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EDITORIAL
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O TRASNO
Daniel L:.ópez Muñoz

Pitos cairos e capóns
Cando unha señora galiña ten a mala fortuna de que
lle naza un pito que non val un pito, sabe que a súa cría
non ha facer nunca carreira, porque non vai pasa- la
proba da selectividade que o levaría a capón. Trátase
dun pito cairo.
O capón é outra causa: pito con antecedentes académicos seleccionado en razón da súa boa saúde e do
aspecto. Un pito cairo nurica chegará a empoleirarse con
xeito, non fará carreira, porque o poleiro lle queda moi
alto. Non dá pasado o exame.
Pero o prezo persoal que ten que paga-lo capón
resulta moi alto. Como a mesma denom inación o di,
fanno renunciar dende moi cedo á súa natural forza
xenesíca. Nunca terá creatividade. Certo que o engordan
e miman , pero é con vistas a que dea o peso que se lle
quer tirar para ~ día da mata. Agardará inmobilizado na
capoeira. Foi seleccionado, pero para engordar a outros.
Os tempos de exames dos estudiantes antóllansenos
un tempo caponicio. Non importa que tódolos profesores
do mundo saiban, cando se atreven a confesalo, que o
sistema de exames constitúe unha infecunda castración.
Certo que hoxe se reivindica o papel da memoria, desprestixiado nos últimos tempos. Pero irnos ver:
¿Que lembra o estudiante ós quince días de que o
abran en canal para sacarlle de dentro o que foi engor-·
dando a base dun manturio forzado, pechado no seu
estudio-capoeira? ¿Non constitúen os exames un inútil
instrumento de tortura?
Non parece xustificable que un profesor non poida
levar control dos seus alumnos e ir realizando unha avaliación continua -polo demais aconsellada oficialmente-,
para que a sorte dos pitiños teña que dicidirse nunha
oportunidade que deixa de selo, porque todo queda ó
chou da sorte.

.

O sistéma educativo sitúa ó profesor nun estatuto privilexiado tal, que el pode vivir da ilusión de que é o galo
dun corral que todo o domina. Pero isto é falso, porque o
Sistema non lle deixa ser máis ca un quico: é un instrumento intermedio, a metade de camiño entre o pifo cairo
e o galo, que fai sufrir cos ex.ames, pero dos que el
tamén resulta víctima.
1
Lonxe estamos dunha edudación participativa na que
o clima educativo non sexa v1ertical, maxisterial, senón
horizontal, lúdico. No que o a11umno teña algo que dicir
no seu proceso de avaliación/. e no que non se traballe
para a nota, senón para a ap1 rendizaxe. ¿lnterésalle isto
ó señor amo do galiñeiro, o si~ ;tema establecido?
Parece que non. O sistem a establecido non pensa
no servicio a unha sociedade igualitarja, senón que sitúa
exame e nota coma meta e1n orde a facer carreira, a
empoleirarse para que, nun sistema competitivo, medren
os capóns a custa dos pitos c airos. Non interesa a educación creativa, senón a sub misión repetitiva . "Doma e
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para que os moitor dependan dos poucos.

Cando en marzo maiea en maio marcea
pasarmos da gloria á mediocriCadroume de ver en marzo
dade, do todo á nada, da Histoo filme A lista de Schindler,
xustamente no teatro Colón da · ria ó anonimato.
Coruña. Chamoume moito a
Así, con tanta paixón de
atención a estraña sensibilidade
masa, esquecemos que, se
de parte· do .público máis novo. ·cadra, mellor nos iría se foseDúas mozas da fila de diante, e
mos campións, ou mesmo subnon eran as únicas, semellaban
c am pión s, da loita contra a
divertidas en escenas de enorpob~eza, qa solidariedade coas
me dramatismo. Un nazi guinminorías, da defensa dos bos. daba con rabia unha pistola que
ques autóctonos, da dignific.ase lles atascara repetidamente,
ción e rehabilitación do noso
impedíndolle fura-la cabeza
idioma, da creación de alte:r:nadun vello rabino que, axeonllativas ó paro xuvenil. Aínda,
do, rezaba e choraba en silenafortunadamente, somos moitos
cio. E deron en rir. E así varias
os que choramos por tanta
veces. Eran lisos fóra de lugar,
derrota nestes outros terreos de
que tiñan algo de incrible, que
xogo.
situaban a aquela xente a cenChorar ou rir é cuestión
tos de quilómetros dos sentide sensibilidades. Hai veces en
mentos que invadían á maioría.
que témo-los sentimentos
Dous meses despois, en
modelados, conducidos, teledimaio, vin pola televisión chorar , rixidos. Daquela choramos ou
a xente moza cando rematou o
rimos cando está mandado,
Deportivo-Valencia.
cando se nos preparou con
tempo, cando previamente nos
Sermos subcampións de
convencen de que o intransliga e copa por penaltis non é
cendente é o transcendental.
pouco, aínda que sempre aspiOutras, xaora, ternos sentiremos a máis. Somos quen de
mentos persoais, que teñen
acadar logr'os importantes,
que ver co noso vivir, coa relapero,·ollo, en tódolos terrees.
ción cos outros e con todo
¿A que vén logo chorar?
aquelo que amamos, que erePodemos , si señor , sermos
mos
e creamos, con aquelo
campións en-' moitas cou·sas,
que
nos
afecta ós nosos semeaínda que os señores sentados
llantes.
Estes
son os que nos
no palco de autoridades -por
humanos
.
Por iso Spielfan
certo, ¿el non serán gafes?-, se
berg nos fixo chorar.
empeñen en montarse ó carro
da desproporción, do fundamen talismo futboleiro , do
transcendentalismo de masas
que pon nas botas de Alejo plimeiro e de Djuckic despois o

'~'"'"·

E non paro de preguntar
se as mozas que en marzo
rían no cine eran as mesmas
que en maio choraban no
estadio.

_
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Xente.liberada

,.

nha vez máis seguimos presentando testeml,lños persoais que
nos foron chegando de xente
que se sente liberada pola forza de
Xesús resucitado. As persoas que mandan estas cartiña·s responden nelas .a
este pregunta: ¿De que te libera Xesús
resucitado?

U

* ''Libérame do medo á
morte. Libérame qmdo me sinto
marxinada por face-lo que creo
que debo, .en contra do que está
.no ambiente.
·
Xesús · libérame do meu propio peso e ·1ánzame cara ós
demais c'oa forza dunha frecha
impulsada polo amor.
Ultimamente recoñezo en·
min un impulso de liberación do
meu medo ante o poder político e·
o poder relixioso, que me leva
por unha parte a confiar máis en
min, e por outra a confiar máis"
en Xesús.
É a razón pola que soporto as
miñas torpezas. Fai que eu me

paró· para loitar polos talleres do INEM
na miña comunidade'~.
* "Xesús para min libérame da soidade. Outra cousa da que me libera é
cando tés prÓblemas e non os queres
comentar con ninguén, pois cóntasllos
a el; é l:ln bo escoitador. Axúdame
tamén a non ter medo desta vida. E no
aspecto humano, pois axúdame a
comprender e a respectar ás
oütras persoas. dun xeito máis
humano" .
* A min libérame do respec.to' humano que me supón estar
cerca du.n alcoólico que teño
coma compañeiro de traballo ó.
que ningúen lle fai caso e se . '
apartan del".
* Cando creo que algo malo
lle pode chegar a pasar a algun- ·
ha persoa que quero, parece ·que
me "libera" do medo: tranquilí. zame. Axúdame a aprender a
aceptar ós demais tal e como son
e non como eu quero que
todo pode
sexan".

sinta persoa digna a pesar da miña
pequenez ..
Os momentos de roáis pa:i e félicidade' na miña vida son aqueles .nos que
me· sin.to acollida polos demais no sep
norne, t.al como eu son".
* "Libérame desde ·o momento que
son capaz de unirme á plataforma do

1

Se lle tacemos sitio a Deus na nasa vida; daquela
facerse novo e mellar.

