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EDITORIAL

A sombra de Tréveris

O TRASNO

·

Daniel López Muñoz

Outra de indios
No mes de outubro, uns trinta representantes da
cultura galega foron convidados a viaxar á cidade alemana de Trier (Tréveris). Celebrábase alí un Encentro
relacionado coa lingua e cultura galega, como xa sucedera outras veces.
A Xunta e a Universidade alemana patrocinaron
gastos e o presidente Fraga fíxose alí presente. No
seu discurso ceibou a idea de que cumpría un xornal
en galega. Por suposto, contaría coa axuda financeira
da Xunta, que nin sequera hoxe ~scasea para os
medios de prensa que se expresan en castelán.
Os rumores din que La Voz de Galicia acariñou o
proxecto, e que pensa publicar, a partir do 17 de maio,
un xornal en galega, con distinta cabeceira.
Disque sabedor El Correo Gallego de tal propósito,
tomou a sixilosa determinación empresarial de adiantarse: o xoves, 6 de xaneiro, apareceu "o primeiro xornal en galega", como expresan, lexitimamente fachendosos e en primeira páxina, os responsables da edición de O Correo Galego; "Chega coa maxia da noite
de Reis", engaden. Noraboa: o que dá primeiro dá
dúas veces.
Tréveris é unha cidade que nos deixou un dobre
herdo: alí foi decapitado, no século IV, un ilustre galaico, da Gallaecia romana: o sangue de Prisciliano ben
era merecente de que a súa semente fructificase en
galeguidade: foi un herexe que cultivaba os valores
máis populares da Terra.
Pero Tréveris tamén é a patria onde naceu, no
século pasado, Carlos Marx. E non é que solicitemos
un periódico marxista para celebra-la súa memoria.
Non. O que aquí opinamos é que un xornal é para
informar. E aínda sendo moi valioso -moito, i moitísimo!- que se informe en galega, a cuestión básica dun
medio de comunic~ción de masas reside neutra parte.
Nun mundo no que a información anda manipulada
e está centralizada, de xeito que a opinión pública vén
querendo ser conformada polos intereses do Capital do que don Carlos escribiu abando-, a independencia
periodística é un ben tan apreciable coma escaso. As
axudas institucionais ¿serían tan xenerosas se houber
tal independencia?
Por dicilo claramente: os xornais adoitan ter detrás
unha empresa que con frecuencia é dun só dono ou
dun grupo reducido. Tales empresas capitalistas non
adoitan ter interese en que se faga periodismo de
investigación, crítico, senón que o que lles importa é
que se copien noticias perpetuando dependencias.
Benvidos tódolos xornais escritos en galega que
caiban: cantos máis mellar. Pero a nosa nostalxia diríxese cara a ese proxecto que dende hai anos capitanea Isaac Díaz Pardo en procura dun xornal galega
independente: Galicia, é a cabeceira rexistrada. A súa
independencia está garantida polo feito de que son
325 os accionistas, e ninguén pode ser maioritario.

Os desposuídos pronun- ·
Nos cmrns de intelectuais
ciaron en alto a palabra Terra.
e sabidos da cultura do sensual
Os desculturizados dixeron:
e do colesterol, estase a decir
educación. Os masacrados, os
que a insurrección zapatista é
un suicidio. Pero é porque
case extinguidos, os netos, bisignoran o saborsito que ten a
netos e tataranetos das indias
fame, o pracer que proporciovioladas e dos indios torturana a humillación, a excitación
dos, berraron: ¡xustiza e dignidade!. Os últimos, os esfameaque produce sentirse en vías
dos do sur do país, esixiron
de extinción.
Os mesmos zapatistas
pan e dereito. Os parias pindanlles unha boa resposta:
charon a burbulla do selecto
club dos homes e mulleres
Aquí estamos nós, os mortos
libres e iguais, dos que vivían
de sempre, - din no seu comuda ilusión de que México lindo
nicado- morrendo outra vez,
pero agora para vivir . ....
era un colega do imperio do
Antes do levantamento armanorte.
Cincocentos e un anos de
do probamos tódolos camiños
ininterrompido exterminio pacíficos e legais, sen resultaacaba coa paciencia de calquedo. .. .. Durante estes dez anos
ra. Mesmo coa dun indio maia.
morreron 150.000 dos nasos
Porque coa conquista fíxose
innáns indíxenas por enfermideles escravos, arrasouse a súa
dades curables. Estamos disrefinada cultura urbana, a súa pos tos a morrer outros
150.000, se cómpre, para que
lírica, a súa arte. Despois veu
o intento de asimilación forzoo noso pobo acorde do engano
sa do resto que foi quedando e
no que o manteñen.
deron en atacar ó seu sistema
Quizais sexan deste tipo
de propiedade colectiva da
de intelectuais sensatos os que
terra, provocando a división
a Presidencia de México escosocial, a miseria e a desintellera como intermediarios para
gración.
negociar cos guerrilleiros.
Máis tarde pretendeuse
Pero os perdedores da Historia
unha integración suave e certiñan outra perspectiva e a
tos individuos promocionaron
cousa dá que pensar. Preferían
e ascenderon socialmente,
a insensatez dun periodista
abandonaron a súa lingua
honesto e xusto, a ousadía
(algunha das 55 que aínda
dunha indíxena consciente
sobreviven naque! país) e deipremiada cun Nobel e viva de
xaron de ser indios, deixando
milagre e a loucura dun bispo
de ser diferentes. E fuxiron da
crente que soubo anunciar ós
desposesión, da fame e da
pobres a boa nova da súa liberación.
miseria.
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BOA NOVA

Manolo Rega/

1994: Ano Internacional da Familia
O ano 1994 é o ano internacional da
familia. Celebrarase baixo o lema "A
familia, recursos e responsabilidades nun
mundo en evolución". E terá es tes dous
obxectivos: por unha banda, axudar a
tomar conciencia sobre as cuestións relativas á familia, e pola outra facer que os
países leven a cabo unha política que
realmente tente resolve-los problemas
relativos ás familias.
A familia en debate
A familia ten sido obxecto de moito
debate nos últimos decenios. Algúns, os
máis de esquerdas, considerábana coma
unha institución avellentada que, ou ben
había que varrer do mapa social, ou
cando menos transformar moi fondamente; e iso porque a consideraban unha institución ó servicio de tradicións e formas
de vida antigas que era necesario superar,
se quería modernizarse.
Outros, os máis de dereitas, pensaban
que non, que seguía a se-lo castelo invencible sobre o que se podería fundamentar

Sen un bo acompañamento familiar,
cuestións tan básicas coma a introducción
no mundo dos valores, a iniciación no
mundo do afecto, a .apertura ó comunitario, etc., non se poderán levar a cabo, coa
conseguinte perda de posibilidades de ser
felices na vida.

unha sociedade fiel ós grandes valores de
sempre.
Un necesario equilibrio
Máis alá dese debate, quizabes
imprescindible e necesario, todos, desde
as diferentes ciencias referentes á persoa
humana, seguen a afirma-la grande
importancia do núcleo familiar para
garantir unha boa construcción da persoa
e unha boa introducción da persoa no
medio social que a rodee.

