva e 
que se conforme con cumpri-las directi
vas comunitarias de protección do medio. 
A súa máxima é "quen contamina, paga". 
Esta máxima é unha auténtica falacia xa 
que ás industrias élles moito máis barato 
pagar un imposto ca evita-la contamina
ción. Ademais como ese imposto grava
ría o custe do producto soamente teñen 
que subirlle o prezo co que nós pagaría
mos máis polo mesmo producto. Velaí 
tecles cómo ese imposto se convertería 
nun trabuco que non pagaría a industria 
senón que pagariámo-los consumidores 

MANOLO R. BERMEJO 
Catedrático de Química Inorgánica 

Este número de lrimia está subvencionado pala UNTA 
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DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 46) 

Pandeirada de Miriam (Ex 14-15) 

María, irmá de Moisés, canta e toca o pandeiro 

Un personaxe algo complexo 
este de Miriam. Antes de apare
cer como "irmá" de Moisés 
aparece coma "irmá" de Aha
rón, tamén "irmán" de Moisés. 
Xuntos, reviráronse contra a 
autoridade de Moisés. Marta e 
sepultada no oasis de Cadex, 
topónimo que significa "lugar 
sagrado". Seguramente alí, en 
Cadex-Barnea, coñeceu a Moi
sés e foi gañada para a causa 
de lavé, facéndose "irmá" del e 
establecendo unha alianza de 
irmandade. Ela aparece cantan
do, cun coro de mulleres, a vic
to ria de lavé sobre o faraón. 
(1). 

Cap.14 
26 O Señor díxolle a Moisés: 
"Estende a man cara ó mar, 
e as augas volveranse sobre 

os exipcios, os seus carros e os seus cabaleiros". 21 Moisés alongou a man 
cara ó mar e, contra a mañá, este volveu ó seu sitio. 28 Os exipcios, fuxin
do, deron con el, e o Señor alagounos nas súas augas. 

E agora vai aparecer unha verdadeira liturxia épica, guerreira. O 
poema épico repite, no capítulo 15, o que xa dixera a prosa do 14. 
(2) 

Cap.15 
19 "A cabalería do faraón, os seus carros e os seus cabaleiros entraron 
polo mar, e entón botou o Señor as augas do mar por riba deles. 2º Pero 
os israelitas pasaron polo medio do mar a pé enxoito". 

Así remata o poema épico, o himno triunfal que refire un Jeito que 
será constante corifesión de fe en Israel, con referencia á liberación 
de Exipto e ó salvamento por medio das augas. Tema este acuático 
que se repite, dende a creación ata o diluvio e do que é imaxe o bau
tismo cristián: destructor, coma a auga, pero dador de vida, coma 
ela mesma. O bautismo é un asolagamento para unha nova vida, 
como o f oi a Zenda de Xonás, tragado polo monstro mariño para 
devolvelo vivo ó terceiro día. 

21 A profetisa Miriam, irmá de Aharón, boto u man do pandeiro, e tóda
las mulleres saíron con pandeiros detrás dela, bailando. Miriam cantaba 
diante: "Cantade ó Señor, que se cubriu de gloria, cabalo e cabaleiro 
alagou no mar". 

Vemos que no texto se di que Miriam era irmá de Aharón, e nada se 
di de Moisés. Os tres eran irmáns entre si en virtude dun artificio 
xenealóxico posterior. 

Xosé Chao Rego 

1. Para ben comprender este relato do capí

tulo 14 do Éxodo hai que decatarse de que 

a Biblia mestura dous relatos do milagre 

do mar: un de orixe iavista e outro sacerdo

tal. Agora ben, o iavista redacta en tempos 

do rei Salomón, soberano constructor 

como o fora Ramsés Il, o opresor dos exip

cios. Pero Salomón casara, entre outras 

moitas mulleres e por motivos diplomáti
cos, cunha filla do faraón, que tiña o derei

to a construír un santuario en Xerusalén 

para os seus deuses . Entre a espada e a 

parede o iavista, perplexo, resolve a situa

ción con mestría: pon coma protagonista a 

lavé cando Moisés, nunha fórmula de con

fianza relixiosa, lles di ós hebreos: "O 

Señor loitará por vós. Vós agardade cala

dos" (Ex 14, 14). Pero a diplomacia ten as 

súas esixencias: o iavista non fala do paso 

do mar, senón só da protección de Deus. 

