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O TRASNO

Polo visto, lei e orde
Afeitas a unha educación autoritaria dende a infancia, sentimos excesiva veneración polas leis. Non son
máis que instrumentos para regula-la convivencia e que
o ben común non sexa atropelado pola egoísta vontade
dos menos. Están ó servicio, logo, da xustíza, coma a
orde o está ó da liberdade dos máis, que non ha ser
enturbada polos intereses mesquiños dos que procuran
a súa comenencia. ¿Quen non ha estar a prol da lei e
da orde?
Pero en tempos de crise -cultural e máis aínda económica- os cidadáns tenden a se converter en súbditos,
á procura -como aquí se dixo no editorial anterior- do pai
autoritario que lles dea seguranza, como moi ben analiza a psicanálise. En tales tempos, a consigna Leí e Orde
pode funcionar coma un anzol ben cebado que pesque
votos. E parece que funcionou.
Pero ¿u-la xustiza e maila a liberdade? Porque hai
que ter moito tino con aqueilo que dicía Goethe, en
frase, se non desafortunada, alomenos cínica e reaccionaria: "Prefiro a inxustiza á desorde".
Non cabe dúbida de que a brutal desorde que existe
no mundo galega da pesca e o quebranto da lei de capturas é un escándalo e produce unha actual inxustiza co
mar, e unha inxustiza futura coas xeracións vindeiras, ás
que se lles rouba unha natureza equilibrada. Parece
certo , ademais, que a Consellería de Pesca, que capitanea o señor López Veiga, goza de certo creto.
A zona de Arousa é víctima da desorde deses poucos que brincan sobre da lei e que, contra a vontade
dunha maioría honesta e honrada, crean un clima de
corrupción por culpa do contrabando, do tráfico da
droga e da desconsideración a calquera respecto pola
ecoloxía mariña. É difícil non reclamar lei e orde.
Neste contexto prodúcese a morte de Rosa Diz,
vendedora de peixe, porque un policía lle dispara. por
salver a orde e lei prodúcese unha morte inxusta. Parece evidente que a unha masa humana alporizada -máis
ou menos numerosa, disque inferior ó que din as fontes
oficiais-, non se poden enfrontar dous policías con
armas. Poderíase agardar, pagaba a pena perder.
O presidente da Xunta buliu para lle pedir ós periodistas que fosen responsables e non tratasen o asunto
con demagoxia. Non se sabe ben qué significa tal consello, se non é un intento de inutiliza-la función crítica
dos informadores e as posibilidades de aportar luz en
medio de tanta escuridade.
Pero o presidente non obrou en consecuencia, porque el mesmo esqueceu as normas da prudencia afirmando que o policía autonómico actuara en defensa
propia e que os responsables da morte foran os que
protestaban. En definitiva, libérase de responsabilidade
ós representantes oficiais da sacrosanta lei e da orde
pública que no franquismo tivo un tribunal especial.
E todo iso sen que a Xustiza dixese nada. Algo sintomático e preocupante que a Xunta se comporte coma
xuíza e parte.

Daniel López Muñoz

O triste oficio de subvencionador
Liamos recentemente nos
xornais que unha sentencia do
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia abrigaba á Xunta a
subvencionar á Mesa pala
Normalización Lingüística.
Descoñezo exactamente
as palabras do Tribunal, pero
está claro o fondo do asunto:
con esa Asociación poderá
estar ou non o goberno de
Fraga de acordo, poderá ter
moitos ou poucos -temémonos
que pouquísimos- simpatizantes dentro, etc. pero resulta
impactante -qué suaves estamos hoxe- negarlle o seu valor
cultural, estarzo incansable e
enxebreza na defensa do uso
normal do idioma galega.
Está así o máximo Tribunal de Galicia tocando un tema
da meirande importancia,
especialmente para empresas
tan ousadas e case temerarias
como a desta revista lrimia,
aquela Mesa e algunhas máis.
¿Son as subvencións unhas
esmolas que o goberno de
tuno reparte a discreción? ou
máis ben, como din os que
entenden de leis modernas, é
case un acto regrado, un
reparto de axudas de acordo
con criterios obxectivos e rigorosos, non á rapañota, nin ó
pinto pinto gorgorito, ni sequera (quen o diría), por vecindade, parentesco ou simpatía.
E nesto non debera haber
abuso de poder. Non vale
dicirlle a unha revista: non vos
damos a subvención de promoción do galega porque
nunca poñedes horóscopo, ou
porque escribe fulaniño que lle
puxo os cornos -dispensandoª unha miña curmá, ou porque

no número tropecentos falastes mal do goberno Fraga.
Non non, iOia señor subvencionador, amable administrador dos cartas de todos!,
ameaceme ou négueme a subvención por non cumpri-los
requisitos que están escritos,
por ir contra do obxectivo que
con esa subvención se pretende.
A subvención é unha técnica, unha maneira de fomentar certas causas. Cando un
goberno se compromete publicamente a fomentar a actividade de radioafeccionado, quitará
unha Orde establecendo as
condicións para ser axudado e
os criterios para outorga-la
axuda: ter un cacharro potente,
estar asociado a outros maniáticos similares, dar clase de
radiofonía gratis a inmigrantes
retornados, ... ou aqueles que
se lle acorran ó Conselleiro de
turno. Pero non poderá negar
unha subvención ou ameazar
con quitala a un que cumprindo
tódolos requisitos e criterios,
comente en onda curta cos
seus colegas un día de desesperación que o goberno Fraga
non lle convence para nada.
Porque só faltaba que, por
poñer outro exemplo absurdo,
pero menos, as subvencións
para entidades de recoñecido
labor na defensa e formalización do galega fosen recaer en
empresas que nunca arriscaron un pelo pola causa. Mentres, os que todo e sempre
fixeron e escribiron no idioma
propio de Galicia, quedarían a
velas vir por ter pensamento
propio e ser, cando cómpre,
críticos co poder.
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Algunhas de cal e outras de area
Por necesidade de traballo ultimamente
tiven que estar varias semanas en Madrid.
Desexando vi vi-lo domingo coma un bo
cristián, entre outras causas, achegueime á
Igrexa parroquial veciña para participar na
celebración eucarística da comunidade de
Aravaca. A celebración resultou ser bastante clásica, pero bastante digna tamén; bastante "vella" nas formas coas que se transmitía a fe, e bastante relaxada para crear un
espacio cómodo para a vi vencía da fe.

traballan no mesmo barrio
no servicio doméstico.
outros fano en traballos
mal retribuídos.

Chamáronme a atención dous detalles.
Compártoos co lector porque, ó meu ver,
son ben significativos á hora de poder valora-la calidade dunha Eucaristía. Está claro
que o caso pasou en Aravaca, pero podería
suceder en calquera pobo de Galicia, cambiando o que houbese que cambiar.

Pois ben , a Igrexa
aquela estaba chea de
homes e mulleres máis ou
menos ben traxeados e
comportados. Pero, ¡non
había nin un rostro moreno no recinto da Igrexa ~
Era evidente que, anque
crentes, os dominicanos
non estaban integrados
naquela comunidade que
aparentemente celebraba
con fervor e piedade a súa
fe.