REMOENDO O EVANXEO

Domingo IV do Tempo Ordinario (24 de Xaneiro)
"Chegou Xesús a Cafarnaúm, e ó outro sábado foi á sinagoga
e púxose a ensinar. Todos quedaron pasmados das súas palabras, porque non adoutrinaba á xente como facián os outros
escribas e doutores, senón que Jalaba con autoridade". (Me
1, 1-28).
Domingo V do Tempo Ordinario (6 de Febreiro)
"Chegada a tardiña leváronlle tódolos erifermos e endemoniados; a vila enteira se amoreaba na porta" (Me 1, 29-39).

Un apoio necesario
Coidamos que desde a fe cristiá
debemos favorecer unha boa realización
do ano internacional da familia. Deus, o
Deus cristián, é tamén familia, comunidade; e á familia e comunidade, convídanos
cada día. Unha familia sen amos nin servidores, cos papeis diferentes que cada
persoa debe xogar na mesma, e cunha
consideración especial cara ós que na
familia sempre levan as de perder: os
nenos, os vellos, os enfermos, e incluso
as mesmas mulleres.
Revisa-lo funcionamento da nosa
familia, a fondo, pode ser unha boa
maneira de dar comezo a este ano internacional da familia.

Victorino Pérez

"Pero iso ... , o cura ¿díxoo ou predicouno?". É un vello
comentario do paisano a algo que lle contaron que dixera o
cura na Misa. O pobo, ás veces, distingue ben o que "predica"
o cura porque ten que "adoutrinar" -e ¿que vai dicir?, o de
sempre-, do que "di", para comunicarlle algo á súa comunidade, ben sexa algo concreto e cotián ou algunha confesión persoal, que lle sae de moi a dentro. Para o primeiro segue sendo
certo aquelo de: "Predica meu cura, predica meu frade, que
por un oído me entra e polo outro me sae". Para o segundo
adoita prestar máis atención, faga caso ou non.
Xesús "falaba con autoridade ... non coma os escribas e doutores", porque estaba metido na realidade do seu pobo e sabía
darlle resposta ós seus problemas; e o pobo "amoreábase ó
seu carón'', aínda que logo o abandonasen ...
"¡O que a Igrexa podería facer polo país. Cambialo por enteiro!", sei que dixo nunha ocasión Ramón Piñeiro; pero Franco
Grande confesaba amargamente "A historia da Igrexa galega
é a historia dunha traizón ó país". Por iso a Igrexa galega ten
pouca autoridade cando lle fala ó seu pobo. Pero ¿quen é de
tira-la primeira pedra? ¿é tan· só o caso da alta xerarquía?. Só
falará cunha autoridade recoñecida polo seu pobo cando faga
. realmente seus "os gozos e as esperanzas, as ledicias e as
penas do seu pobo", como pedía o Concilio Vaticano II
(Const. "Gaudium et spes").
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O DIARIO GALEGO que adiantou Fraga fóra, en Tréveris, xa
está aquí: "O Correo Galega" ... ; era un dos proxectos que se
barallaban, tendo en conta as afinidades entre o xomal de Compostela e o Partido no poder. Benvido. Mais non ahonda, Galicia
necesita un diario con contidos axeitados á realidade do país, non
só un producto comercial, senón un xornal crítico e creativo,
aberto a tódolos camiños pra facer pobo ... Seguimos agardando o
"Galicia" de Díaz Pardo, o diario "A Nosa Terra" e outros.

TEATRO DO NOROESTE estreará nestes
días a adaptación que
fixo Eduardo Alonso da
obra de Beumarchais:
"As vadas de Fígaro"
en colaboración do Instituto das Artes Cénicas. Preséntase coma
unha das obras máis
atractivas deste ano. Na
fotografía, a actriz
Luma Gómez na representación de "Galicia
S.L.".

OS PRODUCTORES DE COELLOS toman medidas nes tes días pra
corta-la caída dos
prezos; é tal a crise
que a metade das
granxas
poden
pechar nos vindeiros meses. Na
actualidade contamos con cincocentas cin u nla ex plotación de coellos. O vinteseis hai unha xunlanza n anti ag de productores deste animais.

A FOLGA DO "27-X" é un clamor ante a situación gravísima
pola que atravesa o mundo do traballo. Así, entre nosoutros, o
paro no pasado ano
medrou un dez con
cinco , os despidos un
quince e os expedientes
de regulación de emprego un trinta e cinco ...
nos últimos dez ano s
Galicia veu morrer mái s
de cento vinteseis mil .
empregos. Na fotografía
os representantes da
UXT, CC.00 e CIG.

PRIMEIRO XORNAL EN GALEGO

Ol~orreo

<
-w
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XORNADAS DE ORACION E RETIRO
CONIRIMIA
AGOST0-94
A Asociación Irimia organiza unhas xomadas de oración e retiro centradas no evanxeo
para os días 12 a 18 (ámbolos dous inclusive) do mes de agosto deste ano, en réxime de
autoservicio e colaboración. Coma o pasado ano procuraremos un lugar tranquilo e arredado do barullo.
Son xomadas abertas a calquera maior de 18 anos. Admítense parellas eón nenos, para
os que haberá unha atención especial.
As prazas son limitadas.
Facer a reserva con tempo nos tfnos.
(981) 10 54 44 (Xesús)
(981) 67 52 05 (Ana).

O XENOCIDIO
dos indíxenas de
Chiapas en México
non é unha excep- ·
ción. Os indíxenas
son eliminados l)O
Brasil, Guatemala,
Estados Unidos ...
Tampouco México
é un país legal no
respecto ós dereitos do home; o seu partido case único e o seu exército están
manchados de sangue: hai pouco máis ·de vintecinco anos provocaron a matanza de Tlatelelco e irnos lembrar o setenta e
cinco cabodano da traizón e morte ó revolucionario Zapata. Os
asasinatos de antes e os de agora están a facerse dende a impunidade.

OS SOCIALISTAS DE
EUSKADI da man de
· Mario Onaidia, que aparece na fotografía, queren
subsistui-las negociacións
entre o Goberno de Madrid
e ET A, por unha busca de
solucións e diálogo entre
os partidos de Euskal
Herria con especial protagonismo de HB, ata agora
marxinada por Córcuera, e
que suporía unha revisión
do Estatuto de Autonomía
e a posibilidade de presen. cia de Euskadi nas institucións de Madrid e Europa con voz
propia.

A XORNADA DA NON VIOLENCIA, o trinta de xaneiro,
fainos lembra-la meta de Ghandi: "Non hai camiños prá paz. A
paz é o camiño" e lévanos a Euskadi, onde a xente do "Xesto
pola paz" volve a manifestarse urxindo a reconciliación, e
tamén o dereito á reinserción de tódolos presos, xa que non se
pode distinguir entre os que ordenan e executan os atentados. A
reinserción social é froito da xustiza.

