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EDITORIAL 

Traballo para todos 

Estase a discutí-la xornada laboral do futuro. 

A cuestión está sobre a mesa dos que toman decisións: 
se non é posible, en determinados sectores, crear pastos de 
traballo tal como agora os entendemos, de corenta horas 
semanais, ¿non deberá repartirse o traballo existente de 
maneira que dea ocupación amáis xente? 

Non é un asunto novo. Si é novo que se empece a consi
derar en serio por quen debe modifica-las normas . Sen 
embargo hai algunha precisión que convén facer. 

En primeiro lugar, a causa non nace porque se tomase 
conciencia de que, a pesar do aparente triunfo do capitalis
mo, eso da · producción e o consumo ilimitado é unha gran 
mentira que pode acabar co planeta terra. A causa ten máis 
ben a traza dun debate estacional, forzado por unha suba do 
paro que se xulga pasaxeira. 

Pero a realidade indica, máis ben, que desde os anos 
setenta se veu abaixo o modelo de sociedade de pleno empre
go. Nin en tempos de crise, nin en tempos de medra se dá 
acabado co paro. E velaí o reto: hai que escoller entre unha 
sociedade fendida en <lúas partes ( cun tercio que non dá 
saído da marxinación laboral), ou unha revisión da xornada e 
da semana laboral, de xeito que os ocupados, ou cando 
menos parte deles, traballasen menos tempo para facer sitio 
ós de ocupados. 

Estamo <liante dun cambio de cultura. Somos herdeiros 
dunha cultura do traballo arreo. A xente galega de certa 
idade on bos exemplos <lesa forma de ve-la vida. O traballo 
remunerado, abrigado e penoso é o centro da vida de moitos 
homes e mulleres desta terra. Moitos son conscientes de tal 
circunstancia e descnoena certeiramente: só vallo para tra
ballar. Aí arrinca unha gran carencia na cultura da nasa clase 
traballadora: non se sabe qué facer cando se ten vagar. Os 
desaxustes e miserias que ocasiona o paro en familias e indi
viduos vense agravados sempre por aquela verdade: o que só 
vale para traballar acaba mal cando le falta traballo. 

Ademais, o envite é para toda a sociedade. Os agora ocu
pados deberían aturar conxelacións salaríais a cambio de 
reduccións de xomada. E os sindicatos, cada vez máis, debe
rán nas negociacións asumir coma propia a causa dos parados, 
dese tercio sen voz. E por fin, os parados de mentira, que hai 
de todo, deberán regula-la súa situación, porque a todos nos 
gusta falar de fraude cando os que defraudan son os outros. 

Agora ben, levan anos e anos enchendo o naso tempo 
libre con vasura televisiva para que aprendamos ben a lec
ción do máis feroz individualismo, e da máis agresiva das 
competitividades, valores que son o pan e o sal das socieda
des capitalistas. Non parece esa educación amáis acaída para 
con truir unha sociedade do reparto. ¿Como liberamos de 
tanta convincentes imaxes destinadas a identificarmo-la feli
cidade co consumo enorme e sibarita e a salvación persoal 
cun liberal sálvese quen poida? 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Irregularidades regulares, 
regularidades son 

Destapouse o asunto 
dunha empresa de viaxes pan
tasma especializada en emitir 
miles de facturas por viaxes 
supostamente realizados por 
membros das forzas armadas. 
Con esas facturas os militares 
en cuestión cobraban as corres
ponde ntes dietas. A empresa 
era falsa, as viaxes mentira e as 
facturas unha fraude. 

Sorprende a actitude dos 
ministros implicados. O de 
Defensa aplica o dito castelán, 
tan castizo el, de pelíl/os a Ja 
mar e non precisamente por
que a causa atinxa unicamente 
a catro ou cinco almirantes 
barbudos. Porque de pelillos 
nada, que o asunto ten guede
llas para dar e tomar. 

Non é que un individuo per
dese a factura da viaxe e se lle 
emitise outra no seu lugar por un 
veciño; nin que tal día concreto 
para compensar tal esforzo e 
gasto de tal militar se admitise 
unha factura que non correspon
día exactamente ó servicio reali
zado. Non, non eran deses peli
llos sen maior aquel e plenamen
te admisibles. Aquí estamos 
diante dunha práctica masiva e 
organizada. E ademais non é 
calquera práctica: é falsidade 
documental e fraude. 

Outro ministro, o de Inte
rior, quita ferro ó asunto asu
mindo o papel de pai compren
sivo: E que estes chicos gañan 
moi poucos cartas. E, claro, 
resulta unha saída un tanto 
simpática. ¿Que é gañar 
pouco? ¿En que contía dese · 
pouco gañar se empeza a xus
tifica-la corrupción? ¿Hai moi-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

tos empregados públicos que 
recoñezan que gañan aban
do? ... Porque este militar di que 
está mal pago, pero aquel fun
cionario tamén está disconfor
me e aqueloutro profesor sén
te~e inxustamente retribuído. E 
non digamos xa os altos car~ 
gos ... ¿Cantas veces non 
ternos oído a cantarela esa de 
que tal ministro, ou cal conse
lleiro están escasamente retri
buídos porque na privada gaña
rían máis? 

Quizais no fondo de todo 
ese discurso haxa unha discre
ta chamada a que o público 
comprenda e acepte como nor
mais esas irregularidades. Qui
zais unha vez que se obteña a 
indulxencia do persoal, pasara
se a unha nova fase de maior 
flexibilidade. Unha fase na que 
en Galicia, para envexa de toda 
a clase política occidental, esta
mos desde hai ben tempo. 

Véxase se non a nosa 
inmensa comprensión: ... que 
un presidente de Deputación, 
seguro que abrumado pola 
pouquedade do seu salario, 
cobra dúas veces as dietas ... 
non pasa nada, que todos 
somos humanos ... chegará a 
conselleiro, mesmo a presi
dente. Que seique aqueloutro 
presidente tamén de Deputa
ción, e omnipotente vicerrei 
das Galizas Orientais, pagou 
un sobresoldo encuberto ós 
seus aflixidos compañeiros de 
escano provincial disfrazado 
de subvención ós partidos polí
ticos ... ¿e que máis che nos 
ten?, de algo hai que vivir. 

¿É ou non é? 
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BOA NOVA 
Manolo Rega/ 

Por unha santidade secular 
Seguro que o lector recorda que hai 

uns meses a Xunta de Galicia lle concedeu 
unha subvención á Igrexa Galega coma 
axuda para a edición dos libros litúrxicos 
en galego. Andaba ó redor de 70 millóns 
de pesetas a entregar en tres anos. 

Non é moito o que se está a facer con 
eses cartos, pero algo se está a facer. E, 
entre outras cousas, cómpre salienta-la edi
ción do Diurna[ ou Libro de oración da 
Igrexa; practicamente está preparado todo 
o material necesario, e o que resta depende 
da boa xestión dos encargados da edición. 