REMOENDO O EVANXEO

~

.

Victorino Pérez

CORPUS CHRISTI
Festa do Corpo e do Sangue de Cristo.
Día da Caridade (5 de Xuñoj
"Só es solidario se compartes. Comparte.
Traballemos pola xustiza"
''Cristo é mediador dunha nova Alianza" (Heb 9 11-15)
"Xesús colleu o pan, deu ·gracias, partiuno e déuUelo, dicindo:
. , Tomade, isto é o meu coq>0. _ .
E collendo unha copa, ·dando gracias,
pasóullela dicihdo:
·
- Isto é o. meu sangue, o da Alial).za,
vertido ·por todos" (Me 14, 12-26).
Un dos Santos _Padres da Igrexa,
daqueles que falaban sen pelos na lingua,
escribiu nunha ocasión sobre a eucaristía:
"Gustache-lo sangue do Señor e . non recoñeces 6 teu irmán. Deshonras esta mesa"
(San· Xoán Crisóstomo). E o que el entendía
por v.e coñecer ó teu irlllán escribiuno ·en
rrtoitas ocasións, con verba~ particularmente
duras para os ricos: · "Os ricos son coma os
bandidos qu.e asaltan os camiños", ou "Forzosamente no comezo e na , raíz as túas

riqueza proceden da inxustiza". Tamén
escdbiu unhas verbas que resultan tremendamente actuais· n:o clima fedorento que se
respira entre os nosos dirixentes: "Sé fose

posible castigar ós ricos, estarían os cárceres cheos deles".
Tamén dixo Xoán Paulo . 11 que: " O
sacramento da Eucaristía non se pode separar do mandamento da caridade. Non se
pode recibi-lo Corpo de Cristo e sentirse
lonxe dos que teñen farne e sede, son explotados · ou es.traxeiros, están encarcerados ou
·enfermos". E a.ta o di o mesmo Catecismo
novo: "A Eucaristía supón un compromiso
en favor dos pobres" (n. 1397).
Pero, desgraciadamente, estas afirmacións pérdense na retórica.das grandes pala- ·
bras. E a palabra comunión rara vez se
relaciona con "común-unión" cos irmáns
todos e p.articularmente cos que menos
poden. É tan só algo que hai que cumprir
cada ano "por Pascua florida", ou os máis
devotos .con máis frecuencia, coma "alimento espi'.ritual' , que rara vez leva a compromisos n~ais fóra da igrexa.
E, sen embargo, como cantaba Violeta
Parra, traducindo ~n versos a· palabra solfdariedade:·
"La vida no vale nada
si no es par.a perecer .
para que otros puedan tene~
lo que uno disfruta y ama".
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A PENEIRA

Alfonso Blanco torrado

)
DOUS PRE- .
MIOS
" DA .
C R Í T I C A
GALEGA pra
dous colaboradores de Irimia:
Andrés Torres
Queiruga foi
nomeado "galego egrexio" e
M·a nolo Rivas
recibiu o premfo a Creación Literaria pola súa novela "En Salvaxe Compaña". Noraboa no nome de tódolos irimegos a estes
dous galegos bos e xenerosos.
A ELECClÓN DO
~ECTOR da Univ,ersidade de Santiago chegou á recta
· final
entre
un
Ramón Villares que
11 proclama o diálogo .
e ·a colaboración
entre todos e un
Darío Villariueva no
que puxeron a ,súa
ollada varios sectores antinacionalistas.

~

UN CONVENIO
· GALEGO é o qu.e ·
están a pedi-los tra- ' /
halladores das conserveiras, xa que
Galicia, conta con
máis da metade da
industria deste sector. Máis de quince
mil traballadores
esixen a defensa dos
seus postos de traba~
llp. Na ilusti-aaión, o
debuxo de Manuel Torres Mart~nez chamado: "Mulleres". ·
SEMJ;>RE EN GA1=-IZA, a ,
"biblia" do galeguismo;
cincu.enta
anos, sementando
alento a moitas xeracións .. : Neste intre
no. que Castelao é .
manipulado por
xente allea ó seu
espírito, a Federación de Asociac~óns
Culturais .organiza un
ciclo de conferencias
sobre a proxección ·actual
do ideario deste guieiro do noso
pobo. Era máis información:. 981 -244355 .
1

X ORNADAS DE ORACIÓN
E RETIRO
. '.
CON ·IRIMIA
AGOST0-94
,

<
-w
-

A Asociación Irimia organiza unhas xomadas de oración e retiro ~entradas no e_vanxeo
para_os días 12 a 18 do mes de agosto deste ano, en réxime de autoservicio e colabora.:
ción. Coma o pasado ano estarán conduc~da por Xosé Antón.Miguélez.
Son xomadas ab~rtas a calquera maior de 18 anos. Admítense par~llas con nénos, para os
·
que haberá unha atención especial.
O lugar eHxido este ano é (oie>, a carón do encoro de Portomarín.
As praza<;' .son limitadas. ·

Fac~r a nbserva con tempo nos teÍéf~n~s
(981) 105"444 (Xesús).
(981) 675205 (Ana).
7.

•

A DESFEITA
DO
NAVIA
polo encoro que
van construír
nun dos ecosistemas máis impor.t antes do noso
país obriga a
manifestarrios en
Lugo o cinco de
xuño; no -Día do
Medio Ambiente. É un proxecto
dos tempos máis
recios da dictadura que non rematou ·con esta, e agora quere sepultar para
sempre un dos ríos máis fermosos e cunha flora e fauna moi
ricas. En mil novecentos cincuenta e un os veciños paralizaron
o encoro do Gran Suatna, agora enfréntanse a outro embalse
totalmente destruct.ivo.
·
A CAMPAÑA DAS ELECCIÓNS
EUROPEAS do doce de xuño volve agudiza-las contradiccións dos partidos estatais só empeñados en buscar votos, e,squecéndose despois dos problemas de Galicia;
non sabemos de ningunha intervención de
Fernández Albor defendenµo os intereses
des te país en .Estrasburgo ... Xosé Posada
de Coalición Galega, pioneiro do sectpr
dos viños, xa ten neste intre o grave problema da destrucción das ~osas cepas polas arbitrariedades de
Maastricht que son a fronte da loita do candidato do BNG, Carlos Mella, bo economista e galego xeneroso. Un. bo xeito dé
prepararse prás eleccións é matinar no último libro de Carlos
Mella: "A falacia do economici&mo".
A CAMPAÑA BONITEIRA escomenza 6 oito de xuño. Trinta e cinco barcos d~ Burela botaranse a un mar arriscado polo
conflicto c;:on Francia, pois es tes utilizan a prohibida "volanta",
que son red.es de ata sesenta quilómetros sostidas por varios
barcos que pechan a navegación e non deixan pasa:-los bancos
de bonito. Os barcos galegos pescan a base de anzois ... Nos
últimos catro anos foron desfeitos máis da metade dos boniteiro s de Burela
por culpa desta
competencia
inxusta dos
veciños franceses. Na campaña pasada, que
dura ata metade de outubr.o,
perdéronse
máis de seténta
millóns
de
pesetas.