· OS PEQUENOS COMERCIOS seguen a súa loita contra os
máis grandes e agora a pelota está nos tellados da Xunta, xa que
en Madrid decidiron que a posibilidade de abrir tódolos días
dependía de San Caetano ... Aquí contamos. con trinta e cinco
mil comercios pequenos que dan traballo a sesenta e cinco mil
persoas que ven periga-lo seu futuro e que acadan trescentos
mil millóns de pesetas ó ano de negocio.

"0 NOSO MUNDO É
UN PROXECTO SOLIDARIO" é unha campaña
de sensibilización que está
a levar adiante nestes días
o sindicato CC.00 . de
Galicia. A través da súa
Fundación "Paz e Solidariedade" (Tf. 981-57 44
00) están a financiar
accións no Sur pra rachar
FUNDACJON PAZ E SOLIDARIEDADE
coas diferencias co Norte:
ensino a prisioneiros palestinos, reinserción na vida civil de ex-combatentes no Salvador... CC.00 . .destina o 0,7% dos presupostos a este tipo de
cooperación.

A OLP (Organización pra liberación de Palestina) CUMPRE
VINTECINCO ANOS e Arafat ó seu mando nunha encrucillada
. difícil de salvar. Os acordos con Israel non funcionan e entre os
palestinos xorden as divisións. A violencia segue a producir martes por ambas
partes: palestinos e xudeus. E
así está xermolando
unha
"intifada" dentro da Intifada
da OLP e a oposición a Arafat
non respalda o
seu esforzo pola

1

paz.
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Os refuxiados
No número anterior publicamos unha entrevista co
teólogo aragonés Jesús María Alemany. Hoxe incorporamos estes retallos que quedaron fóra por falta de espacio.
Dado o grave problema dos refaxiados en Europa, parécenos interesante reproducilos.

-Europa está vivindo do pánico dunha invasión
gradual do Terceiro Mundo. As consecuencias é o seo
medo, que traduce nunha cada día maior restricción
do dereito de asilo para os refuxiados.
-Isto é algo que cando un ve a situación resulta evidente. Poñamos por caso: nos anos 80 a poboación de
Europa equivalía case que á poboación da África Subsahariana, a de debaixo do Magreb. Dentro de 25 anos esta
Africa Subsahariana terá tres veces a poboación de Europa: en vez de 500 millóns de habitantes, 1.500. Se a situación de desigualdade segue profundando, todas esas persoas, para poderen subsistir, terán que chegar ali onde está
a riqueza.
-Teño a impresión de que esta ameaza é o único
que nos pode facer reflexionar.
-Non hai máis que dous remedios: ou intentar equilibra-las estructuras de desenvolvemento humano no
mundo, ou empurra-lanosa forza militar para defendemos
do Terceiro Mundo.
-A lei de dereito de asilo e do estatuto do refuxiado
en España parece que é moi deficiente.
-A lei actual é bastante boa, pero o proxecto que a
modifica resulta sumamente restrictivo. Comparte a orientación europea, pero o noso é un país que tantas veces precisou de emigrar e estivo necesitando de refuxio ...
-¿Cales son os puntos negros do novo proxecto?
-Hai dous puntos absolutamente indamisibles: un, que
se a alguén non se lle admite a solicitude de asilo, non ten
protección xurisdiccional: pode levar adiante un proceso
contencioso administrativo, que leva unha morea de anos,
pero entrementres xa o botaron de España. Pedimos que,
anque a lei sexa restrictiva, ese dereito sexa tutelado por
un xuíz, non polo ministerio do Interior, e que todo se
resolva en oito días.
-E o segundo punto inadmisible?
-Que se considere coma refuxiado non só a aquel que
é perseguido persoalmente, por motivos de raza, relixión
ou políticos; estes, por suposto que si, pero tamén han telo dereito de refuxiados os perseguidos grupalmente.
Segundo o proxecto, os que hoxe teñen que fuxir de Bosnia da persecución, non sería refuxiados, senón simples
desprazados. E isto é grave.
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POLÍTICA

As multas do leite
Non hai maneira de que a producción de leite deixe de preocupar
ós labregos galegos e ós que teñen a
responsabilidade de apoiar ou
administra-los seus intereses. Logo
Por Tintxu
de tanto tempo de Jalar de cotas ou cupos de producción, o
sistema chega á súa completa aplicación e, xa que logo,
aproxímase a hora de ter que pagar multa por producir
máis do autorizado.
Cando empezou a campaña, en abril do ano pasado, quedou claro que en España se pofiían producir 5,2 millóns de
toneladas deleite. No reparto posterior de cotas entre os gandeiros, ós galegos correspondíalles un trinta por cento dese
total, dándoselle a coñecer a cada un canto estaba autorizado
a producir. Cando está a punto de remata-la campaña (faltan
dous meses) ninguén ten datos seguros de como están as
cousas no conxunto de España, anque todos botan as súas
contas.
Segundo a impresión xeral, no conxunto de España
vaise supera-la cota global, pero non por moito. Agora ben,
practicamente todo ese exceso de producción dase en Galicia: porque aquí témo-las mellores condicións para producir,
as explotacións están moi lonxe de acada-los seus niveis
máximos e os gandeiros non teñen outra alternativa válida.
Por iso son os productores galegos os únicos que van ter que
afronta-lo pago das multas por exceso de producción, sexan
estas moi pequenas (como afirma o ministerio, que calcula
un excedente mínimo) ou moi grandes, como di algún sindicato.
Por iso tódolos sindicatos e cooperativas -acepten ou
non coma idea xeral o sistema de cotas-, reclaman que non
haxa que pagar multas pola producción <leste ano. As propias industrias apoian tal demanda, xa que están nunha posición difícil, por seren elas as que teñen que recadar dos gandeiros tales taxas, o que, de rebote, lles rebaixa a producción. Pero o ministerio insiste en que o sistema ten que funcionar por completo este ano, suxirindo unicamente ás
industrias que vaian descontando desde abril ata setembro as
citadas multas, para que os labregos non se alporicen demasiado.
A todo isto o niinisterio non ten datos fiables de como
marchan as cousas e non puxo ata agora en marcha mecanismos que leva anunciando desde hai meses para ver cómo a
baixa de producción duns gandeiros e de rexións determinadas pode compensa-los excedentes doutras, e cómo se pode
repartir entre os que produzan de máis as multas previstas.
Tal como teñen deseñado o sistema, pode ocorrer que gandeiros que produzan miles de toneladas por riba da súa cota
non teñan que pagar multa, e outros deban soportala a partir
da primeira tonelada de exceso. E aquí volve a resultar prexudicada Galicia, xa que as empresas que recollen leite só ou
preferentemente aquí teñen moitas menos posibilidades de
compensa-los nosos excedentes coa baixa producción doutros lados. Por todo iso, o campo volve a andar revolto.