Acaso era moi duro poñer en ridículo a un 

devanceiro dun socio político coma o fara

ón. Ou quizais non dispuña da mitoloxía 

acuática da que gozaba a fonte P ou sacer

dotal. 

En efecto, o relato sacerdotal foi elaborado 

no exilio babilónico ou, alomenos, coa súa 

inmediata lembranza. Como veremos no 

seu día, o mito babilónico da creación fala

ba do caos e do monstro mariño que se 

. agachaba, ameazante, nas augas. O paso do 

Mar Rubio e o asolagamento do exército 

do faraón era o símbolo máis axeitado para 

expresar que lavé vencera ó dragón exipcio 

o mesmo que o fixera cando na creación do 

mundo e separación das augas vencera a 

Leviatán, monstro mariño correspondente 

ó Tiamat babilónico. 

Non esquezamos que este "milagre" do 

paso do Mar Rubio foi elaborado posterior

mente a partir de dous feitos: o paso do dío 

Xordán para entrar en Canaán, e unha bata

lla victoriosa en tempos dos Xuíces, como 

dixemos no anterior bpg45. 

2. A cántiga de María é moi antiga, e tam

pouco non di nada do paso do mar. Pero 

sobre ese cantar -que resume Ex 15,21-

construíuse o poema épico que agora 

ternos na Biblia: Ex 15, 1-18. 
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OS DÍAS E AS FESTAS 

Tempos aqueles 

Por Santiago, pinta o bago, din na rniña 
terrado Ribeiro. Nos sitios máis agarima
dos, o día 25 de xullo xa se pode ver 
algún acio con varias uvas maduras. 
Eu aínda vivín algo da vendima tradicio
nal do Ribeiro, por ser desta bisbarra 
ourensá toda a miña familia, e tamén da 
do Condado, por residir algún tempo 
meus avós en Ponteareas . A do 
Ribeiro (Cenlle) seguía sendo daque
la unha fes ta de moito traballo. Xa 
non quedaban señores das casas 
grandes (aqu í non adoitan dicir 
pazo) que trouxesen un gaiteiro para 
animar ás mullers que coas coitelas 
ben afiadas ían cortando os acios; e 
tamén ós carrexós, os mozos que 
levaban as uvas nos cestos culeiros 
ata a adega ou, e es ta qu edab a 
lonxe, ata o carro. As uvas remata
ban eu ciclo vi tal 6 pisalas o 
pisós e ir para dentro da cuba. Este 

baixaban tód lo ano s da 

d ira, na. qu n n hai viña -, e bota
ban a un me pi and de casa en 
ca a p r unha pouca pe etas. 
Ag ra xa n n hai pisós, porque a 
m xega foron trocadas por estrulla
do ra manuais ou eléctricas, nin 
tampouco quedan cestos culeiros, 
que ubstituíron por sacos de 
plá tico, nin carros cantareiros que o 
eu labor pasou ós tractores . E 

meno aínda gaiteiros ... de iso xa só 
e lembran os máis vellos. 

Rebuscos e pasas 

Todo un ritual que e perdeu en moi 
pouco anos: ata o de apaña-los bagos 
que caían no chan. No Ribeiro cando algún 
vendimaror/a deixaba uvas estradas no 
olo, axiña viña o amo e lle lembraba 

aquelo de que hai moitos anos "unha vella 
fixo de bago unha cuba de viño". Non 
podía quedar nada, a non e-lo "rebus
co , aquela cangalla que aínda non 
maduraran. Era froito de neno e de quen 
a apaña e, poi , por tradición, calquera 
podía ntrar nunha iña a coller algunha 
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A vendima 