Cousa de curas e monxas 

Cando o lector poida ter ese libro nas 
súas mans, cando -se lle apetece- use o 
libro para satisface-la súa curiosidade ou 
a súa devoción, comprobará, se cadra, 
unha cousa que máis dun ternos compro
bado: a pregaria da Igrexa, que provoca ó 
trato de amizade con Deus, faise case 
sempre desde unhas situacións de pensa
mento e de vida que teñen pouco que ver 
co que é o ir e o vir diario da maioría da 

REMOENDO O EVANXEO 

xente que se sente e se denomina cristiá. 
A pregaria da Igrexa está feita e 

organizada desde os curas e as monxas, e 
para o servicio tamén deles. 

Queremos outra cousa 

¿Que queremos dicir con isto? Que se 
o lector-orante dese libro non é cura ou 
monxa, ou non anda moi metido no mundo 
clerical, dificilmente vai atopar no Libro de 
oración da Igrexa elementos cos que man
ter de Deus a súa vida secular de cada día. 

Os cristiúns norm.áis Lemas m.oilo que aporlarLle a 
lgrexa, na vida e na fe. 

¿Que queremos dicir con iso? Que 
se un cristián de a pé, como sómo-la· 

· inmensa maioría na Igrexa, quere ter 
trato de amizade con Deus, deberá bus
car humildemente aquí e acolá materiais 
cos que poder mante-la súa fe, confron
tada día a día co rebumbio provocador 
da vida. 

Por unha santidade secular 

, Non é doado ser un cristián normal 
nesta nos a Igrexa. Non é doado ser un 
cristián normal con ganas de santidade; é 
dicir, con ganas de espacios de oración, 
de solidariedade, de servicio ós pobres; 
con ganas de participación política, de 
celebracións vi vas da fe común. En parte 
porque a cousa en si é difícil. 

En parte porque a cousa en si é difí
cil, e en parte porque na mesma Igrexa 
hai poucos medios, poucas persoas, pou
cos espacios que nos faciliten a santidade 
secular, no medio da casa, da familia, da 
sociedade e do mundo. De calquera 
maneira, é posible. 

Víctor Pérez Prieto 

Portadores de esperanza e de ledicia 
Segundo Domingo de AD VENTO (5 de decembro) 
"Consolade ó meu pobo, di o vos o Deus. Animade ós da 
vila" (Is 40, 1-5). 
"O señor ten moita paciencia con voseo, pois non quere que 
ninguén se perda, senón que todos se convertan .. . Nós, que 
confiamos no Señor, agardamas une eo novo e unha terra 
nova"(// Pe 3, 8-14). 
"Preparade o camiño do Señor, endereitade as vereas" (Me 
1, 1-8). 

Cada ano a mesma mensaxe esperanzadora do Advento. 
A mesma, pero non caduca e monotonamente reiterativa, 
senón sempre unha fonte fresca de vida nova. Axudábamo a 
ver desta volta un borracho hai uns días á 1 da mañá, cando 
se achegou á miña casa que se caía. Aburrido da vida, quería 
suicidarse porque se sentía só e sen esperanza. Pero no seu 
longo e confuso discurso preguntábame unha e outra vez de 
maneira recorrente: "¿Cando é o advento, señor cura?". El 
sentíase preso polo pesimismo hinduísta do karma, pola rea
lidade do mal que se celebra nel. Pero unha e outra vez vol

Terceiro Domingo de ADVENTO (12 de decembro) vía preguntarme polo Advento. E eu revivía con forza no 
"O e~irito do Señor estd sobre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meu cdrazón as 
min .. . Elfoi o que me mandou para verbas de Isaías: 
levarlle a Boa Nova ós pobres, "Consolade o 
para cura-los corazóns· magoados" meu pobo, anima-
( Is 61, 1-2). de ós da vila 
"Non matéde-lo espirito nin des- ... curade os cora-
preciede-las profecías: discernide zóns magoados". 
ben o valor de cada causa, e que- Aínda que as 
dade sempre co mellar" (/ Tes 5, mrnas pobres 
16-24 ). palabras se fagan 

-¡Qué apuro, Xosé! Xa é segundo domingo de Ad vento, e cu cos paxe les do nene sen 
empezar ... ! 

impotentes para 
aventar a dor do 



A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O SINDICA TO LA
BREGO GALEGO
COMISIÓNS LABRE
GAS cumpre vinte anos 
de loita e compromiso na 
nosa terra, conectando co 
mellor sindicalismo agra
rio da nos a historia. Na 
fotografía, a súa secreta
ria Lidia Senra, que neste 
momento está preocupa

A"PLATAFORMA CON
TRA A DESERTIZACIÓN" 
está loitando contra o xeito 
irracional da Xunta de tirar 
adiante coa Concentración 
Parcelaria, sobor de todo na 
provincia de Ourense onde 
naceu. A Xunta ten coma 
obxectivo, nesta lexislatura 
que está a escomenzar, de 

da, entre outras cousas, pola formación dun grupo 
lácteo que responda ás necesidades do noso agro, xa 
que o proxecto da Xunta non garante a recollida e 
comercialización do leite. 

converter en concentración seiscentas mil hectáreas. Ata agora ternos que 
denunciar verdadeiras devastacións da natureza, da paisaxe, do patrimonio 
arqueolóxico e arquitectónico ... Xa é ahondo se esiximos que a Xunta 
cumpra a Leí de Conservación dos Espacios N aturais e a Leí de Concen
tracións Parcelarias, que non o está a facer. 

HORARIOS: 

AÍNDA ESTÁS A TEM
PO se non disfrutaches 
dunha das obras máis fer
mosas ata agora representa
das neste país. Estamos a 
falar da "Vía Láctea" do 

Ma rtes, Mérco rcs, Xovc s e Do min gos : Mago Antón, que non ten 

A ENTREGA DOS 
PREMIOS NOBEL nes
tes días obríganos a lem
brar a esta muller, a escri
tora afroamericana Toni 
Morrison, Nobel de Lite
ratura, xa que escolleu o 
seu oficio de escritora pra 
loitar coma muller e coma 
negra contra todo tipo de 
opresión. A súa teima é 
arrinca-la literatura afroa
mericana da marxinación e 
do exilio. 

FUNCIÓN 8 TARDE desperdicio en ningunha 
Ve nres e Sá bados: das súas dimensións: texto 

• · • de Darío Xohán Cabana, 
dirección e cénica de Eduardo Alonso, música de Milladoi
ro, actore : Mago Antón, Mara Sánchez ... Ata a primeira 
emana de decembro a carpa estará no Burgo -A Coruña; alá 

polo Nadal en Vigo ... 

< -
-w -
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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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Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ): 
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Nome .................................................................................................................................................................... . 
Rúa ou parroquia .................................................................................................................................................. . 
Cidade ou concello ................... ....................... .. .................................................................... ............................... . 

BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 
Banco ou Caixa de a forros ................................................................................................................................... . 
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 



FRANCISCO 
RODRÍGUEZ, 
parlamentario e 
escritor, vai 
recibí-lo vindei
r o catorce o 
premio "Cie
rnen" (Centro 
Internacional 
Escarré per a 
les Minories 
Etniques i les 
Nacións) en 
Barcelona pola 

súa defensa e compromiso cos dereitos das nacións oprimidas. 
Un xesto ben merecido pola súa traxectoria exemplar. 