Aravaca é un barrio dormitorio dos
arredores de Madrid. Alí viven centos e
centos de dominicanos, que poñen unha
nota exótica nas rúas e prazas da vila, sobre
todo cando xoves e domingos, seguindo
unha rica tradición popular de orixe, se xuntan en determinados lugares do barrio simplemente para parolar, compartir, pasa-lo
tempo. Da colonia centroamericana, moitos

Despois da homilía un home recorreu os
bancos, e de cando en vez metíalle nas mans
a algún agraciado un papel pregado. Eu fun
deses agraciados. O papeliño non levaba
moitas letras. Simplemente invitaba á colaboración na parroquia. E a colaboración consistía non en formar ningún grupo de vida e
servicio, senón en axudarlle ó cura lendo as
lecturas, facendo de monaguillo, etc. Para

REMOENDO O EVANXEO

poder acceder a iso, habería que pasar polo
despacho parroquial de tal a tal hora.
Non seise o cura non daba para máis e
aquela era a participación dos segrares que
desexaba. Non sei se a comunidade non
daba para máis e aquela era a colaboración
que se lle podía demandar. Pero saírt da
Igrexa satisfeito polo que na celebración se
me ofrecera e doído por estes detalles que a
facían fráxil e sospeitosa.

Victorino Pérez Prieto

O Ano Litúrxico: Un final e un comezo de esperanza
Domingo de Cristo Rei (21 de Novembro)
"Así como todos morreron polo pecado de Adán ( =homes-xente en
hebreo, un nome colectivo), así tamén pola obra redentora de CRisto
han ser todos vivificados ... Virá o fin cando Cristo poña o seu Reino nas
mans de Deus Pai e xa teña aniquilado todo o poder e potestade" (1 Cor
15, 20-28).

1 Domingo de Advento.Ciclo B (28 de Novembro)
"Ti es, Señor, o noso Pai; o teu Nome é a nosa redención ... Ti ves ó
encontro daquel que practica a xustiza e se lembra de Ti seguindo o teu
camiño ... Alporízaste contra nós pola nos a obstinación no pecado, e
mesmo asínós seremos salvos" (Is 63, 16-17; 64, 1-8).

"Un final e un comezo de esperanza", titulaba. desta volta a sección. Por enésima vez,
chamada á preparación, á conversión, a facer
un camiño de renovación na propia vida e na
da comunidade; particularmente para acolle-lo
gran acontecemento do Nadal. Ou o que é o
mesmo, un tempo para abrí-lo corazón á novidade do "Deus connosco", fronte á instrumentalización mercantilista do Nadal. ¡Que traballo
volver a facer ese camiño cando un sabe de
certo o pouco que cambiarán as causas ó remate do traxecto! ¡Que traballo volver a facer un
Advento ilusionado, cando un sabe de certo
que ó remate estará de novo a mexericada ou a
mentira de tantos beléns !
Sen embargo, "a pesar da nasa obstinación
no pecado [e a resistencia a convertirse],
mesmo así seremos salvos", berra Isaías de
parte dun Deus de misericordia e paciencia
inesgotable. O Reino avanza, aínda que sexa a
pouquiños, coma a semente que vai medrando
na escuridade da terra.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A PARTICIPACIÓN DE
IRLANDA en 1921 envolveu
este recuncho de Europa
nunha espiral de violencia que
coñeceu nestas semanas un
dos saltos máis grandes . No
Ulster exerceuse unha grande
discriminación contra os católicos que fixo renacer o IRA, o
antigo Exército Republicano
de Irlanda que xa viña loitando
pola independencia do seu
pobo, e mentres tanto, da antiga policía de reserva protestante
naceron as bandas unionistas. A guerra entre os dous bandos
supuxo a morte de máis de tres mil trescentos cidadáns de Irlanda do Norte nestes vintecinco anos.
COMPOSTELA
NON
REMATA NO XACOBEO,
hai homes e mulleres , que
adican toda a súa vida a desc u b r i -1 as entrañas deste
patrimonio pra que todos
poidamos saborealos mellar;
así o xesuita Xosé López
Calo que despois de reconstruí-los instrumentos do Pórtico da Gloria segue a estudia-la mú ica da Catedral de
Compostela ó longo dos
séculas.

A UTILIZACIÓN
DAS ARMAS esixe
mentes sas e caracteres temperados; non
vale calquera persoa
pra estar en posesión
dunha arma, aínda
que sexa obrigatorio
pola súa profesión.
Sen chegar ás tolemias de países coma Estados Unidos,
tamén aquí estamos a sufrí-loas consecuencias nefastas dun
uso das armas indiscriminado coma en sucesos de Vilagarcía ou A Coruña. Por outra banda, hai máis de tres millóns
de armas nas mans de cazadores, deportistas de tiro,
vixiantes de empresa, etc.

A ASOCIACIÓN DE EX-ALCOHÓLICOS da Coruña é un
______,,....,..,,..,,,,....,,,,,..,,,...,,._------ deses colectivos que reborda
xenerosidade ás caladas. Ademais de estar sempre a carón
destes enfermos e das súas
EX nff UüHDlirn: familias, organizan moitas
cousas pra erradica-la droga
máis importante do noso país
no que trescentos mil galego_s
son alcohólicos; por exemplo,
organizaron un curso pra
médicos para que saiban
afrontar este problema.
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AGASALLA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal.
¡Déixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante!
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Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980- Santiago.
Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Ordinaria: 2.000 pts. O
Real: 3.000 pts. O
De apoio: 5.000 pts. O
Nome ... ................................................................................................................................................................. .
Rúa ou parroquia ....... .. ......... ..................... .. ......................... ....... ......................................................................... .
Cidade ou concello .......................................................... ..................................................................................... .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de aforras ......................................................... .. ...... ....... ........................................................... .
Domicilio da Sucursal ...................................... ................................. ................ ....... ... .. ........................................ .
Vil a ou Cidade..... .. ......... ........ ........ ... ...... .... .. ...... ....... ... ..... .... ............. ... ..... Provincia ......................................... .
Titular da cta./libreta ...... ..... ................................................................ ...... ............ ................................................ .
Nª cta. ou libreta ...... ..... ... ................... ......... ........ .. ...... ............ .. ............................................................................ .
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
En .... ........... .... .... ...a ........................ de .. ................. .. de 199 .............. .
Atentamente
(1) Sinalar cun X
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recorten os nosos dereíto
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AS MOBILIZACIÓNS DOS TRABALLADORES son urxentes fronte a unhas administracións que queren cargar nas costas dos obreiros a crise que estamos a sufrir. Pra soluciona-lo
déficit público queren recorta-los dereitos dos
traballadores: activos, xubilados, pensionistas,
parados ... , cuns cartos que van parar ós empresarios. O déficit público non medra pra crear
traballo ou investimentos, senón para paga-los
intereses da Débeda Pública, e que beneficia só
ós Bancos e Compañías de Seguros.