A FESTA
DO CORPUS segue
a relucir
con forza
en cidades
c o m a
Ourense e
Lugo, con
especiar'
adicación á
música, ·ou
en
vil as
c0ma Ponteareas e
Redonde'la
envoltas no
arrecendo
das flores ... volve a presenciaa da Coca de Redondela e Betanzos, aínda· que foi a de Ourense a primeira, coma representación
da divindade do mal.
O VATICANO E ISRAEL
establecen relacións diplomáticas despois dos conflictos xurdidos en mfl novecentos corenta e oito. O que
hai que lamentar é que o
Vaticano dea e e paso
esquecéndose dos dereito
do pobo palestino que ata
agora impediu á Igrexa
Católica chegar a e te acordo con Israel. Tamén quedou esquecida a internacionalización de Xerusalén. Na
fotografía o Papa co gran Rabino de Xerusalén.
OS CINCO ANOS
DE TIANAMÉN,
que se cumpren o
catro de xuño, fanAsia
nos lembra-lo asasinato do pobo chinés
polo seu exército;
mentres tanto a
muralla segue sen
fender e os dereitos
humanos son ·masacrados. Houbo unha
apertura económica cara
ó capitalismo apoiados
polos Estados occidentais, xa
que os inil cen millóns de cjdadáns
da China son moitos posibles consumidores. Os disidentes, a mocidade, os· labregos ... , seguen a ser
perseguidos cando non se inclinan ós vellos ideais do Partido.
...:·'.:
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POLÍTICA

As·Eleccións
Eur~peas
Estamos en plena campaña
para as eleccións europeas. En
realidade non hai un gran
ambiente nin inquietude por
Por Tintxu
saber quen serán os 64 representantes do electorado español no Parlamento Europeo. Poucos teñen noti".ias do papel que alí xogaron
nos últimos sete anos persoas coma Fernández· Albor
ou Vázquez Fouz, ou nos últimos meses Posada, de
Coalición Galega. O ex presidente da Xunta pode ser
novamente eurodeputado, mentres que ningún socialista galega pode aspirar razoablemente ó posta·. Carlos
Mella, polo BNG, ten alta.$ posibilidades de acadar un
escan.o, de obter un resultado semellante ·ó das eleccións autonómicas. Tamén a Posada poden tocadle
unhas semanas de escano, segundo os'. resultados que
acade a súa coalición.

S'AR6AD€19JO
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

*,
*

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

Pero en realidade o interese por estas eleccións está
eivado pola limitación das competencias que lle corresponden ó Pa,rlamento Europeo, mes"mo no marco da
Unión Europea deseñado en Maastricht. Non se trata
dunha verdadeira cámara lexislativa, do mesmo xeito
que a Comisión Europea non é un auténtico goberno.

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 -·62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04

'*
'*
, '*

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARC.ELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
¡

·~
~

*
4f:

4f:

Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981-353716
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
Dr. Cadaval , 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 - 22 0474

Por iso estas eleccións centran o seu interese. en
cuestión máis domésticas e próximas: ventil~ase nelas
unha batalla máis sobre a continuidade do goberno
socialista. Todos están de acordo en que unha forte
derrota da candidatura socialista levará consigo a disolución das Cortes e convocatoria de eleccións despois do
verán. Unha situación de emp.ate entre PSOE e PP ou
unha lixeira victoria de calquera deles levará a Felipe
González a negociar a fondo cos nacionalista e IU a continuidade do seu goberno, con pacto de lexislatura ou
mesmo coa formación dtin goberno de cóalición. O que
está claro é que o PP non pode contar cos nacionalistas e
IU para unha eventual moción de censura.
Dun xeito ou doutro, coa continudade do goberno
ou con novas eleccións, os meses próximos serán decisivos para resolver dous problemas esenciais para o futuro: a limpeza dos excesos de corrupción acumulados nos
últimos anos en amplas esf~ras do poder e a recuperación da tendencia da economía que permita abandonalos caborcos da crise. Son dous obxectivos prioritarios
para todos, pero nos que non existe coincidencia sobre
os métodos axeitados para conseguilos.
Secundariamente as eleccións europeas van servir
en Galicia para medi-la repercusión dentro do electorado
das sucesivas crises dos socialistas e mailo cambio da
executiva, a forza da maioría do Partido Popular e maila
consolidación ou non. do nacionalismo. Xustamente o
BNG aspira nesta ocasión a superar por primeira vez ós
socialistas.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

O final do apartheid en Sudáfrica
stamos vivindo acontecementos históricos, soños do pasado
que agora se están a facer realidade. Os acontecementos de paz, a
pesar das múltiples dificultades e
atrancos que se atopan no camiño,
tanto de Palestina como de Sudáfrica
supoñen unha .confianza no diálogo e
poñen de manifesto a xenerosidade e
to1erancia de colectivos de seres
humanos.

E

Datos sobre Sudáfrica
Sudáfrica é un territorio chamado
"a perla de África" pola súa riqueza,
derivada das reservas de minerais
estratéxicos, agricultura, clima
mediterráneo. Conta ademais
cunha situación xeográfica
estratéxica. Nos últimos tempos o paro e q crise económica
estaba a afecta~ a unha grande
parte da poboación (9% brancas e 33% nos negros).
Este país ten 40,6 millóns
de habitantes, dos que un 72%
son de raza negr a, 15% de
brancas, 10% mestizos e un
3% de asiáticos.
As principais etnias son a
"zulú", cuns 8 millóns de habitan tes e os "xhosa" , cuns 6
millóns. Existen ¡ 1 linguas oficiais, entre elas destacan: o
inglés e· o "afrikáns".
O "aparheid"
Este nome, que representa
o dominio dunha minoría branca sobre unha maioría negra,
aparece sobre todo no ano
1948, aínda que os brancas
veñen exercendo o seu dominio e favorecendo o racismo,
desde hai 342 anos. Mentres
tanto moitas persoas pagaron
coa súas vidas un alto prezo

para que finalmente, dunha maneira
dialogada, se aco~dase a paz. Os mesmos ne.gros fom~ntaban o odio entre
si, tal como é o caso dun sector de
zulús, .que finalmente terminaron participando nas .Primeiras eleccións
autenticamente democráticas. Estas
loitas provocaron uns 15.000 mortos
nos últimos catro anos de violencia
p_olítica. Unha consecuencia do apart-:heid foron os famosos "homefands",
uns territorio s onde se colocaba ós
negros.
As eleccións ~emocráticas
Nos

pas ado ~

26-29 de abril cele-

bráronse en Sudáfrica as primeiras
eleccións democráticas, coa participación de seis forzas políticas. As eleccións foron exitosas e o partido do
CÓngreso Nacional Africano (ANC),
liderado por N elson Man dela, conseguiu· o 62,3 % dos votos frente ó 20%
do Partido Nacional (PN) do ex-presidente De Klerk, o 8 % do partido zulú
(IFP), o 7% do Frente de Liberdade
.(FL)e o 1,8% do Partido democrático
(PD).
O Presidente Nelson Man dela
Nelson Mandela é un símbolo do
pacifismo e de loita a favor da igualdade ·das persoas e da non discriminación. Dedpois da elección e, a pesar da maioría do
seu partido o ANC, formou un
goberno de unidade nacional,
no que participan tres dos seis
partidos, que se presentaron as
eleccións. As pretensións son,
efitre outras, as seguintes:
crear 2,5 millóns de empregos
en 1 O anos, un millón de
vi vendas, levar auga e luz a
2,5 millóns de familias, ademais de abordar a 'e ntrega de
terras ós negros, que ata agora ·
se lles prohibía ter en propiedade. Todas estas reformas
sociais e económicas, así como
a autonomía das provincias
f ará que se creen as condicións
para unha con vi vencía e se
acade máis xustiza, liberdade,
tolerancia e paz. Nace des te
xeito unha nova Sudáfrica, cun
Estado multiracial, cunha transición non violenta. A intelixencia política de N el son
Mandela, moitos anos na
cadea, cun talante moderado,
que -esperamos axude a calmar
a unha minoría de brancas
racistas.
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O ·meo mache1

ENTREVISTA

Entrevista coa xornalista e

e

hegou a Galicia convidada polo Comité áscar Romero e marcha fascinada porque, no Pórtico da Gloria,
o profeta Daniel sorriulle: "non a min, senón ó que
eu represento". Facendo referencia ó instrumento de traballo dos campesiños nicaraguanos, di que o seu machete ¿ a
palabra, oral ou escrita. Esta muller, que goza de tres pasaportes - cubano, español e nicaraguano-, adquiriu esta última nacionalidade cando os sandinistas perderon o poder e

- ¿Fuxiches de Cuba? ¿Es ti o que
din unha "gusana"?
- Non. Pero o meu pai era un anticomunista belixerante e ós dous anos da
Revolución tróuxonos cabo duns parentes de Asturias. Tiven que converterme e
tardei en facelo porque estaba culpabilizada por non contribuír á revolución.
Non me atrevía a afronta-lo problema
cubano pero funme convertendo a través
de América Latina. En 1984 considerei
· que xa estaba preparada e entrei en Cuba
dende Nicaragua. Recuperaba así as
miña raíces e tiven que poñerme a chorar fronte ó mar.