para comer. Cando xa se esquenceran as 
fartas da vendima, entón os pícaros dedi
cábanse (dedicabámonos) ós "rebuscos", 
que -por certo- sabían a gloria. 
Pero as que máis gustaban eran as uvas 
brancas -as mellores e máis torradiñas
que se deixaban na adega ou no corredor, 
enganchadas en paos de mimosa. Esas, 
case pasas, si que saben ben. Nun ano bo, 
seco , podían durar mesmo ata marzo, 

anque o normal era que se comesen antes, 
pala noiteboa e aninovo. Pero máis que 
lambetada de nenas, as uvas que se dei
xaban sen pisar tiñan un fin de seu: facer 
viño "tostado". Este licor, agora esquen
cido, veuse facendo en case tódalas bis
barras vitivinícolas galegas, dende moi 
antigo. Sen ir máis lonxe, non faltou na 
exposición galega de 1858 celebrada en 
Santiago de Compostela. 

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 
Museo do Pobo Galega 

A vendima, como a colleita de tódolos 
demais froitos, ~ tempo de moito traballo, 
pero tamén de ledicia porque despois de 
meses e meses de espera, vólvense a 
enche-las cubas, os hórreos, as tullas .. ., A 
mecanización do campo acabou con todo, 
despersonalizando estes labores que for
maban parte da vida do home, que se 
podía contar mesmo polo número de 
colleitas que lembrase. 

Do Ribeiro ó Condado ... 

Pasando por Chantada, Monterrei, O 
Salnés, V aldeorras, O Rosal, Betan
zos, ... e tódalas terras onde se culti
van as cepas, dende os estreitos 
socalcos das ribeiras do Miño e do 
Sil, deica as chans de Monterri e o 
Salnés. Estamos no tempo da vendi
ma, de recolle-lo que tanto traballo 
levou coidar ó longo do ano (gabea 
para estercar, rodriga ou ata, cava, 
bima, sulfato, xofre, .... ). 
Polo San Martiño proba o teu viño, 
di o vello refrán. Alá van os labores 
de recolleita, da espera de que ferve
se. Todo queda compensado co froi
to convertido en viño que xa enfría 
na adega. Tal día (11 de novembro) 
era tradición que se lle fixese unha 
"espicha" ás cubas para a proba. 
Catalogábase entón, para saber que 
o da cuba do medio ou da dereita 
era o mellor, pois alí estaban as uvas 
do terreo máis soleado e tamén das 
mellores castes (torrontés, godello, 
treixadura, sousón, ... ). O labrego, 
satisfeito , contaríalles ós veciños 
que o de tal cuba "baixa que non se 
sen te" ou que "arde nun candil". 
Para o consumo cotián da casa que-
daba un "resolio" que, anque "non 

ardía nun candil", nin nada que se lle 
semellase, '~refrescaba por onde pasaba". 
Era a xoana. Un "clarete" que se facía 
botándolle auga ó bagaño e logo algunhas 
uvas para que "levantase" fervura. Era o 
viño do s pobres. No Ribeiro facíana 
todos , agás os ricos, e con ela botaban 
parte do ano, pensando xa na nova collei
ta que sempre tardaba de máis en chegar. 
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Aínda a Romaxe no Viso 
Notas molladas 

¡Ai a choiva, ai a choiva ... ! Tiña 
que acontecer algunha vez e aconteceu 
no Viso. Romaxe mollada. A verdade é 
que, despois de quince anos sempre 
avalados por bo tempo, a nós, irimegos, 
mal acostumados pola forza da tradi
ción, aquela choiva deixounos física e 
moralmente molladiños ata máis non 
poder. É que choveu dabondo. 

Confeso que tiña enorme ilusión 
por esta Romaxe. N ese día grande da 
xuntanza entre crentes galegos e portu
gueses, eu sería a portavoz dos meus 
irmáns lusitanos, dada a miña condi
ción de dobre nacionalidade, contando 
para o caso coa xenerosidade e confian
za dos seus organizadores. Era un privi
lexio, unha honra que non quería desa
proveitar nin, naturalmente, defraudar a 
ninguén. 

Pero non puido ser como eu soñara. 
Foi, así, a modos dunha sinfonía 
incompleta. 