OS VIDEOXOGOS xa
son unha ameaza prá saúde
do individuo e da sociedade, como o demostran os
seus adictos. Agora mesmo
están a crear furor os vídeos -x o g os "Mortal Kembat", exportados de USA,
nos que se tortura e pode
matar a chineses, negros ... ,
cunha saña case real. Cada
vez é máis difícil librarse
da violencia do cine, da
tele ou dos vídeos ... , que substituíron ós libros nas nosas casas.

AS ELECCIÓNS EN
GUINEA non fan
afrouxar unha dictadura que xa dura catorce
anos, na que o presidente Obiang fixo eliminar a varios representantes de partidos
democráticos; a política do dictador é toda
unha farsa, xa que non
·
hai pluralismo político
nin respecto ós mínimos dereitos do home. España, que lle
concedeu a independencia hai agora vintecinco anos, ten a
súa responsabilidade nesta crise.
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GAITAS DESAFINADAS son as que están a
escoitarse nalgúns puntos
do país, da man da Banda
da Deputación de Ourense,
que está a introducir elementos de Escocia, sen
profundar na tradición
galega. Mesmo na "toma
de posesión" do presidente
Fraga percíbese esta "marcialidade" nas actuacións
de grupos de gaitas que
non soan ben aquí. A Asociación de Gaiteiros Galegos organiza esta Mostra
de Música Popular Galega
en Ourense pra loitar contra este deterioro que

denuncian tamén varios grupos de gaitas desta
comarca.

O MUSEO ARQUEOLÓXICO
DE SANTO ANTON, na Coruña, é un verdadeiro facho aceso
prá nosa cultura; está sempre fervendo en actividades, así, nestas
semanas, por unha banda, organiza o curso pra ensinar cómo visitar un museo ou o certame fotográfico: "Obxectivo da memoria", mais tan importantes son as
excursións culturais ó longo de
tódalas culturas, neste momento
centradas nos camiños portugueses que veñen a Compostela.
Como as iniciativas son tantas ó longo do ano, aportamos o teléfono pra recibir máis información (Tf. 20 59 94).

A HIPERTENSIÓN é unha
das principais causas da mortandade en Galicia, debido
moitas veces ós hábitos alimenticios. Un de cada cinco
habitantes sofre unha tensión
alta, e a metade nin sequera o
sabe. O alcohol, as graxas, a
falta de exercicio ... , converten ós
galegos en campions desta alteración da
saúde.

POLÍTICA

Esta01os na
Unión Europea
l_)u r l intxu

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

Desde o primeiro de novembro a Comunidade Económica Europea, máis coñecida por Mercado Común Europeo,
pasou a se-la Unión Europea, cumprindo os famosos acordos de Maastricht que tanto de ron que f alar nestes últimos
anos. Os termos que aludían a economía e mercado desaparecen así do nome oficial, pero ¿que cambio real se produce?
Esta medida inscríbese nun longo proceso que arranca
dos anos 50, cando moita xente se propuxo supera-los atrancos económicos, sociais e políticos que acompañaron á
Segunda Guerra Mundial. O máis urxente era recupera-la
producción da industria pesada. Por iso a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro foi un dos primeiros pasos.

Pero moi pronto xurdiron outras iniciativas complementarias, tendentes a lograr unha defensa común (a Unión Europea Occidental) e logo o Tratado de Roma, que deu prioridade á producción de bens de consumo básico, co FEOGA e
todo o entramado de axudas á agricultura que levou a partir
dos 70 ós excedentes dos que xurdiron logo as limitacións á
producción, en forma de cotas ou continxentes máximos.
Pouco a pouco foise creando un espacio económico máis
ou menos uniforme, ó irse suprimiendo aranceis e outros trabucos para o comercio interno, mentres se aplicaban tarifas
idénticas para os productos procedentes de fóra, calquera que
fose o punto de entrada. Estes movementos de mercadorías,
nin os desprazamentos das persoas para exercer un emprego,
non son completamente libres para os procedentes dos países
que chegaron máis recentemente a este espacio unido.
A política económica xeral está rexida por mecanismos
establecidos polo conxunto dos países membros. Fundamentalmente son os consellos de ministros os que toman as decisións, en xuntanzas periódicas que cada seis meses, por
democrática orde alfabética, preside un país diferente. Son,
pois, os propios gobernos dos doce países os que conxuntamente aproban as decisións, exercendo ó mesmo tempo o
poder executivo e lexislativo. Para axudarlles a preparar tales
acordos existe a Comisión Europea, composta ata agora por
17 membros, propostos para cada un dos doce países nunha
proporción sabiamente negociada de acordo coa poboación
respectiva.
Estes mecanismos van cambiar moi pouco coa Unión
Europea, anqueo obxectivo é de estender á moeda común o
ámbito de decisións propias da nova Europa, así como
desenvolver unha política común nalgúns aspectos das relacións co resto do mundo, e pouco máis. O Parlamento Europeo non ten a penas poderes, tampouco coa Unión Europea,
polo que moitos falan de "déficit democrático"; non elixe nin
pode depoñer un goberno e pouco pode dicir mesmo sobre os
presupostos.

ECOLOXÍA

A auga, corazón e vida
auga é un símbolo para
tódolos cristiáns. Con ela,
por medio do bautismo,
nacemos e incorporámonos a vida activa de cristiáns. Mais é posible que, para
moitos de nós, non sexa coñecida a
razón deste simbolismo. Para nos aproximar máis a un mellor coñecemento da
importancia da auga, hoxe irnos reflexionar sobre este simbolismo.

A

A auga fonte de vida
A auga é o composto químico máis
.abondoso no noso planeta. E auga quen
lle confire á Terra a coloración azul que
se observa cando o noso planeta se olla
dende o espacio exterior.
As sorprendentes propiedades físicas e químicas que presenta a auga fan
que no seu seo se poidan realizar reaccións químicas que dan lugar á aparición da vida que nós coñecemos.
As reaccións que nela se produciron hai uns 4.000 millóns de anos liberaron, paseniño, pero constantemente, o
osíxeno que determinou o cambio
dunha primitiva atmosfera anosoxénica
nunha atmósfera osoxénica. A consecuencia foi a aparición dunha serie de
especies (plantas e animais) que só
podían vivir respirando osíxeno.
No seo des a auga, xa cun certo
contido en osíxeno, desenvolvéronse e
medraron unha serie de organismos
que, logo de evolucionar ó longo de
varios miles de millóns de anos, saíron
da auga á terra firme para dar lugar á
aparición das especies que hoxe coñecemos e moitas outras xa desaparecidas. Entre esas especies, ó remate dos
tempos deu en aparecer o que se
chama rei da creación: o home.
Cómpre pois acostumarnos a comprender que cando falamos de que a
auga é "fonte de vida", non estamos a
facer unha figura retórica, senón que
manifestamos a auténtica realidade.