~__
¡,_'ll_en

para seguir traballando naquel país. Pero o seu corazón está
na sáa Cuba natal. Autora de varios libros! o éxito literario
acadouno co seu irmán José Ignacio cando publicaron os
tres tomos dun programa radiofónico - "Un tal Jesús!- co
que explicaban unha cristoloxía pop1:.tZar ós indios. Logo
viñeron outros libros sobre a conquista: "500 eng-años" e
"Noticias de última ira". Unha regalía comunicarse con esta
militante cristiá.

a dicir. Esas son as primeiras liberdades
e iso .tense que construír creando alicerces. Eu creo que os galegas o entenden,
porque en certo modo foron o Sur de
España a pesar de estardes no norte:
foron marxinados.
- ¿Que podemos facer para ser
solidarios con Cuba?
- Máis que tratar de convencer á
dereita, que non será posible, hai que
darlle á esquerda razón~ para crer que
hai que apoiar a Cuba para que teña
tempo e paz para reaxusta-la súa economía e conserva-lo moito que fixo, porque o día en que perdamos isto, perdemos todo. ·

solución Cuba?

- Moita xente que se di de
esquerdas ou que se autodenominan intelectuais critican o
réxime cubano. ¿Cinismo,
acaso?
- O problema é internacional. Eses intelectuais europeos
vi ven nun coi:itinente qu~ nos
saqueou e que se enriqueceu a
custa de América Latina, creando
así o seu desenvolvmente capitalista. ¿Como vai ser igual a
visión do mundo dunha persoa L---4::::.d!aL;¡i!l.
que viviu sempre en Europa e dende o
Nicaragua coma contraste
poder? Nosoutros somos países desest.ructurados. Nos primeiros cinco anos da
- Irnos realizar un contrapunto:
conquista española, en Nicaragua habí,a
¿que pasou en Nicaragua dende que
600.000 indíxenas e os españois deixaos sandinistas están no poder? ·
ron con vida só a 20.000. Iso queda na
- Pois que fomos atrás ata o nivel de
memoria colectiva do pobo.
vida dos anos 30. O goberno actual
- ¿E a crítica da carencia de liberoptou polo sistema neoliberal de econodades en Cuba?
mía, que entre o home e o diñeiro, esco- Hai que recon truír dignidade, senlle o diñeiro; en vez da solidariedade
tido do dereito , aber que es persoa
internacional, escolle que o 1O por 100
con dereito a vivir e a comer. A pensar e
das persoas coma o 80 por 100 da rique1
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za, esa que mata a N atureza e elimina os
postas de traballo. Pois ben, nun só ano,
o gobem.o actual aplicou t~l economía a
un país que saía da guerra, roáis subdesenvolto ca outros, e nun .só ano baixamos 14 puntos na escala que as N acións
Unidas establecen para a calidade de
vida dos pobos. Nunca tal se vira . .
- Pero a min dicíanme os irmás
Cardenal -Ernesto e Fernando:- que
había que recoñecer que baixara
moito a inflación co goberno de Violeta ct1amorro.
- ¡Claro, e mailo déficit fiscal! O
Estado xa non paga nada a ninguén, non
sei para que o hai. A inflación é o.valor
do diñeiro, pero ela beneficia ós
grandes exportadores, que son os
socios das multinacionais. Nun
país tan pequerrecho coma Nicaragua, mante-lo valor do diñeiro,
se iso é o único que manteñen,
hai que ver a quen beneficia.
¡Pois a quen ten diñeiro, non a
quen ten a forza do traballo:
campesiños e obreiros !
- A prometida axuda estadounidense ¿non chega porque
non é suficiente ou non chega
porque nin sequera sae?
- ¡Como non! Chega para
paga-la débeda externa, que é unha
maneira de nos diciren: "Isto é para que
báixe-la cabeza e aprendas". Chega para
favorece-la apertura comercial e poderen
vendernos máis. Non chega para promove-la producción nacional".

O caso da·República salvadoreña
- ¿Como se explica a derrota das
esquerdas no Salvador?

~te . é

a palabra

~ubana

María López Vigil
- Porque houbo unha guerra de desgaste. Porque tódolos salvadoreños levan
un ou varios mortos ás costas. Porque as
guerras de desgaste desgástannos. Porque
a xente cansa infínitametne. Porque os
Estados Unidos acadaron, co caso de
Nicaragua, facernos ver qué difícil vai selo cambio. Moito sanglie vai haber. Entón
a· xente pilla medo ó cambio. Se o tede·~
nestes países do benestar, ¡cómo non o vai
te-lo pobo salvadoreño con tantb sangue
enriba do lombo!
- Pero votaron ó partido ultraderei tista ARENA, o que fixo matar a
monseñar Óscar Romero, ·e. nin sequer a 9 partido moderado da dereita
democristiá.
- É que hoxe a política é cuestión de
mercadoría. AREN A gasta millóns de
dólares en facer unba campaña electoral
na que repite insistentemente a idea de
.que eles lle deron seguranza ó país, que a ·
· esquerda é comunismo internacional, que
con ela vén a desorde, e iso un día e
outro. A política é J:l1.ercadoría, non é
política.

¿Guatemala ou Guatepeor?
---- Trinta anos de loita guerrilleira, a
máis antiga do Continente. ¿Hai esperanzas de diálogo co goberno?
- É o país coa máis inxusta distribución da terra no Continente. Un exército
. coa filosofía de non ter presos políticos;
non nos hai, todos están mortos. Nunca
· houbo un preso político en Guatemala.
Non é un país asesoradC? polos Estados
Unidos e polo seu exército, senón por Israel e o Mosad (servicio de intelixencia israelí), que os adestra e equípaos dende hai
máis de 30 anos. Todo co obxectivo de
venderlles armas. Tamén Hes interesa o
petróleo, que é moito. O exército guatemalteco é o máis represivo do Continente,
e noµ se vai someter endexamais a unha
depuración.

- Moitos militantes cristiáns na guerrilla.
- Moitos. Tódalas guerrillas de Centroamérica están estreitametne vencelladas
ás comunidades cristiás, a axe~tes de pastoral, a sacerdotes comprometidos, a

misioneiros que entenderon o que ali faltaba. A fronte Sandinista de Nicaragua, a
Fronte Farabundo Martí de O Salvador, e
outras están bautizadas nas súas orixes por
un cristianismo que abriu os ollos,. que
soubo facer comprender ós pobres que
Deus non quere que os haxa. Aí está
Chiapas.