INTERNACIONAL

A loita pola supervivencia
s comezos de ano seguen a traernos noticias que fan referencia á
loita de moitos pobos e culturas
por sobrevivir, ante a violencia dos máis
poderosos economicamente. Os bosnios,
os somalís, os tibetanos, os palestinos, os
kurdos, os indios .. . son outros tantos
exemplos de colectivos sociais oprimidos. Agora queremos centrar as nosas
reflexións sobre os indios campesiños de
Chiapas, .cidade mexicana cunha problemática representativa destes grupos marxinados.

O

co organizarse politicamente e elixir
libremente ós seus mellares representantes.
Neste sentido son moitos os que pensan que o sistema político e económico
mexicano, antidemocrático, corrupto e
inxusto é o que provocou o estoupido de
Chiapas, que conlevou unha situación de
xenocidio nos máis desfavorecidos. Xa
nos anos 1742 e 1868 os poderosos exércitos sofocaron e aplastaron os movementos revolucionarios populares.
A lgrexa e os campesiños indios

A pobreza, a miseria
Chiapas é unha localidade representativa do sur de México, que vive nunha
situación de pobreza extrema, de inxustiza, de violación dos dereitos humanos
máis fundamentais. A propiedade das
terras está en mans duns poucos gandeiros, terratenentes, que explotan ós campesiños aínda máis que na époc~ colonial.
Os gobernos locais, coa colaboración
dos gobernos federais e central, colaboran no mantemento desta situación de
explotación. Só unha minoría desfruta da
producción de cacao, café, trigo, millo,
bosques virxes e pastos
abundantes. Esa minoría
reprime, encarcera, viola,
mata .. . para que a situación
non cambie.

Distintos movementos relixiosos
veñen amasando o seu apoio ós oprimidos. É preciso recordar que nesta diócese,
á que pertence Chiapas, foi bispo frei
Bartolomé das Casas, un gran defensor
dos indios.
Nestes días o papel da lgrexa local
mexicana parece protagonizar certas
esperanzas sobre un arranxo pacífico da
problemática que orixinou o conflicto. O
drama de Chiapas reflexa as enormes
diferencias socio-económicas en México,
un país fracturado cun norte relativamente moderno, rico, integrado na economía

mundial e un sur, pobre, oprimido e retrasado.
As solucións pacíficas
As presións de moitos movementos
pacifistas, feministas e de loitadores pola
paz, de certos medios de comunicación, a
pesar das dificultades e vetos impostas
polas autoridades mexicanas e a solidariedade, fixeron qu-ce nestes días exista
unha certa esperanza de solución, dentro
do marco dunha necesaria convivencia.
Unha paz duradeira conleva necesariamente mellaras económicas, políticas e
sociais. Na actualidade, moitas das vivendas dos campesiños carecen de luz e de
auga potable, existindo unha taxa moi
alta de analfabetismo. A esta situación
hai que opoñer solucións xustas e non
violencia indiscriminada.
Debe existir unha auténtica e democrática representación política. En definitiva debe haber diálogo eficaz, solucións
adecuadas á problemática existente, por
difícil que sexa.

Moisés Lozano Paz

MÁXIMO
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A explosión social,
a revolución
Toda a situación descrita desemboca irremisiblemente nunha explosión
social. Nos días pasados
asistiamos a unha revolta
popular, liderada por algúns
"guerrilleiros", que tivo
unha resposta violenta de
desproporcionada de moitos
inocentes e oprimidos.
O sistema autoritario e
centralista do PRI (Partido
Revolucionario Institucional) impide ás xentes destas
localidades do sur de Méxi-
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REPORTAXE

ai un dito popular que dí: "soñar
non custa cartos", refírese os
soños das persoas cando están
espertas, os soños froito da imaxinación,
que voluntariamente poñemos en marcha,
por diversos motivos... para esquecer preocupacións, fuxir da realidade, que ás
veces é desagradable, molesta ou aburrida, ou por simple divertimento. Soñar
espertos é unha actividade típica da
infancia e da adolescencia; o habitual é
que os maiores deixemos de soñar por-

H

¿Por que soñamos?
que, aínda que non custe cartos, tampouco non nos conduce a realiza-lo que desexamos; por moito que soñemos espertos,
antes ou despois ternos que tomar terra.
O soño dentro do sono

Hai outro soñar, o soño que se produce durante o sono, mentres estamos durrnindo, e non sei se hai <lito popular para
isto, pero non soñar pode resultarmos
caro, ás veces en cartos e sempre en
saúde.

Aínda que non teñan moito onde, os pobres teñen dereito non só ó sono (a durmir), senón tamén
ó soño (a soñar).

l'IHIA -8

Pero non hai que alarmarse pois a
pesar das crenzas de que non soñamos,
hoxe sábese que soñamos tódalas noites e
varias veces na noite, todos.
As persoas soñaron e estudiaron os
soños dende o comezo da historia, pero
foi soamente neste século que estamos a
vivir cando tivémo-los instrumentos adecuados para investiga-lo tema seriamente.
Os estudios científicos sobre o sono
perrnitiron que se coñecese o que se deu
en chamar a "arquitectura do sono" que é
común a tódalas persoas; así, sempre que
durmimos, pasamos por unha serie de
etapas ou fases que van dende o sono
lixeiro ata o sono profundo e unha destas
etapas é na que se produce o soñar: os
soños.
Todos somos soñadores
Cando quedamos a durmir "desconectamos" do mundo, reparamos forzas,
descansamos, todo o funcionamento do
corpo dirninúe: os latexos do corazón, a
frecuencia da respiración, a necesidade
de comer, ouriñar .. ., cando entramos na
etapa do soño vense algúns cambios:
móvense os ollos, cuns movementos
característicos, aumentan os latexos do
corazón, aparecen movementos dos músculos da cara, dos brazos, das pernas, e se
rexistramos con aparatos qué pasa nese
momento no cerebro, parece como se
estivesemos nunha fase de sono lixeiro;
se nese momento espertamos ó durrninte
seguramente nos poderá contar o que
estaba roñando.
Seguramente porque se tardou moito
tempo en coñece-la "arquitectura do
sono" as persoas ternos crenzas equivocadas sobre esta actividade do soñar; é frecuente escoitar: "eu nunca soño", "soamen te unha vez soñei, hai moito
· tempo ... " ¿por que uns soñan todolos días
e outros nunca? etc. O que se sabe hoxe é
que todos soñamos tódalas noites e varias
veces na noite, como dicía antes, pero
sucede que non todos recordámo-lo que
soñamos, e non o recordamos por diferentes razóns; pode ser que soñasemos
lonxe do momento do espertar e o transcurso das novas fases do sono fixesen que
non o recordemos; tamén se di que somos
diferentes uns doutros mesmo en cousas
como isto de recorda-los soños; parece
ser que sempre que espertamos inmediatamente despois de soñar recordamos con
bastante claridade o noso soño.
r=:>