A auga corazón
O cerne dos seres vivos é a auga. A
presencia de enormes cantidades de
auga nos organismos vivos é imprescindible para que no seu seo se poidan realiza-las funcións metabólicas que permiten a vida das especies.
A auga, polo seu enorme poder
disolvente, é capaz de disolve-los alimentos. Os alimentos disoltos pódense,
doadamente, transportar polo interior
dos organismos vivos ata alí onde compren. Na auga teñen lugar tódalas reacción metabólicas que posibilitan a asimilación dos alimentos polas células.
Coma consecuencia do devandito,
entendemos que os seres vi vos somos
esencialmente auga e algúns outros
compostos ou principios químicos.
Dende o animal con aspecto máis
compacto, a tartaruga, que con caparazón incluído contén un 50% de auga,

ata as etéreas medusas, cun 90% de
auga na súa estructura, tódolos organismos vivos somos debedores da auga.
Os humanos somos 65 o/o de auga de
modo que unha persoa de 70 quilos,
transporta durante a súa vida uns 45
quilos de auga no seu interior.
A auga é o disolvente, a razón de
ser, o corazón da nosa vida.
Ó longo dos anos, os chamados reis
da creación perdémoslle o respecto e a
consideración que lle debemos á auga.
Confío en que estas reflexións nos
leven a considera-la importancia que a
auga ten e aprendamos a non abusar
dela, a non contaminala, a terlle o respecto, consideración e estima porque
ela é o corazón e a vida das especies
que habitamos o planeta Terra.
Manolo R. Bermejo
Catedrático de Química Inorgánica
l~IHIA
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TERCEIRO MUNDO

Carta don
inmigrante

Preto de 3 de cada
cen traballadores galegas procede de países
do Terceiro Mundo.
Son os inmigrantes
do Sur. Son inmigrantes en terra de emigración.
Só entre 1920 e
1930 rexistráronse
409 .45 O saídas de
galegos e galegas a
ultramar.
E nos primeiros
anos 70, máis de
130.000 foron por
Europa a procurar vida
e pan.
Agora están entre
nós os que escapan da
Fame do Sur.
Hai quen observa
neles grandes diferencias con nós: porque
quedan na tona e non
descobre o fondo
humano que nos iguala.

Recórdo

e noite invoco o teu nome,
Oriya, miña muller, e os de
Samira, Jamila, Ali, meus
fillos queridos. Comecei polo teu nome,
e con el termino, Oriya, muller, porque
e-lo que máis quero no mundo. Cando
marchei de Tata, hai tres anos, cando
abandonei todo o que amaba, o que
coñecía desde a miña infancia, a casa
de meu pai e miña nai, non tiña nada
que levar. Eramos tan pobres, que tiven
que marchar. Levei o máis valiooso que
tiña, os vosos nomes. O teu nome sobre
todo, Oriya. É tan doce, repítoo tódolos
días, tódalas noites. O teu nome dáme
forzas, faime traballar, é a miña bendición.

D

O nome, gravado
Oriya, o teu nome conmóveme e
éncheme de felicidade cando o pronuncio. Está dentro de min, penetrou ata o
centro do meu corpo, ás veces paréceme que o levo comigo desde que nacín.
Tódolos días cando volvo canso de traballar na obra en construcción de Guiglione, entro na habitación da rue d'Italie que comparto co tunecino Malik, e
déitome en col do colchón. Non oio o
ruído da televisión, non vexo o seu pestanexo azulado, nin esas imaxes absurdas, esas imaxes das que ti, Oriya,
nunca formarás parte. Malik mira a
televisión ata que queda durmido. Non
fala, mira todo: O Gran Premio de
Motociclismo, a Carreira de Vela, Daktari, Wonder women, A roda da fortuna,
O lume do amor, Hong Kong Connection, Policía 2000, Superman ... Mira
esas imaxes, e por veces teño a impresión de que vai tolear.
Pecho os ollos, deitado no colchón,
ó pé da ventá, e entón apareces ti,
Oriya. Malik non te pode ver. Son o
único que te ve neste cuarto estreito,
porque levo o teu nome escrito dentro
de rnin e agardo o día no que poderei
reunirme contigo. O teu nome está
escrito nunha frase moi longa que
nunca rematará, unha frase que avanza

paseniño cara a ti, cara ó outro lado do
mundo no que me agardas. Daquela,
podo verte.

Ansia de luz
Estou tan lonxe de vós, nesta cidade, neste cuarto. Baixo este teito vai
frío no inverno, e no verán un abafa.
Durmimos nuns colchóns no chan. O de
Malik está ó lado da porta, o meu é o
que está preto da ventá. O do medio é o
de Slimane, o irmán de Malik. Hai unha
semana, un muro mal apontoado na
obra de Guiglione derrubouse sobre Slimane. Perdeu o brazo dereito e non
poderá traballar máis. Cando saia do
hospital regresará a Tunicia, xunta á
mullere os fillos. Malik contoume iso e
despois seguiu a mira-la televisión con
expresión de anoxo. Non puiden evitar
pensar: ¿Que dirías ti, Oriya, se me
ocorrese o mesmo? ¿Se volvese mutilado á casa? ¿Que dirían os nen os?
Gústame durmir preto da ventá. Na
primavera podo adiviña-lo tempo que
vai vir. Oio canta-los birrios. Paréceme
que vexo algo da luz de Tata, a luz que
ven os teus ollos, Oriya.
Tata, tamén me gusta pronunciar
ese nome. Aquí faille rir á xente. Non o
entenden. Dígoo baixando a voz, para
desculparme de que Hes pareza gracioso, para previlos de que non podo facer
nada para remedialo. É un nome moi
doce, coma o teu, Oriya, que me dá
vida e forza. Digo tamén os nomes que
coñezo, dos lugares, dos mercados. Son
coma os nomes da rniña familia. Souk,
Tleta, Tazart, El Khemis, Aigga, Irnitek. Pronúncioos cos ollos pechados e
achégome a ti, Oriya, aínda que o meu
corpo estea lonxe do teu, aínda que as
miñas mans non te poidan tocar, aínda
que non coma do teu pan nin beba da
túa auga.
Vexo o teu sorriso, oio o murmurio
da túa voz no meu oído cando cantas
unha canción de berce ó noso fillo que
aínda non coñezo. Vexo o brillo dos
teus ollos prisioneiro das túas
e:>

ite, Oriya
e:> pálpebras pintadas con kohl, sinto o perfume do teu pelo cando te peiteas ó sol da mañá,
no patio das mulleres. Véxote, como antes,
cando te espiaba a través das cortinas da sala
dos homes.
Avivece a lembranza