AS MANIFESTACIÓNS CONTRA O NARCOTRÁFICO 
que nestes días se suceden en Vilagarcía teñen coma fondo o 
xuízo que nestes meses se celebra en Madrid contra os clans 
da droga. Os berros esixindo xustiza chegaron ás mesmas 
portas onde ten lugar o interrogatorio, como pode apreciarse 
nesta fotografía onde algúns dos implicados contemplan 
unha pancarta das asociacións anti-droga de Vigo e de Can
gas . 

1989 1990 1991 19921993 1989 1990 1991 19921993 
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EN PICADO é o que podemos apreciar destas gráficás : por
centaxe de producto interior bruto (1), índice de emprego 
(2), vendas en grandes almacéns (3) e valor de producción 
(4) ... 

O PROXECTO DE CONS
TRUCCIÓN DUNHA PLAN
TA DE RESIDUOS INDUS
TRIAIS en Teixeiro-Curtis, alí 
onde un día desmantelaron unha 
das industrias máis modernas de 
Galicia, Sidegasa, é unha mostra 
da irracionalidade dos nosos 
políticos, e esta comarca ten que 
cargar primeiro cos parados e 
despois cos residuos das fábricas 
doutros lugares. Certo que hai 
dous millóns de toneladas de 
residuos perigosos e que a lei do 86 sobre residuos non ten 
valía, pero non se pode condenar a unha comarca a solucións 
que destrúen o medio. 

UN TRISTE CABO
D ANO. O tres de 
N adal, cando o Aegan 
Sea sementou de 
morte as costas de 
Ferrol, Sada, A Coru
ña, etc. Os efectos 
aínda se están sufrin
do. Seis mil millóns de pesetas de perdas, e os pescadores e 
mariscadores seguen sen cobrar as indemnizacións ... Máis de 
douscentos quilómetros de litoral infectado e moitas aves e pei
xes desaparecidos debido a aquelas oitenta mil toneladas de cru, 
e o que é peor, hoxe seguimos co risco dos mesmos desastres 
pois as administracións non toman medidas: Urquiola, Cason, 
Aegan Sea .. . Cincuenta mercantes con cargas perigosas rozan 
cada mes este mesmo litoral. 

O DOCE DE DECEMBRO vai ser unha data histórica pra 
Rusia, teñen a oportunidade de aprobar unha Constituicón e eli
xir un Parlamento . É a primeira consulta pluralista dende a 
Asemblea Constituínte 
de 1917 que axiña desfi
xeron os bolcheviques ... 
Mais, a vontade de Ielt
sin non é tan democráti
ca nin a mesma Consti
tución, que consagra un 
autoritarismo propio do 
Presidente, na que non 
hai unha separación de 
poderes nin se garante 
un verdadeiro pluralis
mo de partidos. O cen
tralismo é outro dos 
atrancos que escurecen 
este texto constitucio
nal. 
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POLÍTICA 

A voz dos bispos 

Tódolos anos os membros da Con
! erencia Episcopal Española promoven 
unha xornada dos medios de comunica
ción social. Nela Jan sempre fincapé na 
importancia de tales órganos de expre
sión e na responsabilidade e deberes de 

PorTINTXU 

quen os dirixe e traballa ne les. Pero os bispos non Jalan nunca 
de como eles exercen tales funcións e responsabilidades. 

Todos saben do compromiso dos bispos, ó longo de moitos 
anos, con iniciativas diversas e con cartos, na chamada "Edito
rial Católica" e nas emisoras da COPE. Para non remontarnos 
moi atrás recordemos cómo deixaron morre-la editorial, que 
chegou á etapa democrática coma un grupo empresarial forte e 
con posibilidades. Pero os bispos non souberon poñerse á hora 
dos tempos, de xeito que as voces máis aperturistas que chega
ron a ter peso na empresa foron os "Tácitos", de Landelino 
Lavilla ou Marcelino Oreja e similares, moi controlados por 
persoas do talante de Jiménez Quílez o Aquilino Morcillo, na 
órbita do Manuel Fraga de mediados dos 70). 

Poe iso non é de estrañar que no seu día deixasen esmorecer 
"El Ideal Gallego", periódico que iniciara unha etapa aperturista 
máis seria, cortada de raíz desde Madrid, coa axuda dos bispos e 
coa complicidade activa dos que daquela mandaban no "Y a", 
parte dos cales están agora sufrindo a mesma solicitude episco
pal, que os entregou ó brazo secular de sucesivas empresas capi
talistas no peor senso da palabra. Por iso os empregados deste 
periódico non esquecen ós bispos nas súas reiteradas protestas. 

Pero mentres o compromiso dos bispos na prensa escrita 
tomaba este rumbo, a cadea de Ondas Populares Españolas 
(COPE) era constantemente promocionada. Pero dun xeito moi 
singular tamén. Se primeiro foron algúns bispos e ordes relixio
sas os que crearon pequenas emisoras, cunha fráxil econorrúa e 
con máis ou menos acertada intención pastoral, pasou a domina
la idea e a realidade dunha grande cadea comercial, cos mesmos 
vicios e non tódalas virtudes da competencia. Calquera que 
escoite hoxe estas emisoras percátase de que representan a liña 
informativa e editorial máis á dereita do conxunto, e que o seu 
matiz relixioso queda reducido á difución dalgunha actividade 
extraordinaria do Papa ou dalgún acontecemento relixioso 
rechamante externamente. 

Non podía ser doutra maneira. A COPE entra a fondo no 
xogo de servir á publicidade e contrata espacios da ética tan 
peculiar dun José María García e similares. En canto ós curran
tes de base a súa selección non segue a ningún criterio especial 
máis aló das leis do mercado laboral, sendo a lei do mercado a 
única que rexe para a publicidade e a administración en xeral. 

Os xesuítas vascos e os bispos cataláns empezan a reaccio
nar: non admiten, por exemplo, o protagonismo dos comentaris
tas da COPE en critica-lo nacionalismo e os procesos de norma
lización linguística. 



INTERNACIONAL 

Os medios de comunicación, exer
cendo o seu labor de noticieiros e 
de información, seguen a amosar

nos conflictos, situacións nas que eses 
mesmos parecen solucionarse, cambios 
políticos nalgúns países, a crise ou "falsa 
crise" nos grandes da economía mun
dial... 

Os conflictos 

Moitas son as noticias q~e f.an refe
rencia a situacións nas que a ausencia de 
diálogo, a falta de convivencia pacífica 
está xerando mortes inocentes, situación 
de continua vulnera-
ción dos dereitos 
básicos das persoas ... 
Na actualidade 
seguen a ser noticia: 
os actos de terroris
mo internacional 
(Irlanda), a guerra 
de Xugoslavia, que 
na situación actual 
coa chegada do 
inverno, coas baixas 
temperaturas, a 
carencia· de alimen
tos e vivenda, fai que 
a vida de catro 
millóns de persoas 
perigue. Outros 
focos de conflicto 
son Angola, país no 
que a loita fratricida 
está a causar miles 
de mortes, especial
mente dos máis inde
fensos; Somalia, 
onde a intervención da ONU parece estar 
condenada ó fracaso; Xeorxia, onde o 
goberno de Edouard Shevardnadze, coa 
axuda das tropas rusas está librando as 
últimas batallas; Turquía, onde los kur
dos seguen con actos terroristas para 
reclama-lo dereito a existir coma nación; 
Alxeria, onde os integristas seguen a 
facerse notar con actos terroristas e 
secuestros de estranxeiros; Haití, onde 
segue o bloqueo de EEUU e outros paí
ses contra o militar golpista, con situa
C'.ións de máxima pobreza e fame na 
maioría da poboación, situación especial-

Guerra e paz 

mente grave no caso dos nenos e nenas; 
Sri Lanka, onde os separatistas tamiles 
seguen a cometer actos terroristas contra 
o exército; Alemaña, onde continúan 
actos de racismo e xenofobia contra os 
estranxeiros emigrantes e pobres. 