Os indios de Chiapas
---~~~~~~

~~~~--

- A revolución dos indios de Chiapas non te.o doada solución.
- Pero agora México xa é outra.
Puxe~on o dedo na chaga. Esta xente
desenmascarou o neoliberalismo económjco mexicano, que é o modelo que
nos veñen vendendo. Alí houbo traballo
de pastoral da Liberación. Primeiro
explicáronlles ós indios que México era
puro Terceiro Mundo: esquecéranse
deles. O bispo Samuel Ruíz leva 35
anos sementado liberación. Na primeira
homilía trala revolución , don Samuel
dicía: "Estamos conseguindo en horas o
que non acadaramos en 500 anos; que
nos escoiten"; facérense oír pola sociedade mexicana, que está na fantasía do
Tratado do Libre comercio, o que os
americanos chaman NAFTA, do que
forman parte hai tempo Estados Unidos
e Canadá.
- Foi todo un símbolo: o mesmiño
día, primeiro do ano, en que México ía
entrar nese Tratado, estalou a revolución.
- E México xa non será o mesmo; nas
eleccións do próximo agosto o PRI, partido único e que vén funcionando dictatorialmente dende hai 70 anos sen altenancia
no poder, xa non vai te-la mesma marxe
de manobra de sempre para facer unha
fraude. O golpe de imaxe foi impresionante. Díxose a verdade do que estaba pasando en Chiapas. De súpeto foi coma unha
fírgoa de luz en medio dun panorama
escuro, e acadárono porque o subcomandante Marcos soubo comunicalo. É unha
delicia escoitalo falar.
- ¿ Quen vén sendo o tal Marcos?
Non o sabe ninguén e se eu o soubese
non cho diría. El, que é de inspiración
cristiá, confesa que non é indio, pero r:::>
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OS DÍAS E AS FESTAS

ACOCA
TradiciOnalmente o propio díd da Coca é o xoves de
Corpus Christi ou do Carpo de Deus. Pero non por iso
deixab.a de saír noutras datas, algunhas veces mesmo
para recibir a un persor1:axe importante. Agora en Galicia só quedan dúas: a de Redondela e a de Betanzas, a
prim~ira o día do Corpus, e a segu~da o 16 de agosto,
fest:i de San Roque.

que todo o que aprendeu na súa vida aprendeuno nos 12 anos que
l va na elva con eles. É outra forma de face-la revolución. Marc é fa cinante - tódalas mexicanas están namoradas del-, non só
no fondo, que é a xusta causa, senón tamén na forma. A esquerda
tivo formas de facer propaganda cadradas, aburridas, sectarias,
fea . De súpeto Marcos usa unha linguaxe que resulta imposible
escoitar den sorrir. Utiliza moitos xéneros literarios: ironía,
humor, poesía, e coma voceiro da guerrilla acadou un impacto
tremendo.
'

- De xeito que xa non podemos dicir aquilo dun escritor:
"México, tan lonxe de Deus e ¡tan cer~a_ dos Estados Unidos!
- Ahí está Samuel Ruíz, rehabilitado coma o verdadeiro herdeiro de frei Bartolomé de las Casas, o defensor dos indios nos
·tempos da conquista española. Vol ve a ser un ·personaxe como
sempre puido ser: o mediador. É a rehabilitación máis inesperada
da pastoral da Liberación~ o que sucedeu en Chiapas. Moitas cousas. E a esquerda do Continente non conseguiu asimilar suficientemente algo tan importante nun momento tan escuro, tan complexo
coma o que vive América Latina.

- Pois que o profeta Daniel vos siga sorrindo. E que nosoutros saibamos que a Liberación aquí pasa polo mesmiño que
está pasando entre vosoutros: a reivindicación dos dereitos do
pobo indíxena, que aquí lle chamamos xuntoiro de fe cristia e
de galeguidade.
- Despoi desta pequena viaxe por Galicia comprendo perfectamente por que tedes ese sentimento da vosa Terra.

Pepe Chao
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Dende a máis remota
antigüidade tódalas crenzas
contan con algún ser negativo, case sempre repres~n
tado por medio dun fero
animal, unha serpe ou un
dragón. Non enumerarei as
relixi'óns, pero dende os
babilónicos ata os exipcios,
pasando polos hindús e os
gregos, teñen algún personaxe "malo" que é vencido
por un deus ou por un
representente seu, sexa un
santo ou un anxo .

A Coca vén a ser, pois,
a representación plástica do
demo, coma unha imaxe é
dun santo, por iso a súa
figura está formada .por elementos pertencentes ós animais roáis negativos para o
home: o corpo· de serpe, a
cabeza de crocodilo, as
poutas de aguia, as ás de
morcego, etc. Non faltaban
tampouco as que botaban
fume pola boca (como
aínda o fai a mulassa ou
mula Jera de Berga -Barcelona- ), am.osando des~e
xeito que se trata dun ser
infernal.

No Antigo Testamento ,
Os primeiros . dragó ns .
vemos cómo o demo se
.
procesionais
son .moi anti- .
converte en serpe para tengos, sábese que na proce. tar a Eva, e tamén a arresión
das rogativas instituí_,
piante descrición que fai
da
por
San Mamerto (s.
Xob do dragón-crocodilo
V),
ía
o
primeiro
día diante
Leviatán que, segudno o P.
de todo unha destas figuras
Sarmiento, era a quen
representando
o demo, co
representaba a coca ponterabo
ergueito;
pero
o mérvedresa.
cores, xa vencido, camiñaSe po Antigo podería ba detrás de todo, e co
haber algunha dúbida, no rabo baixado. A finais do
Novo Testamento xa non a
século XII na procesión de
hai, e o dragón está plena- . San Marcelo, en París, ían
mente identificado co un home disfrazado de
demo, en particular na hispo e de par un· dragón
Apocalipse de San Xoán, · (que fora o que venceu o
por exemplo cando fala da santo) . Pero cando se
muller vestida co sol e coa xeneraliza foi ó estenderse
lúa ós seus pés e da loita de
a procesión do Corpo de
Miguel e os seus anxos,
Deus, dende os primeiros
que rematan por vencer ó anos do século XIV. Persogran dragón, serpe antiga, almen te creo que xurdiu
chamado Satán e· Satanás,
ou en Bélxica ou no norte
o que f ai descarriar a tódo- de Francia, pois é nesta
los homes.
zona onde están documen-

tados os primeiros dragóns
procesionais.

cabaleiro San Xurxo, igual
que aínda actualmente a
rniñota de Mon9ao . .Algunha, como a de Baiona, levaAs cocas galegas
ba enriba unha muller
"caprichosamente vestida",
Actualmente non quedan
coidamos que semellante a
máis que dúas: a de Redonactual de Granada. Á de
dela ·e a de Betanzos. A pri- ·
Betanzos
chamábanlle
meira nunca ou moi poucos ·
"camelo" por ter · xibas, e
anos deixou de .saír, mentres
'Sobre ela ía unha figura de
que a segunda desapareceu
ho;me coñecido por Xoán
coma as máis delas a finais
Infante, personaxe lexendado século XVIII, pero volveu
rio do que se descoñece a
a re~urdir hai poucos anos.
orixe e mesmo o seu signifiDas demais o único que cado. Por último, á de Tui
queda e a do.c umentación, .levábaa pola corda como se
pois nin tampouco a tradi- fose unha mansa ovella
c1 on conservou a súa unha nena que represynta a
memoria. Aínda que todas s .a nta Margadda.
eran "Cocas", entre elas
A súa pre_sencia na prohabía certas diferencias.
cesión
era todo un espectáAsí, por exemplo, a de Ponculo,
non
xa polo que podía
tevedra non loitaba con ninfacer
ela
---i.que non era
gún santo, senón cos mariñeiros dunha pequena nao; moito, por exemplo, a de
a da Coruña levaba sobre Redondela aínda nos últimos