Pasan as estacións lonxe de ti, Oriya, lonxe
de vós, meus fillos. No inverno fai frío na obra,
e non teño máis có teu recordo, Oriya, o recordo da túa voz e da túa mirada, son eles os que
me manteñen vivo. Por ti amoreo os ladrillos de
20, baleiro o formigón nas vigas de metal oxidado, axusto os parafusos nos largueiros do
teito, aliso o enxesado dos muros. O meu nome
é Abkelhak; o de meu pai, Rabbo; miña nai é
Khadikja. Guiglione, o patrón, non pode rete-lo
meu nome, ou non quere. Chámame Ahmed.
Tódolos albaneis da obra se chaman Ahmed.
¿Que importancia ten? Por ti ergo a pa, por ti
voleo o cemento, levanto paredes de ladrillos.
Día tras día, mes tras mes , levanto paredes,
aliso o xeso. Construín máis casas cás que farían falta para tódalas familias de Tata, construín
cidades enteiras. Cando aforre diñeiro abondo,
volverei, Oriya, e nunca máis estaremos lonxe
un do outro.
O sol quéimame a pel, o frío lastímaa, e o
peso das padas crébame os ósos. Agora afíxenme. Cando cheguei a esta cidade, hai tres anos,
era aínda fráxil e tenro, coma un neno. Estaba
tan canso polas noites, tan só, que me deitaba
no chan e deixaba que as lágrimas agromasen
dos meus ollos. Compartía daquela un cuartodormitorio con negros e tunecinos, arriba dun
bar, e as luces de neón formaban unha mancha
sanguenta na ventá. Da rúa subía o ruído dos
autos, voces de borrachos que pelexaban, gritos
de mulleres. Non había nenos, non había dozu- quedou encerrado para sempre. Soura. Daquela comecei a invoca-lo teu nome, ben que éra-la miña muller.
Oriya, e o nome de cada un dos meus fillos, e o ·
No inverno gris e branco da
nome de Tata.
obra, nesta cidade tan lonxe de ti, o
recordo dese día está sempre preO día aquel
sente. É el o que me dá forzas , o
Foi daquela cando recobrei o recordo do que alza a miña pa, o que levanta os
día en que te vin por primeria vez, Oriya, fardos de cemento e xeso.
muller, no gran palmeiral do río, o día da festa,
Incluso cando é grande o silencando chegaches co cortexo de rapazas traendo cio , cando non hai nin un sorriso
o pole de flores das palmeiras datileiras.
nin unha palabra, só as ordes de
O aire era livián, recórdoo ben, o pode ouro Guiglione e o ruído das perforavoaba polo ceo. Resoaban os cantos en todo o cións, das mesturadoras e os trades,
val. Cando o cortexo pasou fronte a min, vinte, o renxido das poleas que soben
Oriya, o brillo da túa mirada entrou en min, e alí

cada vez máis cemento, cada vez
máis xeso. Incluso no s domingos
baleiros , nas avenidas de po e os
bulevares do medo, solitarios e sen
nenos, coa maldade dos homes que
buscan unha víctima , o recordo
daquel día no val das palmeiras non
me abandona. É a ti, Oriya, a quen
vexo. Léva-lo vestido de festa, e o
pole dourado cóbreche o rostro e as
mans. E o brillo da túa mirada
penetra na miña para toda a vida.
J.M.G. Le Clézio
(O Correo da Unesco, maio 1993)

DENDE A MOCIDADE

Reunión de mozos
• •
1r1megos
O pasado día 31 de outubro, celebrouse en Santiago a
cuarta reunión de mozos irimegos.

Amañá
Seguindo o esquema que
vén sendo habitual nestas
xuntanzas, adicámo-la mañá
a tratar de achegarnos ó
coñecemento e comprensión
dun tema relacionado coa fe
e maila galeguidade. Para
iso invitamos a Xosé Chao
Rego a que nos falase das
ori xe do movemento que, a
partir do Concilio Vaticano
II, tentou crear unha Igrexa Durante a reunión da mañá, Pepe Chao falounos do n.acemen.to dunha lgrexa encarnada en (Jalicia.
n am ad, n Galicia, enraiz d na no a cultura. Neste
marco, atop ámo-los comezos das
ciación á lectura no noso idioma, a
O alento vespertino
Roma xe , da Festa do Lume , da
organización dun curso de galego, a
revi ta Irimia ...
convocatoria dun concurso de carA media tarde, pasamos a discuteis que animen á promoción da lintí-lo manifesto que estiveramos traPerspectivas en Vigo
gua nas asociacións , a celebración ballando nos distintos grupos ó
da Eucaristía en galego ...
longo de todo o ano. Aínda que se
Tralo xantar, o grupo de Vigo -que
aprobou en case tódolos seus pun- Faladoiro mensual de debate tos , ó final da xuntanza xurdiron
tomou o nome de Colectivo Alentocomunicóuno-la súa experiencia de que dea posibilidades á crítica en
algunhas discrepancias en torno á
traballo ó longo do ano. Respondendo asuntos que non se cuestionan desde relación do noso grupo coa asociaá proposta de cursos pasados -segundo as institucións ou os medios de
ción Irimia. Este asunto quedou
a que cada persoa ou grupo local debe comunicación.
pendente para as próximas semanas,
traballar no eido no que se implique
cando nos volvamos atopar na
- Recopilación, para a bibliotemáis directamente coma cristián (ex. a
Asemblea de Encrucillada.
parroquia) tendo sempre como refe- ca, de materiais coma diccionarios,
Rematámo-la xornada coa celerencia as liñas que definen o noso ide- gramáticas, revistas ou xornais galegos
ós
que
se
subscribiron
...
bración
da Eucaristía.
ario-, en Vigo organizaron actividades
coma:
- Traballo encamiñado a con_ Campaña de promoción da lin- seguir, ler e coñece-los documentos
gua. Neste apartado inclúense activi- do Concilio Pastoral de Galicia etc.
dades encamiñadas a favorece-la iniBeatriz García Turnes

Concurso de Carteis
"Alento" - Outono'93

Bases
1. Obxecto da convocatoria
Selecionar un cartel para a Campaña de promoción da lingua galega nas asociacións que o Colectivo Alento vai realizar
en distintas entidades de Vigo.

6. Xurado
Estará formado por persoas de recoñecido prestixio tanto no
mundo da pintura e o debuxo e como da lingua e a cultura galega.

2. Tema
Relacionado coa lingua ou cultura galega.

7. Fallo do xurado

3. Características do cartel
Tamaño: A-2.
Máximo tres cores.
Grosor mínimo: cartulina

4. Participantes
Poderán participar tódolos residentes no país galego con
idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos.

5. Presentación de carteis
Cada participante poderá presentar un máximo de dous carteis.
Na parte posterior do cartel deberá figurar nome, apelidos,
DNI, dirección e teléfono dos participantes.
Os carteis remitiranse denantes do día 4 de Nadal á seguinte
dirección: Concurso de carteis. Colectivo Alento. Rúa Venezuela 3, baixo. Vigo-36201

Parase público o día 11 de Nadal de 1993 no marco do
Encontro "Alento". Será inapelable. Comunicaráselles ós gañadores e difundirase nos medios de comunicación.

8. Premios
Concederanse tres premios consistentes en vales por un
importe de 25000, 15000 e 10000 ptas, respectivamente, canxeables por material de belas artes na tenda especializada Viso
(Urzaiz, 26, Vigo). Cos vales entregarase un agasallo.
9. Propiedades dos carteis
Os traballos presentados quedarán en poder da organización, que se reserva o dereito de empregalos para fins non lucrativos.
10. Aceptación das bases
O feíto de participar neste concurso implica a total aceptación das súas bases.