Conflictos en vías de solución: 

Tal como indicabamos hai un mes, 
dous conflictos históricos, que durante anos 
captaron a atención das Institucións intema
cionais e medios de comunicación, seguen 
en vías de solución, a pesar dos grandes 
atrancos postos polos inimigos da paz. 

A prensa española centrou a aten
ción, nos últimos días, no problema 
árabe-israelí, coincidindo coa visita dos 
Reís españois a Israel. En Gaza e Cisxor
dania a violencia recrudécese por parte de 
extremistas israelís e de movementos 
chamados de resistencia e liberación islá
micos. Dentro deste contexto destaca o 
próximo acordo de paz de Xordania con 
Israel. Arafat, o presidente da Organiza
ción para a Liberación de Palestina 
(OLP), pide tropas á Unión Europea (UE) 
para garantir a transición e axudar a for
mar á futura policía palestina. 

En Sudáfrica as negociacións entre 
varios partidos políticos están na súa 
etapa final, preparando unha constitución 
provisional que regule a actividade políti
ca durante a transición democrática. A 
pesar de todo, seguen a existir actos de 
violencia política e segue a morrer xente 
de toda idade e condición. 

En Irlanda existen uns primeiros 
intentos de saídas negociadas á crise que 
tantas mortes provocou desde fai tantos 
anos. 

Consultas electorais democráticas 

Nas últimas 
semanas destacan 
principalmente tres 
consultas: a primeira 
que significou o 
triunfo do partido 
liberal nas elección 
de Canadá; a segun
da, represen tou a 
victoria, con marxe 
moi escasas, do pre
sidente Fujimori no 
referendo constitu
cional do Perú; e a 
terceira é a das elec
cións democráticas 
de Xordania, que 
desde hai moito 
tempo non se cele
braran. Destaca 
nelas a derrota dos 
integristas e dos ini
migos dun acordo de 
paz con Israel e a 
aparición dunha 

muller, con hábitos "occidentais" coma 
parlamentaria electa. Dentro deste con
texto aparece tamén o preocupante triun
fo dos Likud, partido opositor de derei
tas, nas eleccións municipais de Xerusa
lén. 

Perdas culturais e científicas repre
sentadas por dúas persoas que co seu 
talante xenial quedarán inscritas no gran 
libro da historia: o cineasta italiano Felli
ni e o científico español, de fama mun
dial, Severo Ochoa. 