efa unha figura, que viña a anos do século pasado "rouser un xudeu ou "fariseu"; b aba" froita e doces-,
senón polo barullo que armaas de Ourense, Redondela,
ban
sobre todo os nenos.
Santiago de Compostela e ·
Ribadavia (a hecha), rema- Como mostra, ahondan estas
taban sempre vencidas polo verbas do mordomo do gre-

mio dos zapateiros compos- mesmo de Soutelo de Montel án s, solicitando a súa tes ou Cerdedo:
supresión: de manera que
(. .. ) o que leva a Coca
solo sirve este espectáculo
sempr 'é de Soutelo
de un atraimiento de la xente
de Montes, e a veces
menos culta y vulgar a la
évos de Cerdedo
irrisión y gritería con tal
Fóra de Galicia salientan
indevoción e irreverencia a
aínda
hoxe en día as de
la Divina Magestad y Sagra-,
das imágenes de María San- Mon9ao, Granada, Xaén (el
tísima y más. santos que van lagarto), Berga -Barcelona-, Tortosa e, sobre todo,
en ellas, sino de una concu· a francesa de Tarascón, da
rrencia grande de muchaque para algúns filólogos
chos, que acuden al propio
vén a denominación de
fin con piedras y palos que
Tarasca que recibe en castetiran y dan a las personas
1án. Aquí a vencedora é
que la conducen y acompa.Santa Marta, representada
ñan, vitupe~ándolas con dicpor unha nena. Antano eran
terios y palabras indignas,
famosas as de Madrid, Tolede que resul~a y tiene resul- do, Segovia, León, Sevilla,
tad o varias veces graves Cádiz, Palma de Mallorca,
daños de roturas de cabezas,
Astorga, Lleida, etc.
dislocaciones de brazos y
A bibliografía sobre esta
otras considerables heridas,
manifestación
relixiosoy de que algunas de ellas
estuvieran en gravísimo r~es popular é escasa. Os intere..sados poden consultalo meu
go de la vida ...
libro A Coca e o mito do
Por algo ninguén quería dragón, publicado en 1993.
andar con ·ela. Así, unha
comparanza, en Pontevedra,
Clodio González Pérez
segundo di o P. Sarmiento,
Museo do Pobo Galego
adoitaban ser de lonxe,
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DESDE A MOCIDADE

As razóns dos insubmisos
mocidade e a sociedade
actuais rechazan o militarismo. A violencia non é a solución e os exércitos son vistos con
desconfianza crecente (razóns abandas ten a historia para este receo).
Aínda así, tódolos mozos varóns ó
acadaren a maioría de idade seguen
senda recrutados, en contra dos seus
principios, de xeito forzoso para
engrosa-las filas dos cadros
militares.

A

dos e tan faltos de medios coma a
ONCE ou a Cruz Vermella, sindic'atos
que se chaman obreiros e que disque
defenden os intereses dos traballadores, Concellos g.obernados por partidos de distinto signo, etc. conseguen
oficinistas, secretarios e man de obra
para diversos fins, gratis. Xente que
traballa pero que nin protesta, nin
cobra, nin ten dereitos coma o de irá

Son moi~as as voces que se
ergueron contra esta militarización abrigada da sociedade e
contra esta prepotencia do Estado. É crecente a conciencia de
rechazo a este Servicio Militar
Obrigatorio, proba disto é a
forza que día a día vai cobrando
o movemento de Insubmisión e
Obxección de Conciencia.

Pero esta Prestación Social Substitutoria, ~n é social nin é substitutoria. Non é un servicio social, porque o
que se fai é empregar a estes obxectores en postas que, doutro xeito, serían
ocupados por traballadores contratados (pois ó tratarse dun servicio "solidario" por suposto non é remunerado). Así, organismos tan pouco priva-
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A insubmisión

Un paso máis nesta loita fronte ó
militarismo e en pral da ·liberdade (a
liberdade de conciencia é un dereito
, recoñecido na Constitución española
de 1979) é a insubmisión. Os
insub~isos son obxectores de
conciencia que, ademais de
negarse a face-la Mili, tamén se
negan a ser chantaxeados e
curppri-la PSS.
A insubmisión está castigada con 2 anos 4 meses. e 1 día de
prisión. Por non aceptaren os 13
meses de chantaxe prefiren
pasar 28 na cadea entre ladróns,
violadores, traficantes e outros
delincuentes.

A P.S.S. (Prestación Social
Substitutoria)

O Goberno español, ante este
manifesto rechazo ó militarismo
e a todo o que conleva, viuse na abriga de crear unha causa á que chamou
PSS (Prestación Social Substitutoria)
para ocupar ós que se declaraban
Obxectores de Conciencia (é dicir,
persoas ás que, por motivos morais e
por coherencia co seu propio pensamento, se negaban a ter que pasar
nove meses facendo o parvo vestidos
de caqui ás ardes dun sarxento, moitas veces borracho).

desbordado e non encontra tarefas nas
que ocupalos a todos.

folga ou Seguridade Social. Pero tampouco é substitutoria: alomenos a min ·
non me cadran as cap.tas ó tentar
subsÜtuír 9 meses de Mili por 13 de
PSS, penso que hai 4 meses que
sobran.

Chantaxe
..._

¿Son estes delictos campa. rables? ¿É un delicto pensar dis, tinto cós que mandan nun país
que se chama a si mesmo democrático? ¿Dende cando se pode
· castigar ó que actúa seguindo os
dictames da súa conciencia?
Neste momento existen 9.000
insubmisos declarados (outros moitos
sano sen declarar, porque nunca foron
chamados a cumpri-la prestación) en
todo o Estado. 150 están na cadea, na
clandestinidade ou no exilio.
En Galicia, César García, Ernesto
López e César Martínez "Goldi"
cumpren condena en réxime de 3º
grao, mentres que Paco Castellón
continúa exiliado.

Estes catro meses de "regalo" son
o único xeit? de__ coa__cc~onar ó.sr moz~s
para que vaian o exerc1to, p01s, cqmo
é normal, moitos prefiren pasa-lo mal
trago canto antes. Pero aínda a pesar ·
Nin a insubmisión é un delioto
desta chantaxe e das malas condicións
nin é unha .aGtitude -insolidaria, como
da PSS, o número de obxectores de
algúns nos queren facer ver. É un
conciencia aumenta día a día e a taxa dereito.
prevista de 100.000 mozos para este
ano pronto está de se ver superada.
Tantos son, que o Goberno se atopa
Erais F erndndez ÁZV~rez

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 63)

A~uruxos · de

victoria (Xos -6)

1

As portas de Iericó estaban ben pechas e atrancadas
pór mor dos fillos de Israel; ninguén saía nin entraba.
2
E o Señor dixo a Xosué: "Mira que poño nas túas
mans a Iericó, o seo rei e mailos seos defensores. 3Vós,
tódolos gu~rreiros, circundaréde-la vila uitha vez, dándoHe u_n rodeo. E farede-s así durante: seis días. 4Sete
sacerdotes levarán sete trompetas de corno de carneiro; ·
diante da Arca. o.sétimo día circundaréde-la vila sete
veces, e os sacerdotes tocarán as trompetas . .5E ca~do
soe o corno de carneiro, en escoitando vós o son da
trompeta, bruará todo o pobo con grande ·berro. Entón
virase abaixo o moro da vila, e subirá ·ª eito_ todo o
pobo". (1)
Tres elementos rituais da guerra santa van estar
presentes: .a presen'cia da Arca da Alianza no
medio do campamento militar, o berro ou aturuxo
de átaque e o anatema ou lei do exterminio.

6Xosué, fil_lo de ·~fon, chamou p~los sacerdotes. e díxolles: "Traede a Arca· da Alianza e
que sete sace~dotes leven sete trompetas de carneiro diante da Arca do Señor". 7 Logo