¿Para que soñamos?
e:>

A economía do soño

Dicía antes que non soñar pode resultar caro, sobre todo en saúde; se aceptamos que todos soñamos hai que pensar
que esa actividade ten algunha utilidade.
No ano 1960, un científico inglés informou que soñar era necesario para a saúde
das persoas, e fixo un experimento que
consistiu no seguinte: conseguiu que
algunhas persoas durmisen no seu laboratorio.
El observaba o seu sano e cando chegaban á fase dos soños, que se recoñece
polos movementos rápidos dos ollas,
espertábaos; lago volvían a durmir e de
novo cando chegaban á fase dos soños,
espertábaos; así toda a noite e varios días.
Entón encontrou que, pasando o tempo,
estas persoas que durmían e descansaban,
vol víanse irritables, malhumoradas, susceptibles e agresivos e tiñan ademais dificultade para aprender causas novas.
Despois viu que, se deixaba durmir a
estas persoas sen interrompelas, producíase nas primeiras noites un aumento considerable da duración da fase de soñar
durante o sano, como se o carpo precisase recupera-lo soño perdido. Máis tarde
viuse que aparecían variacións segundo
as persoas: así, había quen se resentía con
non soñar unha noite, e había quen agunta b a ben ata que
pasaba varias noites
sen soñar.
Despois
do
experimento concluíuse que non só
soñamos tódolos
días, senón que
todos precisamos
soñar e que soñar é
util para manter un
bo estado psíquico,
aprender e memorizar mellar.
Abrirlle camiño ós
soños
Os soños que
recordamos cons titú en un misterio
para nós, normalmente non os entendemos, están feitos
con vivencias, situacións persoas e causas presentes na

Cando se ten sano e se é novo, adormece un en ca/quera sitio. O malo é se o estudiante das
esca/eiras ten un pesadelo cos exames.
·

nasa vida cotiá, pero polo xeral non
seguen o funcionamento lóxico, nin o
tempo nin o espacio, etc.
As teorías máis coñecidas sobre o
soño din que hai un significado oculto
debaixo do que nós recordamos e por isa
non se entenden a simple vista; en todo

caso pode haber técnicas que nos permitan desentraña-lo significado dos propios
soños, pero acostuman a ser moi complexas e non sempre útiles.
Esta teoría indica que teñen que ver
cos nasos conflictos persoais, cos no o
desexos e cos nasos temores, e que erven ás vece s para
ali vi ar ten sión s,
para solucionar no
soño , dun modo
simbólico , o qu e
non somos capaces
na vida de cada día.
Os soños non
rematan aquí, segue
investigándose moito
e hai outras moitas
teorías que empezan
a darnos novas información s, pero que
polo momento non
son definitivas. Mentres tanto , recordemos ou non os nasos
soño s,
sigamo s
soñando.

Soñaré xusto e aínda necesario, pero. .. roncar xa é outra causa. Á parte de que amola ó que
darme contigo, resulta prexudicial para a saúde, senda síntoma de posible enfermidade.
Quen ceibe ronquidos, mellar que consulte ó médico do aire: o neumólogo, especialista en bronquios e pulmóns; das vías respiratorias.

MadóDomínguez
Profesora de Psiquiatría infantil

CULTURA

Un corsario da prensa chamado Pasolini
"As persoas adorables son aquelas que non saben
cales son os seus dereitos. Son adorables tamén as
persoas que sabendo cales son os seus dereitos non
os pretenden ou renuncian a eles. Son tamén bastante
simpáticas as persoas que loitan polos dereitos dos
outros, sobre todo daqueles que non saben que os
teñen. Tamén están na nosa sociedade os que usu-

fructúan e os usufructuados. Aquí están tamén os
intelectuais, empeñados en facer saber ás persoas
adorables, que non o saben, que tamén teñen dereitos; incitar ás persoas adorables, que saben que
teñen dereitos, a non renunciar a eles e incitar a
todos a sentí-lo impulso histórico na loita polos
dereitos dos outros ".

on
estas
verbas iniciaba Pasolini o que foi o seu
verdadeiro testamento ideolóxico,
que debía ler nun
congreso en Flo rencia (Italia),
/
pero que a súa
morte violenta
impediu l evar a
b . Afortunadament , non e peru s íu publican x rn l "11
M nd ".
Un h me que
e cribfa estas coua
non podía
pa ar inadvertido;
ademais tiña coma
tribunas do se u Pasolini (á dereita) na rodaxe de "O Decamerón".
di curso a prensa,
os libros e o cine.
Un home que facía estas confesións non
na honradez e respecto polo texto bíblico,
podía tampouco resultar indiferente para
tra-la "excitación creativa" qq.e lle producalauera persoa crítica e consciente, fose
cira a lectura do Evanxeo, segundo conatea ou crente, particularmente cristián.
fesou máis tarde. ¡E mesmo recibiu o
premio da Oficina Católica Internacional
de Cine, no Festival de Cine de Venecia!.
Polifacético, comprometido co seo
En fin, confesábase un intelectual e arretempo
metía contra eles desde os seus artigas
Pier Paolo Pasolini (Casarsa, Bolognos xornais italianos polo seu "conforna, 5 Marzo 1922 - Ostia, 2 Novembro
mismo deplorable", aínda que se dixese
1975) confe ábase home de esquerda,
de esquerdas.
moi crítico co sistema burgués-democrá-

C

{

~

tico, marxi ta e votante comunista, e s~n
embargo foi expul ado do Partido Comuni ta. Pa olini declarába e non cristián,
e en embargo realizou a mellor película
nunca rodada obre Xe ú de Nazaret: "O
E an eo egún Mateo"; feita con obera-

Poeta, novelista, ensaísta, articulista,
cineasta; artista e intelectual á vez, Pasolini foi un creador fascinante: Entre os
seus ensaios pódense destacar "As cinzas
de Gramnsci", " A relixión no meu
tempo", ... ; das súas novelas "Mozos da

vida", "U nha vida
violenta", ... ; ou entre
as súa.s películas
" Accatone",
"Mamma Roma", "11
Vangelo secando
Mateo", "Teorema",
ou a súa "Triloxía da
Vida" , e "Saló'',
durísima película
que pode se-lo seu
verdadeiro testamento cinematográfico.
El forma parte, xa
para sempre, dos
grandes nomes do
cine contemporáneo
ilatiano e mundial, ó
lado de Federico
Fellini, morto neste
ano 93, Bernardo
Bertolucci, ou os
hoxe case esquecidos
Visconti ou Antonioni.
Sen coñecer del nada máis que
parte da súa obra cinematográfica,
sempre resultou seductor para min, e
adiqueille un dos meus primeiros
escritos de mocidade (1975) tra-la súa
morte, co rimbombante título de
"Pasolini, cine indixesto ó sistema".
En canto o fun coñecendo e sabendo
da súa honradez radical, coma artista e
intelectual, decateime de que non ía errado nos meus xuízos, e que lle acaían
magníficamente aquelas verbas doutro
realizador cinematográfico, lgmar Bergman: "Quero ser un dos artistas da catedral que se ergue na chaira ... Crente ou
non crente, pagán ou cristián, traballo
para construí-la catedral, con tódolos
demais".
.¿

e:::> "Escritos corsarios" e "Cartas luteranas"