Moisés Lozano Paz 



CRÓNICA 
~~~~~~~~~~~~s nacionalis~os: ¿rt 

Os días 12 e 13 de novembro, celebrouse no Colexio La Salle de San
tiago a VIII Asemblea de subscritores e amigos de Encrucillada. O 
tema que se tratou este ano foi o dos nacionalismos. 

Os nacionalismos no mundo 
actual 

Na presentación da Asem
ble a, Bernardo G. Cendán 
díxonos que o debate naciona
lista é difícil: supón o esforzo 
de levar á razón algo que, en 
principio, só parece estar claro 
no terreo dos sentimentos. Sen 
embargo, nun momento coma 
o actual no que, ó mesmo 
tempo que se produce 
un rexurdir dos nacio
nalismo, arrecian for
tes críticas contra eles, 
a discusión <leste tema 
f aise absolutamente 
necesaria. 

Na primeira con
ferencia, que levou 
por t(tulo Os naciona
lismos no mundo 
actual , Xavier R. 
Madriñán presentou
nos algúns principios 
nacionalistas que 

de comunidade diferenciada, 
nin unha vontade política 
expresa. 

Moitas das guerras do 
mundo actual que os medios 
de comunicación presentan 
coma conflictos nacionalistas 
son, en realidade, conflictos 
étnicos (ex. a maioría das de 
África). 

Entre os que si podemos 

O nacionalismo galego 
Comezámo-lo día do 

sábado cunha conferencia de 
Justo G. Beramendi sobre O 
nacionalismo galega hoxe, 
entendendo por "hoxe" os 
últimos trinta anos. 

Nun momento de ambi
güidade política coma o 
actual, no que non parece 
estar moi claro qué partidos 

exemplo, é nacionalista galego 
quen considere que Galicia ten 
dereito á autodeterminación, e 
é nacionalista español quen 
reserve tal dereito ós cidadáns 
do Estado español coma con
xunto unitario. A reivindica
ción do dereito de autodetermi
nación pódese traducir en pro
gramas políticos diferentes: 
petición de autonomía, inde

pendencia, federalis
mo ... 

Despois destas 
aclaracións que nos 
serviron para delimi
ta -1 os partidos que 
podemos considerar 
nacionalistas galegos, 
Justo G. Beramendi 
pasou a analiza-las 
súas características: 

- O nacionalismo 
galego dos últimos 
30 anos é maioritaria
mente de esquerdas, 
mentres que o nacio
nalismo previo á gue
rra seguía unha liña 
liberal-demócrata. 

hoxe en día están 
totalmente asumidos, 
mesmo polos que se 
chaman detractores do 
nacionalismo (por 
exemplo, todo o 
mundo ten claro que 

Xavier R. Madriñán, Redactor-xefe de Encrucil/ada, relator, e Bernardo García Cendán, pre
sentador da Asamblea. 

- Pola contra, a 
súa matriz social 
segue sendo a mesma 
de sempre: as clases 
medias (intelectuais, 

un pobo non debe ser 
gobernado por estranxeiros). 

Isto non sempre foi así. A 
idea de nación data de fins do 
Antigo Réxime, cando o Esta
do pasa a identificarse co con
xunto dos cidadáns e non co 
reí, e cando a xente se fai 
consciente de pertencer a unha 
comunidade máis ampla cá 
familia ou o gremio. Para os 
éculos precedentes podemos 

falar de antecedentes preétni
co : grupos cuns lazos territo
riai , culturai e económicos, 
pero que non tiñan conciencia 

chamar nacionalismos, tódolos 
conferencian tes diferenciaron 
os dos Estados xa constituídos 
(que ás veces derivan na xusti
ficación de acontecementos 
históricos coma o imperialis
mo), e os nacionalismos dos 
poben sen Estado. Xavier 
Madriñán presentou este últi
mo tipo coma unha loita cen
tro-periferia que ten por fonte 
da súa reivindicación unha 
"identidade insatisfeita". 

son nacionalistas e cales non, 
porque todos semellan defen
der uns valores -coma o da 
lingua- noutro tempo definito
rios dos nacionalistas, é nece
sario atopar un elemento resis
tente á manipulación que sirva 
para diferenciar posturas. 

Este elemento é a asunción 
da idea de que unha comunida
de determinada é "suxeito 
colectivo de dereitos políticos", 
é dicir, unha nación. Así, por 

mestres, xente de profesións 
liberais ... ). Agora ben, por pri
meira vez en cento cincuenta 
anos de historia, o galeguismo 
ten capacidade para saír fóra 
da clase na que nace e ocupar 
outros espacios na sociedade. 

Desde o comezo da demo
cracia 

- Hai grandes fluctua
cións nos resultados electorais 
de cada formación política 
concreta. 



etrocesoouesperanza?~~~~~~~~~~~ 
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e:::> - En cambio, 
sumando o conxunto 
dos votos nacionalis
tas, atopámonos cunha 
estabilidade sorpren
dente: sempre ó redor 
de 100.000. O mesmo 
número de votantes , 
aproximadamente, ca 
na época da Segunda 
República. 

- Inestabilidade 
organizativa que se 
reflicte nos intentos 
infructuosos de resta
blecer un nacionalis
mo de centro , así 
coma nas escisións e 
refundicións continuas 
na esquerda. 

- Cainismo ou 
sectarismo interno: o 
peor inimigo son os 

O catedrático de Histoira Justo G. Beramendi acompañado do director de Encrucillada, 
Andrés Torres Queiruga. 

servadora pode 
encontrarse facil
mente con naciona
lismos dominantes, 
coma o español e o 
europeo. En cambio, 
un certo tipo de 
nacionalismo galego 
- un nacionalismo 
li berador- ten que 
sintonizar cunha fe 
li beradora que, cen
trándo se en Deus 
coma realidade 
única, se abra a toda 
realidade. Lembrou
nos que "non se pode 
dicir que unha Igrexa 
está madura na fe se 
non se integra no 
básico de todos que é 

outros partidos nacio
nalistas. 

- Fracaso do modelo do 
partido convencional fronte ó 
éxito do modelo de move
mento. 

-Subdesenvolvemento 
teórico que trae consigo unha 
excesiva ambigüidade progra
mática. 

Nas últimas eleccións 

Rómpese o 
suposto teito electoral 
ó triplicarse o número 
de votantes nacionalis
tas . 

- O protagonismo 
desta ruptura non está 
repartido entre os dis
tintos partidos, senón 
que corresponde 
enteiramente ó B.N.G 

seguir sendo que Fraga é un 
fascista. 

En conxunto, a valoración 
do galeguismo dos últimos 30 
anos é, para J.G. Beramendi, 
positiva : hai un avance na 
aceptación social do nacionalis
mo, na normalización lingüísti
ca e, sobre todo, na conciencia 
da galeguidade. 

O encontro 
f e-galeguidade 

Tralo descanso, escoitá
mo-la -conferencia de Xosé 
A. Miguélez Díaz sobre Fe 
cristiá e nacionalismo. 
Segundo nos dixo, igual que 
hai dis tintos tipos de nacio
nalismos, hai tamén distin
t~ s tipos de fe. Unha fe con-

a lingua" . 
Pola tarde, máis 

que a mesa redonda 
que se anunciaba no progra
ma, mantívose un debate 
entre os asistentes á a em
blea no que se e puxeron as 
dificultades que supón er 
galeguista e cristián no 
mundo e na Igrexa actuais, 
así coma a necesidade de 
sermos constantes na nosa 

loita. 
Rematámo-la 

asemblea coa cele
bración dunha Euca
ristía en memoria 
dun home que traba
ll ou tendo sempre 
coma base da súa 
vi da a fe e maila 
galeguidade: Moncho 
Valcarde. Encrucilla
da ten pensado publi
ca-lo seu diario. Esta 
publicación ha ser, 
como escribiu César 
Casal, xornalista de 
La Voz de Galicia, "a 
guinda a dous días de 
fe e galeguidade". 

- Isto supón unha 
responsabilidade his
tórica para o Bloque, 
que ten que renunciar 
á súa loita defensiva 
se quere consolidar e 
ampliaa-lo seu electo
rado. O centro da 
mensaxe non pode 

Xosé Antón Migué/ez Oíaz expón o seu relatoría acompañado por Engracia Vida / Estévez, 
secretaria de Encrucillada. 

Beatriz García Turnes 