Subvenciona: D. Xeral de Política Lingüística - X unta de Galicia
Colabora: Centro de Xuventude Abertal
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A CARÓN DO LUME

3 memorias para 3 igrexas

Este ano é memorable para Galicia,
e poida que pase ós anais -a historia dos
anos- da nosa Terra. O Xubileo-Xacobeo foi singular e ha dar moito que
falar. Pero ademais, nun clima eclesial
bastante pouco dinámico, é algo a
salientar que nestes meses aparecesen
tres libros de memorias de tres eclesiásticos, que ademais, por puro capricho da
fortuna, representan tres correntes da
certamente única Igrexa. Unha, pero
plural.

poralmente e da súa magnitude hoxe existe nostalxia en Galicia.
Memorial de agravios

Xosé Alvilares Moure, crego de
Lugo, xa é outra cousa e sitúase nos
antípodas, debido á súa militancia algo
máis ca progresista -no sentido pexorativo de progre-, para moitos revolucionaria, para nosoutros simplemente crítica,
profética.

O cardeal de Galicia

O primeiro dos libros é a
memoria de Don Fernando Quiroga Palacios, que o seu fiel
admirador, Ce áreo Gil Atrio,
irmán de don Camilo, secretario
d Ar bi po, e cribe con verdad ir d v ción. É un libro afervoad , unha haxi grafía.
P r idad
época que lle
tocou vivir, don Fernando era
unha per oa conservadora,
me mo integradora de contrario ;
e e quer, un home que procuraba compromiso entre posturas
antagónicas e facíao coa cordialidade xenerosa que era característica que o distinguía. Era un verdadeiro pontífice ou facedor de
ponte .
Como era un home evanxélico,
soubo supera-las fronteiras da súa propia formación e abrirse, con moita cautela e non sen prevencións, a novos
horizonte . Isto evidenciouse cando lle
deu cobertura moral a un movemento co
que el non compartía entusiasmos, polo
eu progre ismo, pero que amparou
contra a hostilidade dalgúns bispos de
Galicia: o Coloquio Europeo de Parroquia , que en 1966 naceu en Galicia con
forza profética.
O longo ligro da úa biografía -que
o me mo autor recoñece merecente
dunha ver ión má abrevidada- dános a
coñ c r a un home xigante, tamén cor-

;wémoria de vida
Miguel Anw ArwUo

Xa o título do seu libro de case 400
páxinas, que edita Galaxia, se ·refire a
uns agravios que o autor padeceu na súa
vida clerical e que son producto dunha
desmesurada gravidade ou peso excesivo
que padece a instutición eclesiástica.
Al vilares descarga un fardel que o esmagaba, e abofé que era grande o petate de
normas e códigos innecesarios que afogan a liviandade do xugo evanxélico.
As case que 400 páxinas nas que
Pepe Al vilares se confesa son tan vitais e
foron tratadas con tal galana literatura,
que realmente paga a pena, tanto pola
crónica puntual coma pola fonda reflexión que acompaña o escrito.

Memoria de vida

E nisto que, inesperado, nos chega da
editorial Ir Indo as memorias autobiográficas de monseñor Miguel Anxo Araújo,
bispo demisionario de Mondoñedo-Ferrol
e que o lector coñece polas súas colaboracións nesta nosa revista.
Don Miguel converteuse para moitos
galegos nun símbolo da galeguidade cristiá. Certamente, ningún outro bispo da
nosa historia reflexionou tan expresa e
axeitadamente sobre este tema e,
que isto se fixese dende as alturas,
constitúe unha boa nova.
Pero don Miguel representa,
nesta nosa linguaxe convencionala,
o centro, e el mesmo gusta de definirse así. Polo mesmo, as súas posturas son mesuradas, que han ser
do gusto dunha gran maioría do
pobo cristián porque, ademais, o
seu escrito é moi anecdótico .
Seguramente que non poucos católicos, en especial cregos, han identificarse coa súa actitude que loita
por situarse entre a renovación e a
formación conservadora recibida.
Difícil equilibrio que o autor,
en 371 páxinas, salva mediante un
procedemento que reconcilia a
calquera co escrito, anque discrepe parcialmente do seu contido: a súa
sinceridade e unha humildade que non é
oportunista, senón froito dunha conciencia que intenta ser crítica consigo
mesma. A súa propia autoxubilación,
que el mesmo explica con diafanidade, é
mostra dunha honradez que deixa ó lector emocionado e agradecido.
Boa anada eclesiástico-literaria para a
nosa Terra. Sobre todo se engadimos que
Vicente Cerdeiriña acaba de facerlle doazón a Encrucillada das memorias lle
entregou o seu amigo Moncho Valcarce, e
que axiña van ve-la luz pública.
Pepe Chao

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 49)

Xosé Chao Rego

Un caxato para o camiño (Ex 17)
No deserto había tribos diversas que ás
veces tiñan liortas, case sempre por culpa
dos pozas de auga, e outras facían alianzas.
Se o libro do Éxodo lle concede máis
importancia á tribo de Amalee ca a outras,
é porque ela xoga na tradición xudía un
papel simbólico máis importante có que
tivo na historia (1).

de Neguev, ó sur de

O gran problemas dos hebreos era a tentación, a proba, que consistía nesta pregunta:
¿Está o Señor connosco, si ou non? Esta é
a cuestión que formulan os hebreos no versículo 7 deste capítulo, inmediatamente
antes da batalla. Lembremos que o Nome
de Deus, lavé, significa precisamente isto:
"Eu son", é dicir, Eu serei, estarei convosco, como logo o nóme de Enmanuel (2).

Palestina~

descendentes de Esaú, fundador
do pobo de Edom, inimigo de
Israel. Lembremos que Xacob
suplantara ó seu irmán Esaú na
primoxenitura. É o primeiro
pobo que aparece combatendo

8

Viñeron os amalecitas e atacaron a Israel en
Refidim. 9 Moisés díxolle a Xosué: "Escolle uns
poneos homes e sae a loitar con Amalee. De
mañá eu estarei no come do outeiro, coa vara de
Deos na man".

1. Os amalecitas eran unha
das tribos nómadas do deserto

Nos tamariscos do deserto viven uns insectos
que producen o maná.

contra os hebreos trala liberación destes da servidume exipcia. Este é o motivo polo que
teñen tanta importancia histórica -esta tribo só a coñecemos
pola Biblia- e, sobre todo, simbólica. Logo aparecen combatendo contra o rei Xaúl e tamén
contra David.

Os paspallás, no tempo da súa emigración de
Europa a Asia, acougan no deserto.