Volvín interesarme por el hai un par
de anos coa lectura dunha documentada
reportaxe que traía longas citas dos seus
derradeiros libros: "Escriti corsari" e
"Lettere luterane". Dous libros que recollían parte dos seus polémicos artigos nos
xornais italianos e que busquei con verdadeiro fervor.
Alí lin cousas que me achegaron
máis a este home do que xa conseguira
ver case a totalidade da súa obra cinematográfica. Lin cousas escritas por el,
coma estas: "Se moitas e graves foron as
culpas da lgrexa na súa longa historia de
poder, a máis grave de todas sería a de
aceptar pasivamente a propia liquidación
por parte dun Poder que se burla do
Evanxeo ... Está claro o que a lgrexa
debería facer para evitar unha fin sen gloria: Debería pasar á oposición ... E para
pasar á oposición debería primeiro negarse a si mesma... A lgrexa podía ser guía,
grandiosa pero non autoritaria, de todos
aqueles que rexeitan -e fala un marxista,
precisamente en canto marxista- o novo
poder comunista, que é completamente
irrelixioso, totalitario, violento, falsamente tolerante, corruptor, degradante, inclu-

so máis represivo que nunca" (Das "Cartas luteranas").
Non é de estrañar que Pasolini fose
un home que escandalizara a dereitas e
esquerdas.
Iso é o que queda reflexado nun
libro que publica Edicións Positivas:
Ninguén pode apropiarse a Pasolini, e el
é de tódolas persoas críticas e honradas
da nosa sociedade de finais do século
XX. Os "Escritos corsarios" na súa traducción, galega, desgraciadamente, non
son só unha traducción, senón tamén
unha escolla na que quedaron fóra artigos importantes coma "O artigo dos
vagalumes", "Unha pouca de febre" e
algúns máis.
Pero si podemos atopar artigos coma
"Análise lingüística dun slogan", ou
"Aculturación e aculturación", corrosivos
contra o poder burgués na nova sociedade, un poder represivo que "esixe dos
consumidores un espírito totalmente
pragmático e hedonista" ("a tolerancia da
ideoloxía hedonista desexada polo novo
poder é a peor das represións da historia
humana"); e corrosivos contra unha lgrexa que "Fixo un pacto co diaño, é dicir,
co Estado burgués", o que manifesta para
Pasolini a contradicción máis escandalo-

sa, pois a burguesía é unha antítese da
relixión.
E os artigos sobre a homosexualidade, e especialmente os da súa polémica
contra o aborto. No primeiro dos artigos
("O coito, o aborto, a falsa tolerancia do
poder e o conformismo dos progresistas"), que levantou unha virulenta polémica na progresía italiana, comeza dicindo algo tan escandaloso para un home
"progresista" coma: "Síntome traumatizado pola legalización do aborto, porque
o considero, coma moitos, unha legalización do homicidio".
Ou, descalificando o consenso que
existía sobre o tema en gran parte da
sociedade italiana: "A maioría, na súa
santidade, está sempre trabucada, xa que
o seu conformismo, por natureza é sempre brutalmente represivo".
Sen dúbida, aceptar afirmacións
coma boas simplemente porque son
"modernas", ou porque son aceptadas
pola xente nun momento dado, é signo de
papanatismo, ignorancia e falla de criterio. Tanto se son "de esquerdas", coma
"de dereitas".

Victorino Pérez Prieto

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

* ..
**

Xosé Alvilares

ga
galaxia
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ECOLOXÍA

Educación ambiental pre-natal

on hoxe_moitos os investigadores
que están a desenvolver estudios
sobre a vida do neno antes do seu
nacemento; prestixiosos doutores ou
psiquiatras coma Verny, Leboyer, Lieberman ... veñen demostrando a cotío o
estado de consciencia do neno/a antes
do nacemento, en especial a partir do
exto mes de embarazo. Eles aseguran
que ten vida emocional, sente, lembra e
é un aprendiz moi veloz.
De feito nesta época da súa vida o
neno/a é influído por multiples factores
externos, ituacións emocionais da nai
e incluso do pai, situacións ambientais
que pouco a pouco van formando a
ba e da per onalidade.
E tamo poi ante o reto de dispoñerno eriamente, con pequenas actitude externa , que o neno aprenda a

S

convivir en harmonía co contorno
ambiental e social que o vai rodear ó
longo da súa vida.
Sen dúbida os pais poden seguir
unha serie de consellos ó longo da
experiencia do embarazo; aquí citamos
algúns deles:
- Recorrer sempre a unha alimentación natural, o menos agresiva posible
coa natureza e a saúde.
- Tentar respirar aire puro, fuxir dos
ruídos, contaminación, stres, competitividade, consumismo, violencia, etc. etc.
- Rodearse sempre que sexa posible
de cores e sons agradables (música clásica e popular, recoméndase o violín e
as obras barrocas, debido a similitude
destas coa cadencia do corazón).
- Pensar sempre en ideas positivas
e enriquecedoras

- Falarlle ó fututo neno/a trasmitíndolle cariño e actitudes positivas en
harmonía sempre co medio que o
rodea.
- Lograr a través da fala e das actitudes persoais unha cooperación entre
país e fillo/a.
- Falarlle na lingua que lle vaia ser
familiar; en Galicia, o galego.
- Empregar sempre a imaxinación
para debullar ante o neno/a un entorno
o mais harmonioso posible.
- Buscar sempre lin parto natural,
sen violencia.

Anxo Moure Mosquera
Papaventos Educación Ambiental
Garabelos - Mariz
Chantada Lugo.

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 54)

A Tenda do Encontro (Ex 33)
0 Señor díxolle a Moisés: "Dilles ós
israelitas: 'Sode~ un pobo de cerviz
dura. Se por un momento subise entre
vós, acabaría convosco. Agora tirarle de
enriba os atavíos que levades, e verei
que fago convosco". 6 Üs israelitas desp rendéro ns e das galas que levaban,
desde o monte Horeb. ( 1)

5
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Tralo suceso do becerro de ouro
parece que lavé se distancia do seu
pobo. Pero isto só é un recurso Recinto sagrado do deserto, segundo unha
pedagóxico porque, como irnos ver, reconstrucción serodia feíta polos sacerdotes do
templo de Xerusalén. A Tenda do Encontro era
Deus restablece a confianza e anova outra causa non era o Tabernáculo.
a alianza. Con todo, o texto sinala
que Deus habita fóra do campamento e hai que saír del para encontralo. (2)

]\foisés levantou a Tenda e plantouna lonxe, fóra do campamento; e chamouna
Tenda do Encontro. O que quería visita-lo Señor, saía do campamento e ía fóra
del, á Ten da do Encontro. (3)
7