ECOLOXÍA 

A auga, esa descoñecida 

~ 

O longo desta serie de artigos 
sobre a auga tentamos coñe
cela mellor para, deste xeito, 

respectala e defendela contra todos 
aqueles que intentan degradala. Na 
medida en que conservémo-la auga 
estaremos defendendo a nosa vida, 
dado que, nós, somos auga. 

Esencia e existencia da auga 

Na es cola apréndese que a auga 
é un líquido incoloro, inodoro e 
insípido; mais esto so é parcialmen
te certo. Cómpre 
diferenciar entre o ser 
e o estar, entre a 
esencia e a existencia 
da auga. Certamente 
a auga pode 
e tar/existir coma 
líquido, en condi
ción normais, que se 
di na ciencia, está 
empre coma líquido; 

é a forma máis nor
mal de se presenta-la 
auga. Mais a auga 
pode estar/existir 
coma sólido (o xeo, a 
neve), fórmase cando 
a auga enfría no 
entorno dos OºC. 
Finalmente a auga 
pode estar/existir 
coma gas (o vapor 
nunha sauna, as 
nubes): prodúcese 
cando a auga se 
quenta por ribba de 
lOOºC. 

Dado que tanto o xeo, coma a 
auga líquida, coma as nubes son 
auga, cómpre entender que o mesmo 
composto químico, a auga (esencia), 
pode e tar (existencia) en diferentes 
e tacto . 

· Entendérmo-la existencia da auga 
permitirano defender tódalas mani-
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festacións da auga. É normal que 
falernos de respectar, conserva-las 
augas dos ríos e dos mares; pero 
tamén o xeo das montañas e as nubes 
se deben coidar posto que tamén son 
auga. 

Quen é a auga 

A esencia da auga é a súa com
posición e a súa constitución. A 
confluencia da composición e da 
constitución determinan as súas sor
prendentes propiedades físicas e 

químicas e o interese que ten para a 
nosa vida. 

A auga é un composto químico 
con composición H20 e presenta 

unha estructura particular con aso
ciación molecular debida a existen
cia de enlaces hidróxeno. É esta 
estructura a que determina que sexa 
un líquido en condicións normais, 

que presente un elevado momento 
dipolar, que amose un amplo inter
valo de temperatura (dende O a 
1 OOºC) no que está líquida, etc; en 
resumo é o que chamamos un disol
vente universal. 

A importancia da estructura da 
auga 

Por mor da súa estructura/cons
titución, a auga disolve moi ben os 
alimentos e moitos productos quími
cos (medicamentos, vitaminas, dro

gas ... ); transporta a través 
do organismo, todo tipo 
de productos; permite 
que no seu seno se reali
cen moitas reaccións, etc. 

A auga é un extraor
dinario regulador térmi
co. Por mor do amplo 
intervalo no que se man
tén líquida (100), así 
coma pola elevada capa
cidade calorífica que ten, 
pode absorver moita 
calor e actuar coma regu
lador ou modulador da 
temperatura. A tempera
tura no interior dalgúns 
seres vivos regúlase vía 
proceso de sudoración. A 
temperatura local da terra 
modúlase pola auga dos 
mares e as nubes regulan 
a temperatura global do 
noso planeta, actuado 
como unha fiestra e evi-
tando que a calor da terra 

fuxa cara ó espacio exterior. 
Coñecer mellor quen é a auga 

debe axudarnos a considerala na 
importancia que ten, e a respectala e 
defendela. 

Manolo R. Bermejo 
Catedrático de Química Inorgánica 



POEMARIO 

Querida xente de Irimia: 

Coa promesa de futuros artigas, envío un poema. Non sei 
se terá cabida pero podedes facer con el o que queirades. 
Ata final de novembro, por compromisos varios, ando 
totalmente afogado. 
¡Saude e terral 

O Río 
Da outra banda, Señor, vexo este verde 
e terras de ben dar 
e un regato con vimbios de ouro vello 
e un pombal de mensaxeiras 
e un anxo que esfolla as espigas do millo 
cabo dun hórreo de cen pés. 
Sei que nunca cruzarei ese río 
que para min murmura a balada do adeus. 
Ficarei nas ruínas do muíño 
coa foula branqueando a xanela dos ollos. 
Eis esa soberbia que chamarei destino. 
Pero eu fun dos teus, Señor. 
Quizais aínda gardes recordo daquel outro 
que brincaba as roseiras tralo son da campá 
e creu ter escrito para ti o poema do pan. 
Pai N oso, pois, que estás nos ceos, 
en memoria daquel que eu fun, 
dille ao río Grande que toque 
unha canción de amor. 

Manuel Rivas 

Manuel Ri vas 
Costa da Marte, outono de 1993 



PENSAMENTO Xavier R. Madriñán 

As diversas caras dos nacionalismos 

Diariamente contemplamos nos 
medios de comunicación 
imaxes de terrible violencia 

causadas por xentes que se proclaman 
nacionalistas. Ante elas, é difícil non 
sentir noxo e mesmo vergonza pala 
dor que é capaz de causa-lo ser 
humano. Para un que se proclame 
nacionalista, a sensación de incomo
didade ten que se transformar en 
auténtico desconcerto. Entón as pre
guntas xorden imparables: ¿Son as 
mesmas ideas as miñas e as dos cau
san tes de semellantes traxedias? 
¿Conducen as miñas ideas inevitable
mente á esa morte e a esa destruc
ción? Hai moitos interesados en facer 
crer que as respostas son sempre afir
mativas. Pero non é así. 

Non nacionalismo, 
senón nacionalismos 

A clave está en que hai moitos 
tipo de nacionalismo. Todos compar
ten uns principios básicos: a) eren que 
as persoas se senten parte de grupos 
que forman con outras coas que coin
ciden en características e intereses 
comúns; b) eren que cada un des tes 
grupos, chamado nación, ten dereito a 
gobernarse a si mesmo. En por si, 
estes princinpios non supoñen violen
cia ningunha, nin egoísmo, nin despre
zo dos demais, nin agresión a outros 
pobos, nin ningunha de tantas acusa
cións como se fan ó nacionalismo. 

Pero a maiores <lestes elementos 
básicos de tódolos nacionalismos, as 
diferencias entre eles poden ser 
enormes. Podémolo ver facendo 
algunhas comparacións tomadas da 
realidade: Non ten nada que ver, por 
exemplo, o catalán Jordi Pujol, que 
se di nacionalista, co ultradereitista e 
raci ta francés Le Pen, que tamén é 
considerado coma tal; tampouco non 
teñen que ve-los nacionalista que 
eguen métodos democráticos cos 
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asasinos que din actuar en defensa 
da súa nación. 

A inxusta crítica xeneralizada 

Sen embargo, hai a quen lle inte
resa mesturalo todo no mesmo canas
tro, para así desprestixia-los que, 
pacífica e democraticamente, queren 
conseguir que o seu pobo se goberne 
a si mesmo. Buscan esa confusión os 
que están cómodos nos Estados 
actuais, os que se senten beneficiados 
nesta situación e non queren que 
cambie. Utilizan coma argumento a 
descualificación global de tódolos 
nacionalismos, escollendo coma mos
tra os exemplos axeitados ós fins que 
perseguen. Isto é tan inxusto como se 
xulgámo-lo socialismo só polos cri
mes que Stalin cometeu no seu nome. 
Ou como se sostémo-la maldade da 
doutrina cristiá polas barbaridades 
que se fixeron en nome de Cristo e da 
relixión, desde queimar, torturar e 
asasinar ata bautizar pala forza a 
millóns de seres humanos. Sen 

embargo, sabemos diferenciar entre 
as ideas cristiás e as persoas. concre
tas que dixeron e din seguilas e apli
calas. 

O nacionalismo é, por tanto, un 
fenómeno que presenta moitas 
caras. Debemos, cando menos, dis
tinguir entre dous modelos: o dos 
pobos que, dispoñendo dun Estado 
independente, oprimen a outros que 
están en minoría, e o dos pobos que 
aspiran a gobernarse a si mesmos, 