Faltou previsión e sobrou chuvia. O 
responsable de instala-lo complexo sis
tema de megafonía, non só para a 
actuación musical do grupo Os Sarai
bas coma para os lectores, negouse, 
loxicamente, a conecta-los múltiples 
cables que farían soar ós catro ventos o 
precioso texto pensado e escrito por 
Bernrado, porque con tanta auga e 
humidade, aquelo podía converterse 
nunha traxedia. 

Valeu, na emerxencia, un modesto 
megáfono, a pilas, que o precavido 
padre Fon tes trouxera de Portugal. Non 
había máis a que botar man. Os Sarai
bas, decididos, para tranquilizar, dicían: 
"cantamos a pelo. Por nós, non hai 
problema". ¡Valen tes! 

E problema non houbo para nin
guén. 

¿Para ninguén? Para ninguén. 
Debaixo daquel secular carballo, 

escenario magnífico, xunto ó altar, esta
ba eu co meu libriño na man, agardan
do o tumo de intervir. Botei unha ollada 
para o cumio, para a xente apiñada, 

molladiña, uns cos seus 
paraugas, outros protexidos 
por sinxelos plásticos e moi
to s, moitos sen nada para 
defenderse da chuvia que 
non deixaba de caer. Confeso 
que baixei, axiña, o ollar por
que era moito mal, como 
dicimos en Aguiño. Impre
sionante. Cinco mil persoas, 
vellos e mozos, unidos pola 
mesma fe, sen arredar pé, 
procurando escoita-lo que se 
dicía (tarefa case imposible, 
dadas as pobres condicións 
acústicas), pero atentas e pre
_ocupadas por segui-la ceri
monia. 

Non quero deixarme 
levar por sentimentalismos 
baratos, pero cando dixen: 
Sou filha das terras de Por
tugal, na primeira interven
ción de representa-lo meu 
outro. país, tiña a garganta 
seca e a voz cortada pola 
emoción. 

Que a Virxe do Viso non foi responsable da chuvia indícano

lo o feito de que tamén el se mollou. 

Acabada a Eucaristía, a 
desbandada foi case xeral. Toda aquela 
xentiña correu para os seus autobuses 
ou coches particulares, na esperanza de 
atopar noutras paraxes próximas mellor 
tempo para poder, máis comodamente, 
dar conta do xantar. 

E digo que a debandada foi case 
xeral, porque os de Aguiño aguantamos 
firmes, alí xunto ós nosos seis autobu
ses, cantando e bailando muiñeiras. 
¿Explicación para tamaña audacia? Pois 
é sinxela: os coches estaban pechados e 
os respectivos conductores foran xantar, 
non se sabe ben onde. Pero, mentres o 
noso cura, que marchara lixeiro en busca 
dos homes do volante, non regresaba 
con eles, foise a chuvia e, ata, apareceu, 
tímido, o sol por entre as nubes. Estaba 
escrito que xantariamos, alí, no Viso, 
como era desexo inicial de todos empa
nadas e tortillas fóra dos cestos e a 

enche-los estómagos baleiros. 
Domingo, no Telexomal do medio 

día, a TVG deu unha migalliña da nosa 
Romaxe. Confeso que fiquei barallada, 
porque as imaxes ofrecidas foron con
fusas, -misturadas. Aquel crego que apa
receu na pantalla non era o que presidi
ra a Eucaristía. Xuro que non. Case 
apostaba que se trataba doutro, moi ben 
vestidiño, de sotana, que ó pasar por 
nós, pola mañá, fixo exclamar a un 
cativo de Aguiño: "mira, mira un cura 
dos de antes" ... 

Agora, ternos un longo ano por 
diante para recupera-los ánimos e, no 
próximo setembro, alí estaremos, en 
Ribadeo, con renovado fervor, para gri
tar ben forte: Viva Galicia. Puxe Astu
ries. 

Coma unha irmá che falo. 

MARÍA DOS SANTOS CONTRERAS 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

A forza de pon pon 
Sigamos cos aforras. 

Privarse do necesario, para darllo a 
outro ou tamén pasalo mal sen necesi
dade, comer mal polo afán de aforrar, 
dise quitalo da boca. 