Espectacular narración de cando Moisés acode á cita con Deus, en compaña
desa nube que os acompañou no deserto e que, nun país caloroso, simboliza a
presencia protectora:

Cando Moisés saía cara á Tenda, a xente agardaba de pé, á entrada das súas tendas ollando cómo Moisés entraba na Tenda do Encontro. 9Cando Moisés entraba
'
.
na Tenda, baixaba a columna de nube e pousábase na entrada, mentres Deus se
comunicaba·con Moisés. 100 pobo todo podía ve-la columna de nube pousarse na
entrada da Tenda, e todos se erguían e se postraban, cada un á porta da súa tenda.
"0 Señor falaba con Moisés cara a cara, coma un home co sen amigo. Despois
Moisés volvía para o campamento; pero o sen servidor Xosué, filio de Nun, non se
ía da Tenda. (4)

Xosé Chao Rego

1. O lugar da Montaña -así chamada a miúdo- onde lavé citou a
Moisés para lle da-la lei, recibe
indistintamente o nome de Sinaí
e de Horeb. Discútese hoxe a súa
localización, sen que o sitio teña
maior importancia, máis alá da
erudición.
2. A Tenda do Encontro aquí
descrita non é o mesmo có tabernáculo do que fala o libro dos
Números 2,2. O tabernáculo e
tamén Éxodo 25-26 está no
medio do campamento é un
lugar onde Deus está, en cambio
a Tenda está fóra do campamento e lavé non reside na Tenda,
senón que vén a ela. Polo
demais, o tabernáculo é custodiado por sacerdotes, como lugar
de culto que é, mentres que aquí
o que permanece na Tenda
cando Moisés se ausenta é un
leigo: o axudante Xosué. Porque
é un lugar de oráculo ou profecía, non de culto.

8

Pode sorprender este se encontraren Deus e Moisés cara a cara cando, uns
versículos despois, dise o contrario. Un ha fonte distinta f ai a Deus máis distante e transcendente. Moisés pídelle a Deus a súa compaña para dirixir ó
pobo, e ousa algo máis:

Entón Moisés pediu: "Amósame a túa gloria". 190 Señor respondeulle: "Farei
pasar diante de ti todo o meu ben e pronunciarei diante de ti o nome do Señor,
pois fago favores a quen quero e amoso misericordia con quen quero". 2ºE engadiu:
"Pero non poderás ve-la miña cara, porque non pode verme un home e despois
seguir vivindo".
[ ••• ]

18

E despois de amasar deste xeito a iniciativa divina -a gracia-, cun fermosísimo
estilo poético aparece un Deus antropofórmico, en forma de home, próximo si,
pero ó mesmo tempo distante. Así é como cómpre pensar a Deus:
·

E di:Xio aínda o Señor: "Aí tes un lugar cerca de min. Ponte de pé naquel penedo.
cando a miña gloria pase, metereite nunha greta e tapareite coa man, ata que eu
dea pasado. 23 Cando retire a miña man, poderás verme polas costas, pero non
poderás ve-la miña cara.

21

22

3. Trátase dunha tenda especial
tinxida de cor vennella para disting uila das demais, que eran
negras coma a pelaxe das cabras
da que estaban feitas. O Cantar
dos Cantares, referíndose ó campamento, ó pobo, afirma: "Son
negra, pero fermosa", facendo
referencia á cor des as ten das de
campaña. A aquela tenda rubia
acudía Moisés para escoita-lo
oráculo: a Palabra de Deus.-

4. Dá toda a impresión de que
esta tenda non é un lugar de residencia, senón un lugar de profecía e oráculos: especie de obradoiro onde Moisés vai elaborando, a través das persoas que acoden á Tenda a consultar algo,
unha verdadeira lexislación. Os
santuarios adoi taban ter un
ámbito reservado para o oráculo,
onde os profetas interpretaban,
previa consulta, a vontade divina.
l~IHIA
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O NOSO TABOLEIRO

¿ Quen sabe onde?
De momento, en Galegos

A xe nero sidade das Reli xiosas
Doroteas que traballan no medio rural
na parroquia de Galegos acóllenos por
cuarta vez consecutiva para celebra-la
Festa do Lome. Será o 5 de febreiro,
sábado que cadra máis próximo a festa
da Candeloria (2 de febreiro).
A Candeloria é unha festa mariana
da luz, das candeas, con raizame galega. Cando se propuxo esta data para
celebra-la Asemblea anual de Irimia e
outras cou sas, cavilouse en facer, en
plena invernía, unha réplica das Romaxes, pero con menos pretensións numéricas : sería unha ocasión para que os
irimegos puidesemos quecer a carón
do lume, dunha lareira.
Procuramos, ademais, que haxa un
tema que se constitúa en eixo da nosa
reflexión e celebración. Este ano Pilar
Wirtz xuntouse cos nosos dous soció1 g , Be rn ardo García Cendán e
D ni l López Muñoz para elaboraren o
t ma da n a identidade relixiosa e,
mái n c ncreto, o estilo da nosa pertenza á Igrexa.
Son tempos de crise, que nos descolocan, e moita xente anda perdida, desnortada. Irnos á busca de nós mesmos, á
procura da nosa identidade. No número
anterior da revista hai todo un esquema
que pode servir de preparación para a
participación. ¿Onde estamos?
Angueira dous

Na reunión trimestral que a directi-

va da nosa Asociación celebrou o 27
de novembro tomouse a determinación
de preparar, entre outros, un caderno
ou folleto Angueira que servise de
reflexión con relación ó tema da Festa
do Lume, co título de "¿A onde vai a
Igrexa ?". Pepe Chao encargo use de
redactalo.
Agora aparece o libriño -Angueira
2- no que, tras dunha introducción que
intenta situarnos no contexto do que
debe se-la Igrexa con relación ó Reino
de Deus, porfía por distinguilos de
xeito que o Reino apareza coma algo
absoluto e a Igrexa como relativa:
facendo relación ó Reino.
Como non se pode saber a onde
ten que ir a Igrexa sen saber de onde
vén, a primeira parte gasta a tinta deseñando o proxecto inicial da Igrexa, que
o autor denomina cristianía por mor de
empregar esta palabra aínda non gastada e contrapoñela a cristiandade, concepto con implicacións numéricas de
masa e mesmo con connotacións políticas de dominio algo máis ca espiritual.
Despois desa descrición da Igrexa
primitiva, a segunda parte refírese ó
nacemento da cristiandade da man do
emperador Constantino, no século IV.
Todo un proceso de medra en parelelismo cos poderes civís leva á Igrexa a
definirse coma sociedade perfecta,
abeirando a denominación de Pobo de
Deus.
A narración histórica dese proceso
de sacralización do poder e de profani-

zación da lgrexa vai paralelo a unha
vía de reforma que culmina no concilio
Vaticano 11 e a reinstauración do concepto e realidade de Pobo de Deus. A
partir do Concilio, que fende o monolitismo eclesiolóxico para dar paso a un
conflictivo pluralismo, nace unha nova
dimensión da lgrexa, que se analiza
tendo en conta tamén o caso galego.
Un apéndice da noticia, por vía de
contraste, da implicación do celibato
sacerdotal en orde ós dereitos non só
dos casados e mqi peculiarmente da
muller, senón ademais, e sobre todo,
con relación ás limitacións do pobo na
escolla dos seus servidores.