ben creando un Estado novo, ben 
reformando convenientemente 
aquel no que viven. Un é un nacio
nalismo de dominación, o outro é 
de liberación. Máis diferencia, por 
tanto, imposible. 

Saibamos diferenciar 

De todas formas, hai uns crite
rios que debemos seguir ó xulga-los 
movementos nacionalistas: non 
senda os Estados eternos, como 
algúns parecen querer que creamos, 
resulta inadmisible calquera frontei
ra que sirva para a opresión dun 
pobo; non se pode privar a ningún 
pobo de controla-lo seu presente e o 
seu futuro, nin impoñerlle unha cul
tura e unha identidade que non son 
as súas; tampouco non é aceptable 
que os nacionalistas, e máis se son 
minoría entre os seus, impoñan as 
súas ideas ó seu propio pobo usando 
a violencia. 

O nacionalismo que reclama o 
dereito de cada pobo a decidir sobre 
si mesmo, en plano de igualdade cos 
demais, solidariamente cos outros 
seres humanos, non debe confundirse 
co dos que o utilizan para mante-lo 
seu predominio. Non debe mesturarse 
tampouco co dos que, por mira-la 
nación, deixan de ve-los individuos 
que a compoñen. De todo hai, pero 
saibamos aprecia-las diferencias. Non 
xeneralicemos. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 50) 

Transportados polas aguias (Ex 19) 
10 día en que se crumprían os tres 
meses da saída dos israelitas de Exip
to, chegaron ó deserto do Sinaí. 2Pro
ce den tes de Refidim, chegaron ó 
deserto do Sinaí e acamparon alí, ó 
pé do monte. ( 1) 

Vai aparecer agora o tema da 
elección: ós hebreos, pobo elixi
do, lémbraselles todo o que layé 
fixo por eles, liberándoos, e 
ofréceselles un pacto, unha 
alianza. O ton do relato é poéti
co, está espiritualizado. (2) 

3Moisés subiu ó encontro de Deos, e o 
Señor chamouno dende a montaña, 
para mandarlle dicir ós descendentes 

de Xacob, comunicarlles ós israeli
tas: 4"Vistes como tratei ós exipcios, 
como vos levantei a vós sobre ás de 

aguia e vos acheguei a min. 5Se agora me obedeces e gardáde-la miña alianza, 
seréde-la miña propiedade escolleita entre tódolos pobos, pois a terra é toda 
miña. 6V ós seredes pará min un reino de sacerdotes, un pobo consagrado. Isto é 
o que Hes has dicir ós israelitas" [ ... ]. 

Aceptada polo pobo a alianza, o redactor sacerdotal (f onte P) ten especial 
interese nos ritos purificatorios e na noción de Sagrado, facendo da montaña 
un recinto para Moisés e mailo sacerdote Aharón, ó que non se pode achega
lo pobo. A montaña é coma un templo. A orixe litúrxica do relato é transpa
rente. 

100 Señor díxolle a Moisés: "Volve onda o pobo. Purificádevos hoce e mañá, 
que laven a roupa 11e que estean preparados para de aquí a tres días, pois no 
terceiro día baixará o Señor sobre o monte Sinaí, á vista de todo o pobo. 12Ti 
fixaraslle ó pobo un lindeiro ó redor da montaña e diraslle: 'Gardádevos de 
subir pola montaña, e mesmo de aproximarvos ás súas abas. O que se aproxi
me á montaña, morrerá. 13 A ese tal non o tocaredes coa man, senón que a 
mataredes a cantazos ou con frechas. [ ... ] Só cando soe o corno, poderán subir 
á montaña" [ ... ]. 

¿Era o Sinaí unh.a montaiia volcánica? Todo o aparato eléctrico da teofanía 
ou manifestación de Deus, ¿corresponde á realidade ou reflicte o clima das 
cerimonias do culto? Velaquí a narración: (3) 

16Ó amañecer do terceiro día houbo trebóns e lóstregos, e unha nube mesta 
cubría a montaña. A trompeta soou moi forte e o pobo no campamento arrepia
ba co medo. 11Moisés fixo saí-lo pobo do campamento ó encontro con Deos. 
Quedaron todos en pé na aba da montaña. 180 monte fumegaba todo, porque o 
Señor baixara sobre el en medio do lome. 

No libro do Éxodo hai, logo, dous tipos de narración diferentes: as que se 
refiren á vida do deserto e o conxunto das tradicións do Sinaí. Estas inclúen 
dende o capítulo 19 ó 40, final do libro do Éxodo, todo o libro do levítico e 
chega ata o versículo 36 do capítulo 1 O do libro dos números. 

Xosé Chao Rego 

1 Antes de fundarse Israel coma pobo, 

as tribos tiñan tradicións distintas, 

transmitidas oralmente. Os que foron 

redactando a Biblia en diversos sécu

los, xuntaron as tradicións diversas e 

deseñaron esta liña narrativa: promesa 

ós patriarcas -escravitude en Exipto e 

liberación a través do mar dos Xuncos 

-alianza no Sinaí -estancia no 

deserto- entrada en Canaán. O ciclo da 

promesa péchase coa entrada na Terra 

prometida. As 12 tiibos aceptaron esta 

historia de salvación anque non tódalas 

tribos tiveran a mesma experiencia. 

Pero este é o relato fundacional do 

pobo de Israel. 

2 O Sinaí era unha montaña sagrada 

que aínda non está localizada. O relato 

bíblico dá a impresión de que todo 

Israel estivo no Sinaí e que alí naceu o 

pobo. Máis adiante veremos que o ver

dadeiro nacemento foi na Asemblea de 

Sequem, baixo Xosué. Alí se conserva

ban as tradicións sinaíticas. É logo moi 

probable que as tradicións do Éxodo e 

as do Sinaí formasen dous grupos dis

tintos, vividos por diferentes tribos, 

pero logo celebrados na liturxia polo 

Israel enteiro: as 12 tribos. Subliñámo

la orixe litúrxica do relato. 

3 Nas cerimonias do culto queimábase 

o incenso que, ó arder, enchía de fume 

o templo, e aquilo lembráballe-la nube, 

que no deserto significaba a gloria de 

Deus e maila súa presencia protectora. 

Tamén tocaban o corno, a trompeta. E, 

berrando, proclamaban o Nome de 

lavé. Todos estes ritos -incenso, nube, 

corno, proclamación- viñan sen.do 

coma unha repetición ou evocación do 

que sucedeta no Sinaí, que acaso fose 

montaña volcánica. Pero a orixe da 

narración é cúltica. 



DENDE A MOCIDADE 

O camiño de Santiago en Galicia 

N 
este pasado setembro ti ven 
a sorte de face-lo Camiño 
de Santiago dende Astorga, 

onde me xuntei cos meus país que 
viñan facendoo desde Santo Domin
go de la Calzada. A pesar do esfor
zo, as vexigas e o cansazo, viñan 
pletóricos de ánimo e, salvo raras 
execpcións, non paraban de loar as 
atencións que cos peregrinos tiñan 
nos albergues polos que pasaron, 
todos eles coidados por xente gra
tuíta que adicaba o seu tempo de 
verán a este servicio solidario. 

Non tardei en gozar eu tamén 
<leste feíto e, na etapa da mítica 
Cruz de Ferro, puiden degustar en 
pleno porto o café quente que os 
homes de Manxarín traían ós pere
grinos nunha moto. Tamén lembra
rei sempre a olidariedde da Jato, 
que leva o albergue de Villafranca 
do Bierzo, 6 que adicou a súa vida e 
o eu diñeiro, aínda que recibise 
coma pago que esta pausada fos~ 
pasto das chamas en máis de unha 
ocasión. 

Tiña unha gran ilusión por che
gar a Galicia, e para os meus miolos 
ia cabilando: "Nada mellar coma o 
Camiño na miña Terra ¡Así a todo, 
nela está a fin do Camiño mesmo: 
Santiago! Ademais, ¡ Co que gasta
ron neste ano, ten que estar de ¡p ... 
madre! 

Xa case de noite, pisamos terra 
galega e chegamos ó Cebreiro. 
"Es tanos agardando un albergue 
caralludo estreado hai poucos 
meses". Pero alí mesmo chega xa a 
primeira desilución: No lugar non 
reina máis que o caos e nin tan 
sequera hai albergueiro. 

E perando que esto fose un feíto 
puntual, eguimos o noso camiñar e 
as de gracias sucédense unha tras 