Deixar de comer carne, por aforrar, 
é poñerlle un coio á carne. O dita é 
metáfora de Fondo de Vila que alude ó 
pisapapeis que poñían os avogados nos 
expedientes para dilata-la súa resolu
ción; así o explica o profesor Rivas 
Quintas. 

E dos que pasan fame por non sabe
ren aforrar na abundancia dise tamén en 
Fondo de Vila que agora regaña a 
caixa. 

Do que ten aforrado diñeiro, e non 
pequena cantidade, dise que ten catro 
cartos ajorrados ou que ten uns carti
ños forros. Xa teño uns cartiños forros 
dos ovos e vou poñer un negocio. 

D qu tiña aforras e se viu forzado 
a ga, Lalo di e que lle entraron no 
peto. 

O aforro é un medio de crear rique
za. A riqueza évos causa de constancia 

Os que baixaron ó 
inferno 

Lemos na prensq. que se 
anda a xulgar a supostos 
xefes do narcotráfico. Igno
ramos se a xustiza logrará 
demostra-la súa culpabilida
de. O que si sabemos é que 
as fachendosas mansións, a 
vida regalada e os inmensos 
capitais amoreados polos 
responsables do tráfico de 
droga, están asentados no 
sufrimento de moita xente. 
Os que baixaron ó inferno 
da droga e aqueles que os 
queren e apoian merecen 
unha boa explicación. 

no aforro. Observade unha maneira de 
dicir mediante o aforro a forza de pon 
pon ou simplemente a pon pon. Hai 
incluso un refrán que di O diñeiro 
enche o bulsón a forza de pon pon. E 
outro, A pon pon, o diñeiro enche o bul
són. 

E o aforro empeza por deixar de 
gasta-lo que se pode escusar, é dicir, 
ter tino nos gastos superfluos, iso que 
agora se chama a contención do gasto. 
Xa di o refrán que non hai renda máis 
certa que deixar de gasta-lo que se 
pode escusar. 

Pero o que é de máis. ser aforrón e 
cutrento é un defecto que pode ter gra
ves consecuencias. Como era tan afo
rrón e tan cutrento, as xentes botaron a 
rolas unha aloia: "Don Andrés morreú 
esvrillado por non mercar un braguei
ro ". 

Por certo botar a rolos unha aloia 
é poñer en circulación un rumor. Botar
lle unha loia a alguén é botarlle sana 
de algo. 

O C1-NTAR DO IRIMEGO 

1. Representación de Galicia 
en Madrid, noxenta e fea, 
e non nos damos desfeíto 

de tamaña catropea. 

2. Son eses trinta e seis tipos 
da comarca de Cambados. 
ós que a xente honesta ten 
por perversos desalmados. 

3. Eran maiiñeíros antes 
e a dureza de quen voga 

trocaron no fácil carto 
do que trafica na droga. 

4. Principiaron co tabaco 
roubando só con pitillos, 
pero agora a xente sofre 

que lle envelenen os fíllos. 

5. Que teñan alma pra tanto 
nin comprendo nin o sei; 

se culpables, neles caia 
o peso duro da leí. 

6. A xente reaccionou 
e os da Ría de Arousa 

non queren ser sepultados 
baixo tal fúnebre lousa. 

7. Por outra parte, en Moscova 
Ieltsin, presidente ruso 
un golpe de Estado deu 

co seu despótico uso. 

8. Menos mal que neste mundo 
non todos son desatinos: 

aí está a paz firmada 
de xudeus e palestinos. 

9. E o Papa en Castelgandolfo 
recibe ó gran Rabino: 

a diplomacia funciona, 
que o Vaticano é moí fino. 

10. Supoño que don Wojtyla 
padeceu un gran desgusto 

porque as eleccións polacas 
acaban de darlle un susto. 

11. Susto foí o que levou 
o presidente da Xunta: 

que é o que pasou na estrada 
todo o mundo se pregunta. 

12. Quízaís nos haxa resposta 
máís ca esta: é unha perda 
que un político de dreitas 

queíra adiantar pola esquerda 