Lugar
Parroquia de Galegos, lugar do Pazo (Casa das Monxas).
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Horario

10:00 Asemblea anual da Asociación lrimia.

-Dende Ordes, dirección Ponte Carreira (10 Kms).

11:00 Sesión de traballo.

-Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (10 Kms).

12:30. Descanso.
1:00 Revisión de compromisos e proposta de proxectos.
2:00 Xantar compartido. Que cadaquén leve a súa comida.
4:00 Eucaristía (levar cirio para celebra-la Candeloria).

OPINIÓN

A memoria
Eu non creo que a memoria
dun ordenador sexa capaz de
substituir á nasa memoria. A
memoria, -a nasa-, é algo activo,
F. X. Fernández Naval
que se nutre do pasado colectivo
e de cantas impresións recibimos no naso vivir diario.
A memoria é un arquivo que contrasta, compara,
adxectiviza; é un algo común e un algo propio, comunal e distinto a cada muller e a cada home, unha humanidade lenta que traspasa a fronteira do tempo, que o
sobrevive.
E nembargantes, perdida xa a tradición oral, estamos empezando a vivir sen memoria, aínda sen a
memoria individual. Os americanos conseguiron facer
unha tomografía do aspecto físico da memoria, -imaxino eu que virá senda algo así como unha fotografía
especial-, pero o certo é que non nos dixeron se estaba
chea ou baleira, e un intúe que debía de andar a
medias.
Ultimamente a vida semella ser un tobogán encerado, unha carreira sen metas cara a nada, vendo pasa-los
días coma se estes fosen un refugallo do que é posible
prescindir. Asusta pensar que á xente non guste de lembrar, non xa a súa propia existencia, o acontecer histórico que nos toca vivir, senón tamén a memoria herdada: aquela parte do naso ser colectivo no que latexan as
claves que nos fan ser como somos. Dá medo o pasado; o xogo é seguir cara adiante, sempre cara adiante,
nunha aposta imposible. Lembrar leva implícito pensar,
e o certo é que tampouco disto andamos sobrados.
Quizais a culpa non estea en nós. O ritmo de vida,
os hábitos e costumes no se levan ben coa pervivencia
da tradición oral e acaso a fervenza diaria de información, de imaxes e de estímulos que recibimos sexa
incompatible coa posibilidade de arquivar, de gardar,
de lembrar o que nos acontece, de reflexionar dende a
experiencia vivida e recibida.
Pero esa fervenza de información e estímulos, os
nasos hábitos e costumes, veñen aparellados ademais
co envoltorio mortal da uniformidade, -tamén os ordenadores son uniformes, como uniforme é a visión e a
comprensión do mundo que a diario se nos transmite-,
perigo que só poderá ser esconxurado coa lembranza
exacta de quen somos, do casal do que vimos, coa conciencia individual de pertenza a un ser colectivo propio
de distinto, un xeito de falar, unha maneira diferente de
comprende-lo mundo. Non, non é posible ser sen
memoria.
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FALANDO CON XEITO

O CANTAR DO IRIMEGO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do mundo agrícola (8)
Ese non vai no meu carro á misa
Ese non vai no meu carro á
misa. Dise dunha persoa falsa (hipócrita), na que non se pode confiar, que
non é santo da nosa devoción. E, por
veces, engádese agás que sexa no
bico dos fungueiros ou ben nin na
punta dos fungueiros.
Pódese dicir tarnén ¡Ti non vas no
meu carro á misa! para facerlle ver ó
interlocutor que non nos convencen
os seus feítos nin as súas falas, aínda
que a outra xente lle poida parecer
persoa de respecto; manifestámoslle

así que nos resulta antipático, que
estamos en total desacordo con el e
non o queremos ver diante.
Resulta soprendente o dito, porque á misa dacabalo aínda se vai,
pero en carro non hai noticia. N oriega Varela escoitou o dito referido a
un curial (procurador) de Betanzos,
de mal nome Petapouco.

Ter un carro de... é ter moito de
algo, visto que o carro era na agricultura tradicional galega o medio capaz
de transporta-los volumes maiores.
Pódeselle dicir, como hipérbole, a
alguén que ten un carro de mimos e
incluso, a un que non se lava, que ten
un carro de merda. Pero tarnén pode
ter un carro de pacencia ou virtudes
semellantes.
É das que botou o demo pola
cueira do carro significa que unha
muller é brava.
O fungueiro do carro aparece
en ditos coma Teso coma un fungueiro ou en Ve-lo arqueiro no ollo
alleo e non ver no seu o fungueiro
é dito evanxélico que significa criticar rigorosamente os defectos
menores dos outros ser acrítico
cos propios defectos (arqueiro ou
argueiro é calquera lixo ou corpúsculo que leva o vento en suspen sión).

e

Tamén aparecen os fungueiros na
exclamación ¡Seica van anda-los
fungueiros nos lombos! que é unha
advertencia e prevención contra un
inminente alboroto.
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Entornarselle o carro a alguén
ten o curioso significado de que a
muller dese tal deu á luz un fillo.
Brindo este dito ós meus lectores,
na esperanza de que nolo expliquen.

l. Neste país seica estamos
condenados á miseria
de non darnos entendido
entre Centro e Periferia.
2. E na Pascua Militar
pasou unha cousa estraña:
El-Rei botou un discurso
sobre a unidade de España.
3. Falar de nacións diversas
non é cousa ilusoria;
é unha lección moi clara
que nos foi deixando a historia.
4. En cambio, é un abuso
que argallan con intención,
dende hai séculos, chamarlle
ó mesmo Estado, nación.
5. Nun asunto quemáis forte
cunha ventoeira brúa,
non sei porque El-Rei descende
a esta pelexa da rúa.
6. Meus señores, o camiño
dunha España grande e libre
machacando a diferencia
non lles vai a ser posible.
7. Se é que ten que Rei haber
el ha ser un elemento
que aglutine; de ninguén
partisano ou instrumento.
8. A xente nacionalista
esta impresión mantén:
que neste caso o discurso
foi do Exército refén.
9. A nosa Constitución
ó Exército fai garante
da unidade de España
¡A cuestión é alarmante!
10. É alarmante que a Defensa
dun Estado e das súas xentes
estea contra os dereitos
dalgúns dos seus compoñentes.
11. Como todo é reformable,
que o sexa a Constitución
e que España pase a ser
un Estados de nacións.
12. Un Estado federal
no que entre cada nación
por un trámite moi simple:
autodeterminación.