díxolle ó pobo: "Ide ·a lá e circundade a vila e que os guerreiros pasen diante da Arca do .
Señor" ,(2)
Parece que o relato bíblico o que describe é unha procesión cúltica que anualmente se
facía dende o santuario de Guilgal ata Jericó para conmemora-la entrada dos hebreos
no país dos cananeos. De aí a ritual~dade da '!arración.

Xosué ergueuse de ·mañanciña ~ os sacerdotes colleron a Are~. do Señor. 130s· sete
sacer.dotes que lev~ban sete trómpetas.de carneiro diante da Arca do Señor ían camiñan. do_.ó mesmo tempo quelopraban nas trompetas. A vang~rda ía diante deles, e a retargada
ía detrás da Arca do SPfior; e camiñábase ó son de trompeta~. 14E no segundo día tamén
rodearon a vila uµha vez, e volveron logo ó campamento. Así fixeron durante seis días. (3)
[ ••• ]
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Resulta sintomática a insistencia nos tre.s elementos da guerra s~nía: a presencia da
Aroa no medio, o berro ou auturoxo bélico. e, o terceiro, que ·vai aparecer, o anatema
'ou lei do exterminio. (4)
,

No día sétimo erguéronse moi de mañanciña e rodearon a vila do mesmo xeito, sete
veces. Só nese día circundaron a vila sete veces. 16Ó sétimo rodeo sopraron os sacerdotes
nas trompetas; e dixo Xosué ó pobo: "Bruade, pois o Señor entrégavo-la víla. 17Facede
entredito dela e de canto haxa nela, para o Señor: tan só seguiráµ con vida · Rahab -a
1
prostituta_:_, e todo o que estea con ela na casa, pois acochou os mandadeiros que enviararilos. 18Soamente vos. digo: gardádevos ~en do entredito; non sexa que, por cobiza, collades
del e volvades entredito o campamento de Israel, traéndolle a desgracia. 19Todo o que sexa
prata, ouro ou vasos de bronce ou de ferro será consagrado ó Señor, e pasará ó teso uro do
Señor".
15

. E ó son das trompetas, .caen as murallas: a victo;ia era de lavé:

Bruou o pobo, e sopraron pas trompetas;. e cando oíu a xente o soar da trompeta, deo o
pobo un grande berro e derrubároilse os muros.; subiu a eito o pobo á ·vila, e ocupárona.
2
iE destruíron todo o que había na vila: homes e mulleres, mozos e venos, bois, ovellas e
xumentos, co gume da espada.
20

Xosé Chao Rego

1 A calquera lector lle poderá
soipre_n de-la insistencia no
número sete: 7 sacerdotes, 7
trompetas, 7 voltas. Estamos
diante dun esquema litúrxico.
O mesmiño que cando se nos
di que o mundo foi creado en 6
días para salienta-lo día sétimo
ou sábado. Polo tanto, non hai
aquí unha narración histórica,
senón un memorial litúrxico.
O que pasou en concreto, non
o sabemos, pero a entrada en
Canaán foi máis por vía pacífica de asentamento nas montañas ca por vía de expedición
militar contra as cidades e de
conquista.
2 Iericó está de actualidade
porque este mes pasou a se-la
capital do novo Estado palestino, por acordo pacífico -¡xa
eran horas!- entre israelís e
palestinos. Trátase da máis
antiga cidade do itrnndo. As
excavacións arqueolóxicas non
indican que a cidade fose · destruí da nos tempos de xo· ué,
no século XIII a.c., nin que
daquela tivese murallas, anque
vi vía xente alí.
3 Insistimos: poida que os israelitas de tempos máissecentes,
ó veten a ruína de Xericó,
matinasen no seu pasado e creasen unha lenda épica para os
tempos de Xosué por mor de
lle attibuír ó seu deus, lavé, a
conquista do país. Fose o que
for a acción histórica pe .
Xosué, o certo é que na tradición prevaleceu a memoria
relixiosa, a lembranza ritual e
conmemo,rativa.
4 O hérem ou anatema, tamén
chamado lei· do exterminio, é
un cruel costume moi antigo
vencellado á brutal mística da
gue~Ta santa. Consistía en destruir absolutamente todo o que
.atopaban -cousas, animais,'
.p ersoas-, para que os soldados non se aproveitasen do
botúL A mística que subxacía
a este acto vandálico é o de
purificárense non mesturándose co chan cananeo, cos seus
deü .. es. Algo así coma unha
purificación litúrxica.

OPINIÓN

Non pronunciar ·
esa pal~bra
Quereriamos evitar ~talar
dela e nembargantes non nos
deixan outra saída. Ela é a L&lli.......11•
monótona e desquician te
Ferndndez Naval
palabra deste inverno e desta primavera, o espello
' constante, o verme inalterable. Está en todas partes,
semella un ecoar reiterado, acusador, "incesante. O
peor. é que non sabemos canto engano nos queda
aínda· por descu~rir, canto .escándalo por saber,
canta frustración por soportar. Neste~ días vivimos
abraiados.
Chegados a este punto, un ten cobiza dos ·
escándalos británicos. Non són comparables Roldán e as súas amantes co feito de que un ministro .
escriba versos de ~or a unha moza, nin a falta de
conciencia de Mari.ano Rubio co artiluxio plástico
que afogou ó deputado Milligan, nin a x~stión dé
Banesto ou PSV co corpo de gacela de Bienvenida.
Xogarse a car_reira por pracer e amor non 'é o
mesmo que enriquecerse con dolo a expensas dos
demais.
Hai tempo que vivimos e:X.traviados. Pulsa un o.
botón da televisión ,e aparece· un anuncio que pr"oc1ama DINERO, DINERO, DINERO; para facer
publicidade·dun utilitario.' Supoño eu qüe a publicidad é n certo xeito coma a literatura, espello da
r alidade, ó que no seu sentido negativo e evidente, na exaltación do que se leva e non .na reflexi?n,
no edgano en lugar da verdade.
Nun ~os meus paseos pola xeografía do país;··.
decíame esoutro día un p·a isano, -e dicía'b con
retranca e algo de xenofobia-, que merecíamos .
estar gobernados por portugueses. E contesteille eu
en serio que si, que os portugueses non saen nos
· xornais polas causas que nós saímos, que poderán
ter tamén problemas sociais e econótni~os, pero ,
integraron sen racismo 'ÓS repatriados das colonias
e segue a baber bastantes causas nas que nos dan ·
un cento de voltas.
Non, non quero pronunciar esa palabra. Sinto
que ó dicila enzoufo nela, que precisa do meu
comentario para engordar.. Sei que está connos~o e
nembargante . quero facerlle o baleiro por. ver se
deixa de existir. Hai .que lava-lo aire, este s.ol primeirizo que acaricia. Hai que botalos a todos, desobedecer se é preciso, berrar que non a unha Gultura e
un xeito de vivir ó que somos alleos, desobedecer
tamén é democracia. Hai que recupera-la ·esperanza. ·

•
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CON .·FQANCO ~BlA 'ALGO
\NCORRüPTO? Si : a BRAtO
l DA sANTA lt~€'SAj

O NOSO TABOLEIRO

Encontros na Terra Cha:
Arredor da obra de Xosé Chao Rego
A Asociación Cultural Xermolos vén
celebrando cada ano un encontro de creadores e escritorés desta comarca e de toda
Galicia. A razón desta"cqnvocatoria é o
achegamento á obra dos nosos guieiros ...
Así nestes anos xuntámonos arredor
· da obra de Manuel María, Xosé Trapero
Pardo e Ramón Villares.

A nosa identidade
Aquela conversa con Pepe Chao foi
un estímulo pra converternos en galegos
máis activos. Unha das pegadas máis fortes que imprimiron aqueles encontros co
pensador da Chouzana da Terra Cha entre
moitos de nosoutros foi o seu arranque
sempre liberador, endexamais dogmático ...