2. Posiblemente a raíz etimolóxica da localidade Refidim

Xosué fixo o que lle mandaba Moisés, e foi loitar con Amalee mentres Moisés, Aharón
e Hur subían ó come do outeiro.
10

ten relación co feíto: rafa, en
hebreo significa ser débil, e

Sorprendentemente, o texto bíblico despreocúpase do escenario da batalla e centra a
súa atención no outeiro onde está Moisés. Pero o personaxe central é o caxato que
acompaña a Moisés dende un principio.

yadim quer die ir mans. Refidim

Cando Moisés erguía as mans, vencía Israel; cando as baixaba, vencía Amalee. 12 As
mans de Moisés estaban cansas, e eles colleron unha pedra e puxéronlla de asento, ó
tempo que Aharón e Hur, un por cada lado, lle sostiñan as mans ergueitas. As mans de
Moisés estiveron esgueitas ata a posta do sol.

forza. Polo tanto, un lugar onde

11

Tradicionalmente, este texto vén sendo aplicado ó poder da oración de petición. Non
parece que esta sexa a intención orixinal do escrito. ¿Estaba Moisés dirixindo a
estratexia dende o outeiro? A atención hai que centrala no caxato (3 ).
14

Xosué vencen a Amalee e á súa xente, a fío de espada. O Señor díxolle a Moisés:
"Escribe isto nun libro de memorias, e dille a Xosué que eu borrarei o recordo de Amalee de debaixo do sol". 15 Moisés construíu un altar ó Señor, e chamoulle Señor, miñabandeira, 16 oeste sentido: "Xa que a súa man se levantou contra o trono do Señor, o
Señor está en guerra con Amalee de xeración en xeración".
13

sería, logo, o lugar onde as
mans se fan febles, perden
hai que evitar ser atacado, pero
é alí, precisamente, onde Amalee ataca.

3. A clave dánola o nome
que Deus lle manda poñer ó
altar que Moisés ha construír
trala victoria: Miña bandeira.
Pero a palabra hebrea nes, máis
ca bandeira significa un sinal de
mobilización guerreira, un mas-

Resulta pouco acomodado á nosa mentalidade que Deus sexa o protagonista da guerra e que Amalee endexamais sexa perdoado. Pero os primitivos israelistas puñan
todo na man de Deus, mesmo a tentación. Por outra parte, Amalee constitúe un inimigo irreconciliable, porque simboliza a hostilidade que sempre renace das súas cinsas
e pon en perigo ó pobo de Deus. Outra mentalidade, outros tempos. A lermos en clave
simbólica. E a tirar unha consecuencia clara: Deus toma a iniciativa liberadora.

tro de contrasinal. O personaxe
central é o caxato de Deus, que
xa ten unha longa historia liberadora. E agora, como di o fermoso título de Manolo Regal, aí
está un caxato para o camiño.

O NOSO TABOLEIRO

Benqueridos amigos
Con xenerosa e madrugadora
fidelidade, Manolo Regal acode á
súa cita co Ano Litúrxico. Co próximo Advento, o ciclo B está a piques
de comezar e xa ternos aquí o
comentario de todos e cada un dos
seus domingos, a máis das festas dos
santos. A estructura fundamental é a
mesma cá do anterior: texto do
Evanxeo, comentario, pregaria e preces.
O comentario

Novo é o modo do comentario.
Esta vez en forma de cartas, que se
apoian en feitos reais e con nomes
propios. Non é capricho, senón preocupación fonda por algo decisivo:
que a reflexións nazan da vida e
vajan á vida. O autor está convencid d que "Deu anda pola vida da
x nt '. E p r i o non xoga coas
id a , nón qu e abre o corazón e
fala á experiencia. Exercendo "oficio
de bu cador" se presenta: e a buscar,
en medo, con autonomía de cristián adultos, invita ós demais: "Polo
noso ben, polo ben de toda a comunidade, polo voso mesmo ben, atrevédevos".
Non por iso esquiva os temas
teolóxicos, que por veces aparecen
con fondura e valentía inusitada, e
máis dalgún quedará seguramente
sorpendido polo realismo e a claridade de certas exposicións. Pero a
ancoraxe en casos ou discusións
reais quítalles todo o que puidese
parecer discusión teórica ou curiosidade nominalista: as verdades discutidas sono sempre da vida cristiá e
re panden a preguntas concretas e
preocupacións que a todos nos tocan
e por vece nos feren.

As pregarias

En cantos ás pregrarias, xa coñecémolo seu estilo: quente e
cordial, dirixidas a un
Deus que é amor e que
salva. Por iso non son
pedichonas nin encollidas, senón gritos de
confianza e humildes
expresións do desexo,
ansia de acollida e
apertura a esa salvación que nos agarda e
nos chama desde cada
cornecho da realidade.
As preces, no mesmo
espírito, teñen a novidade de apoiar en versos sálmicos, sempre
renovados, a aclamación da asemblea.
Desa maneira, en lugar de remachala imaxe dun Deus "tacaño e despreocupado" -a quen hai que convencer
ó tempo que se descargan nel as propias responsabilidades- chaman á
confianza e á acción, á solidariedade
e á toma de conciencia. Unha verdadeira escala de oración.

Benquerídos

Todo isto está explicado nunha
excelente Presentación (p. 13-19) que
o lector non debería pasar por alto.
Obra singular

Eu quero salientar unha cousa
decisiva: non seise nos decatamos da
profunda orixinalidade que están a
supor estes comentarios de Manolo
Regal. En toda a literatura ó respecto
non creo que haxa nada semellante.
Existen, seguramente, comentarios
maís doutos, máis cheos de citas e
referencias, mesmo máis brillantes e
incluso, ó mellar, máis comodos para
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a preparación inmediata dunha h omilía apresurada. Pero, coma proposta
orixinal e renovada, coma froi to
dunha imaxe de Deus o tempo evanxélica e verdadeiramente actual,
coma chamada á sinceridade e enganche coa experiencia, coma posibilitación dunha reflexión persoal e dunha
predicación encarnadas na vida, persoalmente non coñezo nada que se lle
poida comparar.
Cómpre dicilo así, con agarimo e
orgullo fraternal por algo que se está
a xestar na nosa terra e na nosa Igrexa. Agora só nos falta agardar polo
terceiro tomo, que pechará o ciclo dos
cicÍos do Ano Litúrxico. Completará
un instrumento entrañable para vivir,
reflexionar e predica-lo Evanxeo na
comuñón da Igrexa e na fratemidade
do mundo.
Andrés Torres Queiruga
(Encrucillada)
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De cregos e
•
pa1saxes