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doutra: peregrinos ~urmindo no chan 
e mesmo á raxeira, mentres habita
cións permanecen baixo chave, agar
dando polos enchufados da Xunta; 
peregrinos con coche de apoio que 
reservan á 1 da tarde camas para gru
pos de dez ou máis persoas. En xeral, 
unha Galicia chea de intereses que 
explota ós cándidos pardillos que 
eren o ben que a Xunta de Galicia 
organiza o "Xaaacobeo' 93". 

A guinda do pastel pona o Monte 
do Gozo, onde os prezos están só ó 
nivel do peto de empresarios e demais 
jet set santiaguesa (Taza de queimada 
300 pts., o que unha comida popular 
noutros lugares). 

Unha vez máis, o gobemo galega 
cubriuse de gloria. Tentando esta vez 

... .:~ · ... 
. . · ··:~~·-

dar unha imaxe avanzada, a compe
tencia coa Expo de Zevilla e Bar9elo
na' 92, pero no lugar inadecuado 
(Imaxe de Santo Con pistola). 

Sobre o aspecto relixioso na che
gada a Santiago, mellar non falar. Eu 
lembrei aquelas verbas de Xesús: 
"Non fagades da casa do meu Pai 
unha cova de ladróns", ou un super
mercado, ou unha feira, mais en gale
ga. 

Coma sempre, houbo xente que se 
forrou e outros que ... aumentaron par
lamentarios, a conta da credulidade 
dos galegas. A min só me resta man
darlle un saúdo ós meus compañeiros 
de preregrinación, e ... disimulade. 

Tras pi 

-------. 



CARTAS 

Mensaxe póstuma dunha rosa 
O 5 de novembro dabamos sepultu

ra, no cemiterio coruñés, a un irimigo 
ben coñecido pola súa participación das 
Romaxes. A esta última xa non puido 
acudir, porque levaba máis dun ano 
gravemente enfermo, e a pesar <liso 
participou e bailou na anterior, coa súa 
muller Machusa, pais de Catuxa, Veva 
e Xan. Referímonos a Enrique Cape
áns, avogado. 

Un grupo de matrimonios cristiáns 
e irimegos que nos reunimos con fre
cuencia desexamos facervos partícipes 
da experiencia que vivimos na compa
ña dos nosos amigos Enrique e Machu
sa. 

Queremos que isto sexa unha 
pequena homenaxe a eles, e unha 
acción de gracias por todo o que nos 
deron ó longo da enfermidade del. 

Poi unha etapa na que recibimos 
unha lección de como aceptar unha 
situación moi dolorosa, rebordando 
paz. 

Cando nós os acompañabamos para 
lle darmos ánimos, era el quen nos ani
maba dicíi:idonos que estaba mellor e 
facendo planos para o futuro con toda 

galaxia 

naturalidade, cando os estragos da súa 
doenza eran evidentes. El sempre se 
encontraba mellar: "dóeme máis aquí, 
aí, e noutro lado, pero en xeral o meu 
estado é mellor". 

Era esa unha frase que repetía a 
miúdo e que nos deixaba asombrados; 
vendo ademais que puña unha especial 

énfase nese "encóntrome mellor" para 
nos convencer a todos diso. Non sabe
mos de onde sacaba as súas forzas para 
ir ó despacho ata o derradeiro momento 
e, ademais, non consentía que ninguén 
dos seus clientes marchase sen que el o 
acompañase ata a porta cando a penas 
podía sosterse en pé. 

A súa humanidade era tan grande 
que toda esa dedicación de que fixo 
gala ó longo da súa vida, levouna ata ó 
final en tódolos máis pequenos detalles. 

Queremos da-las gracias ós dous 
por todo iso, pola súa entrega, polo seu 
amor tan grande e tan puro que levou a 
Machusa a buscar entre as páxinas dun 
periódico as mellores noticias, para 
secar entre elas esa rosa que no derra
deiro momento ela, Machusa, colleu do 
ramo que lle regalara a Enrique. 

Por todo iso, por todo o cariño que 
nos <lestes, por todo o que nos ensinas
tes nunha das etapas máis dolorosas e 
máis ricas das vosas vidas: 

¡Gracias irmáns ! 

Sagrario Fachal Veiga. A Coruña 

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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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (4) 
As rodas do carro son o seu funda

mento, elas soportan o peso e, por seren 
redondas, permiten o seu traslado. Por iso 
as rodas serven de referente para as per
nas da xente. 

¡Se non /oran as rodas ... ! é laio ou 
lamento de quen padece das pernas ou ten 
problemas que lle impiden mnaterse en 
pé e camiñar con soltura. 

É curioso, sen embargo, que ter unha 
muller boas rodas é estar gorda. ¿Haberá 
nesta vella expresión unha premonición 
da mascota de Michelín e dos actuais 
michelíns? Porque non nos debe esquen
cer que na estética rural tradicional, que 
reflexan ditos e refráns, unha certa gordu
ra é estimada como indicio da fortaleza e 
saúde necesaria para a vida labrega, men
tres que ser fraco é un defecto. Un mani
quí da moda actual sería incapaz de 
erguer un feixe de herba ou levar na cabe
za un balde agua. 

¡Deixa anda-lo carro coas rodas! é 
cxpre ión de indiferencia ou de desenten
der e. 

A rodas, perfectamente ensambla
da , rodéanse cunha tira de ferro ou llanta 
que lles dá con istencia. Cando o carro 
ten moito uso, pouco e pouco empeza a 
perder hoxe un cravo, mañá outro e, se 
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non se dá reparado ben e en tempo, a roda 
desensámblase e o carro empeza a 
morrer. Por iso entenderedes esta conver
sa: 

-¿Que tal vai, señor Manuel? 

- Xa ves, meu amigo, vou soltando 
o ferro. 

Evidentemente o señor Manuel é 
consciente da súa- decadencia orgánica, 
porque el quere dicir "vou vello, isto 
acaba". Hai unha expresión semellante. 
Non saí-lo carro do carpinteiro significa 
"andar seguido un vello nos médicos por 
diferentes achaques". 

Supoño que a isto se refire, aínda que 
non estou seguro, o <lito de Xunqueira de 
Ambía andar en roda viva que ten o 
valor de "moverse, traballar moito" ou 
traer a un en roda vida "espabilar a un 
para que traballe". 

A roda é tamén sinónimo da vida e 
da fortuna que agora pode ser favorable e 
despois adversa. Desanda-la roda é cam
bia-la sorte dunha persoa: 

Non te rías de quen chora 

que é cousa que Dios condena 

pode desanda-la roda 

e collerte a mesms pena. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Irnos dar conta, irimegos, 
con máis pena que ledicia 

dun accidente vulgar: 
a caída pontificia. 

2. Cando estaban en audiencia 
observaron con asombro 

como Xoán Paulo 11 
mancou o brazo e o ombro. 

3. Esborrexeu cando ía 
saudar ós de a FAO 

e desta vez principiou 
sen querer, bicando o chao. 

4. Moi normal foi o traspés 
e a caída moi tri vial, 

pero xa queren que sexa 
sagrada, transcendental. 

5. Pola paz do mundo o Papa 
a súa dolor ofrece: 

pouco prezo, e así o mundo 
seica pouca paz merece. 

6. El di que da Providencia: 
foi proba, e isto é serio: 

¿cae calquere?, é desgracia, 
se cae o Papa, misterio. 

7. Tamén di que en comuñón 
está o augusto doente 

con tantas penalidades 
que padece tanta xente. 

8. ¿Non se pasan un chisquiño 
e non resulta un vicio 

tan grande solemnidade 
pró accidente pontificio? 

9. Pra ascender ó solio disque 
axuda o Espírito Santo, 

para baixar escaleiras 
bota a man, pero non tano. 

10. E xa san Paulo ós Corintios 
lles di: "Irmáns, -vaia, vaia-, 

quen crea que está de pé 
teña coidado e non caia". 

11. Pero en medio da desgracia 
non todo resulta perda: 

Wojtyla anda a aprender 
a bendecir coa esquerda. 

12. Estas coplas o irimego 
frivoliño bota ó aire; 

pensará alguén que o coplista 
é o mesmísimo "V oltaire". 