No Santo Alberte
Mais dende o
primeiro día estivo presente na
nosa perspectiva e
no noso desexo a
aportación
de
Xosé Chao Rego
á cultura de Galic i a . Mesmo na
elección do lugar
destes éncontros,
Santo Alb~rte de
Parga, ti vo moito
que ve-la imaxi nación creadora
deste animador de
tantas iniciativas
culturais.
A s\Ía decisión de convidar- Xosé Chao Rego jntervindo na celebración dos quince anos de Xermolos
nos a colaborar·
con Irimia na V Romaxe, celebrada no
Ás veces dende a distancia física, pero
Santo Alberte, sorprendeu a moitos memsempre dende un ·mesmo horizonte, creoubros de Xermolos. Naquel intre e en nioi_se unha comunión e comunicación entre o
tos máis, Pepe Chao axudounos a redesautor do "Eu renazo galega" e moitos
cubrir dun xeito novo, máis creativo e
mozos e animadores culturais desta
lúdico, o nosu entorno. O Santo Alberte
comarca e de todo país. Estabamos meti-:
tivo dende aquela unha resonancia máis
dos nun camiño cheo de sorpresas e comapaixonada no corazón desta Asociación.
promisos coa terra. E tódolos escritos de
Chao Rego, sabor de- todo os seus libros,
Xa antes, nas orixes deste colectivo,
non facían máis que i;nergullamos na n9sa
Chao viñera a Guitiriz a responder a unha
identidade e historia: "Para comprenderpregunta: "¿En qué consiste ser galego?
mos Galicia", "Historia do pobo de
A mocidade de Xermol.os atopou
Xesús", "O misterio do lume", etc.
neste pensador o camiño pra reformulaAs reflexións e intuicións de Chao, ó
lo que estabamos a vivir, facer e soñar na
longo _destes anos, foron decisivas no pernos.a cotidianeidade. O resultado daquel
fil que foi acadando este colectivo no
encontro de'rivou nunha . teima moito
naso compromiso de facer pobo.
máis reforzada: a busca da nosa identidaE así, cando cumprímo-los quince
de a través da Asociación que estabamo~
anos
de actividade, tro.uxemos a Chao
· artellando.

o

para que nos axudase a facer o balance da
nosa primeira andaina, e semp·re co
mesmo obxectivo: mergullarnos na no a
identidade coma pobo.
E agora, o dezaoito de xuño, volveremos ó Santo Alberte pra facer unha nova
cata no pensamento e creatividade deste
autor tan querido para tódolos irimegos.
Todo isto, a pesar
da resistencia que
sempre
puxo
Xosé Chao pra
este tipo de recoñecementos. "Un
home de fonda
vocación intelectual, como dixo
Siro en certa ocasión, a nobreza de
sentimento que se
acocha baixo · á
súa
presencia
humilde".
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Por supo to,
é un encontro
aberto a todo .
Pra apuntarse ou
pedir máis información, o teléfono 982-372040.

Ás doce do 18' de xuño no Santo
Alberte, táb~a redonda coa participación
. de:
- Bernardo García Cendán ·
- Marcial Gondar Portasany
- Andrés Torres Queiruga
- X'lllio Xiz
Ás catO'rce xantar con productos típicos, servid() pala Casa do Labrego de
Baamonde.
Ás dezms~te: "Arredor da vida". O
colectivo María Castaña de Lugo representará o que é unha fiada, unha romería,
unha procesi•ón .. ., con traxes, música, faenas, recollidas na Terra Cha.
Exposición de materiais sobre o proceso de galeguización da Igrexa en Galicia.

Alfonso Blanco Torrado
Asociación Xermolos
l~IHIA
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FALANDO CON XEITO

O CANTAR DO IRIMEGO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do mundo agrícola (17)
Te-lo muíño picado
A operación de nivela-la capa ou
moa co pé do muíño para que ela toque
de cheo e xire ben sobre el chámase Sestea-lo muíño ou aferilo.

¿Qu'importa qu'o muíño ande,
se graus non vexo na moega?
Afireo, Manuel, afireo,
qu 'a capa roe na pedra
O muíño roise, roise;
si se roe, vaino parar;
anque sonfilla dun probe
comigo non vou rogar.

Virar coma as aspas do m'uíño é
cambiar constantemente e dise das persa- .
as e das causas.
Cando o gran non está ben seco, o
muíño non pode bota-la fariña, anda a
modo e para. Iso dise Tomar paridoira
ou Tomar bouta.
Cando o muíño moe mal ou o cargan
de gran en exceso, a fariña sae graúda e
g rda (fariña viva). O contrario é afariña munda (fina). E, cando a fariña sae
m i munda, di e que sae ó ollo do

muíño. De xeito que Saír ó ollo do
muíño dise tamén de todo aquilo que sae

1. Era a terra de Canaán
a patria dos cananeos
que ocuparon pouco a pouco
os fieis de lavé: hebreos.
2. Os filisteos en contra
loitaron con tanta inquina
que a terra deu en chamarse
non Canaán: Philistina.
3. Nesa terra, Palestina,
prometida ó pobo fiel,
séculas vive o hebreo
chamándose Israel.

perfecto, como un quere.

A pedra de moer, polo tanto, é' a q"Qe
se utiliza para moe-lo millo e outros
grans, que máis comunmente se chama
pedra do muíño. E Pedra do muíño tamén
se lle chama a unha certa clase de rochas
para a construcción de rodas de muíño.

a

Cando pedra do muíño está moi alisada polo. moito uso, hai que picala, desiguala-la súa superficie cun instrumento
punzante para que .moa máis .doadaménte.
De xeito que Te-lo muíño picado é ter unha
persoa moito apetito, estar famento. A frase
é común a tódalas linguas nas que houbo
muíños coma os nosos, é decir, todas.

4. Mais Canaán-Palestina,
' entre continentes ponte,
sempre estivo ameazada
o mesmo hoxe ca onte.
5. O país é encruciliada
-Asia, África e Europasempre sometido ó paso
dalgunha militar tropa.

6. Os romanos expulsaron,
-e outros pobos máis adiante-

de Israel ós hebreos:
nace o.xudeu errante.
7. Pero os árabes quedaron
forxando o seu destino
e dende séculas vive
ali o pobo palestino.

Pernas de galo mariño,
malas novas de ti vaian
pola canle do muíño
O balbordo que fai .a auga da quenlla,
canle ou touta ó ·caer no fodicio é xordo
a voz dun -home muco imítalle moito, por
iso hai o· dito Te-la voz como touta de

e

8. No ano Corenta e Oito
Israel vén de retomo;
Palestina dá en arder
quentándose coma un forno.

muíño.

9. Palestinos e israelís
chegan a tal paroxismo
por disputaren a terra
que xogan co terrorismo.
1

10. Os xudeus son máis fortes
e non é ningún misterio
que reciben o apoio
do americano imperio.
11. En campos de refuxiados
os palestinos son nada
mais responden ós fusís
con pedras: é a lntifada.
12. E así os rapaciños ·
do seu líder Arafat
desigual loita establecen
cal David con Goliat.

O día 12 de xuño son as elecc~ións europeas. O pobo anda desmoralizado por culpa da corrup- ·
ción dalgúns políticos. A tentl1ción cJ..,e quedar na casa e ignora-las urnas é grande. Nosoutros
voto retírese á presencia de Galicia e de España no Par/amen- .
pensamos que hai que votar.
to europeo. Consideramos que a actual liorta, sucia e in$ultante, dos dous partidos españois
máis importantes, non deberí.an condiciona-lo naso voto. Non son estas unhas eleccións xerais
para formar goberno.
j
.
·
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13. Pero hai só algúns días
fixeron o gran tratado
polo que os palestinos
xa poden ser un Estado.
14. A capital palestina
é Jericó. Abofé
nace unha esp~ranza grande
coma en tempos de Xosué.