Galicia,
moda
Por Suso de Toro
A pasada campaña electoral confirmou un proceso iniciado hai
algúns anos e acelerado pola forte presencia de Galicia nos medios
de comunicación gracias á propaganda deste ano Xacobeo: a imaxe
de Galicia está a cambiar, para fóra e tamén para dentro, para a propia xente de Galicia.
Aquí chegaron os medios de comunicación españois cunha atención e unha actitude que nunca antes tiveron. O xesto de falar en
galego Campo Vidal é paradigmático. Preguntaron polos partidos,
polos líderes, ... pero tamén polo país, pola economía, pola lingua ...
Ou sexa, viñan sabendo que chegaban a outro país e querendo coñecelo.
Os propios resultados electorais (especialmente a crise do
PSOE) incidiron na vida política diso que algún día haberá que discutir de vagar e sen acedume se é España ou Estado Español.
Naturalmente que moitas veces seguen proxectando de nós a
imaxe cuñada hai anos para o seu consumo, mesmo mesturada con
tópicos máis recentes, pero iso sempre é así. Raro é o país que non é
visto polos medios de comunicación alleos a través do tópico. Ao
cabo, hai "medios" de aquí que nos tratan e retratan como aborixes de
colonia pintoresca.
Pero o caso é que xunto a esta presencia máis vizosa que nunca
de Galicia aparecen, como sempre, eses factores retardatarios tan
característicos da nosa querida e desacougante nación.
É certo que aparece como nunca antes co peso dunha nacionalidade histórica (a iso axuda a aparición dunha forza nacionalista con
peso), -pero tamén é certo que aparece presidida por un político que
ao cabo sempre acaba decidíndose por España cando hai algún dilema
prexudicial para Galicia.
Un político que di que é galeguista, pero que seguro que é españolista. O único presidente de nacionalidade histórica que dá cartos
para a Real Academia da lingua española cando a lingua galega non
recibe cartos nin axudas reais máis que na propaganda oficial.
Galicia, para non vaiiar, preséntase no mundo coma contradictoria, ambigua, sinuosa, esqui va, inaprensible. Tecendo e destecendo.
Penélope obsesiva. Preséntase á nosa maneira, á de sempre. ¿Ten
razón ela ou ternos razón, nós que a queremos ergueita e digna, "nai e
señora", xa e para sempre? ¿Somos degoxados de máis? ¿Deberemos
resignarnos?
Din que Deus escribe con liñas tortas. Para min que é galego.

UNTA
crm
DE GALICIA
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Por Carlos Mella

Nesta Galicia nosa, que xa se lanza definitivamente polo carniño da modernidade e da coca-cola,
están a xurdir novos comportamentos, novas
maneiras de seren galegos, europeísmos finos, hamburgueserías e demais faramalla civilizadora.
En troques estamos perdendo paisaxe. E non
me refiro a soutos, ríos ou carballeiras, que tarnén
van esmorecendo, senón a paisaxes vitais.
Na nosa paisaxe vital a figura do crego rural co
seu xenio, a súa sotana negra e a súa tella característica deixou de estar presente. E aquel crego era
todo un símbolo: era o xefe relixioso da súa parroquia, que impartía doutrina pola mañá, e exercía de
cacique civil polo serán.
Enraizado na terra, repartía, dende o púlpito, a
prédica da verdade cristiá mesturada co aviso e
recordatorio das obrigas administrativas e políticas
das súas ovellas: portador natural de poderes evanxélicos e políticos nada fuxía do seu coñecemento e
da súa influencia.
Ninguén coma eles soubo vivir tan preto das
ansias divinas e, ó mesmo tempo, manter tan ben
pillado ó poder terrea!: e o mesmo arranxaba unha
mínima liorta propia de cativos pecadores que solventaba os problemas da alma e dun alén temeroso.
Daquela, os pecadores sabían que o seu pecado
sería descuberto, xulgado e castigado. Daquela
aínda o pecar era unha aventura e non un costume,
coma hoxe.
O crego, ensotanado, tranquilo, miraba ó val
dende o adro, agardando sen présa a chegada do
pecador arrepentido. E mentres, aló no fondo, sorría
misericordioso na sabia seguranza de que el era o
rei do mambo cristián.
Hoxe non. ¿Será bo ou non pagará a pena?.
Non o sei. O que si sei é que perdemos paisaxe.
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Ditos do mundo agrícola (3)
Torto coma as cambas do carro
O carro dos bois ou das vacas empeza
a ser peza de museo, como o son xa case
tódolos hórreos (cabanas, cabazos ou
canastros) e moitos outros elementos do
mundo agrícola que está matando a economía de mercado único.
Para un profano o carro é un vehículo
simple. Pero esa simpleza, coma sempre, é
producto, dunha refinada técnica que hoxe
se perde. É admirable como os carpinteiros
conseguen, con fórmulas sabias e simples,
centra-las rodas ("facelas perfectamente
circulares"), facer que queden rigorosamente paralelas, para que o andar do carro
sexa suave; ou como conseguen con pezas
ocultas que non se desmonten os tres elementos vi ibles da roda: cambas e minle.
O carro, trebello central da econorrúa
labrega, é espello de non poucas realidades
e situación , fonte de moitas expresións
mctaf ricas. Imo ver algunhas, empezando precisamente pola rodas.

As p za curvas da roda, que forman o
ntorn circular da roda e comunmente
hamada. cambas , n referente das cousa t rlas m smo do carácter retorcido
dalgunha x nte. Así dicimos que é retorcida coma as cambas do carro aquela cousa

XAQUÍN MARÍN

torta ou aquela xente complicada e difícil.

Ser máis torto cás cambas do carro pode
ser incluso ser persoa de mala fe, de carácter difícil. Es máis torto cás cambas do

carro.
Pero as rodas poden ser tamén espello
das cousas redondas e grandes. Así dun
molete de pan ou dunha empanada anormalmen te grande dicimo s que é grande
coma unha roda dun carro. Podía haber
outros referentes : a roda do muíño ou a do
afiador ou a do oleiro. Pero a que se utiliza
para isto é a do carro. A do muíño será
sinónimo de mentira, de engano (comulgar
con rodas de muíño "crer como verdades
grandísimas mentiras") e a do afiador como
sinónimo de partida (colleu os ferros e a
roda: "marchou").

Estar entre o eixo e a roda é estar
entre a espada e a parede, nun gravísimo
apreto: dino os enfermos que xa van perdendo a esperanza de curar. É equivalente
de Estar entre a bigornia e o martelo.
Pode ser mesmo unha maldición. ¡Baste
ver entre o eixo e a roda! ¡Inda te vexas
entre o eixo e maila roda! Por iso poñer a
un entre o eixe e as rodas é poñelo en
apretos.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Cómprenos hoxe loar
cómo se portou un vasco
para llelo agradecermos.
Graciñas: eskarri kasco.
2. Trátase de Julio Iglesias
-non ten que ver co cantantequen, secuestrado por ETA,
amosou firme talante.
3. Catro meses prisioneiro
tivo ánimo e saúde
anque el mesmo confesou
que viviu nun ataúde.
4. En menos de 4 metros
de longo e largo, é un feíto
que iso non é vi venda
senón triste cadaleito.
5. Sen ver sol nin soñar lúa
sen saber da súa sorte,
pois era unha mercancía
que se trata a vida ou morte.

6. Emocionante a resposta
dos obreiros da empresa:
mantiveron a protesta
e a maila esperanza tesa.
7. Toda España solidaria,
tantas manifestacións
fai que ET A xa perdese,
anque cobrase millóns.
8. Seica son uns cincocentos
os que andan a cobrar
cun obxectivo concreto:
pra eles vivir e matar.
9. Apareceu Julio Iglesias
emocionado e seguro:
moi tranquilo, con humor,
pero claro e mesmo duro.
1O. Pregúntanlle polo trato
e di que non hai que dar
gracias se te crucifican
e dan crema antisolar.
11. Por desgracia ET A ten forza
aínda pra seguir matando
pero a sociedade vasca
quer ser libre, vai fartando.
12. Certo que é dos terroristas
o crime e mailo pecado,
pero que non lave as mans
o centralismo do Estado.

