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.CACIQUES ECREGOS, HOXE

EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

Caciquismo e clerecía
O crego e mailo cacique son dúas figuras distintas, a
miúdo contradictorias. A diferencia reside en algo fundamental: o señor cura ten unha parroquia, o cacique traballa unha client~la. lsto quer dicir que o estatuto do crego é
estable, vencellado a unha función oficial. O caciquismo é
unha creación do pobo que, por falta de lugares e institucións legais de participación e de xestión necesitou crear
esa figura intermediaria.
Dada a importancia en Galicia da parroquia co·m a
entidade ~eográfica e social, o estatuto do señor cura é
moi sólido e non está baseado principalmente nas cualidades persoais do sacerdote de turno. Sempre as parroquias reclamaron o seu cur.a e defendíano fronte a outras
parroquias, fose cal for a relación afectiva interna. O
señor cura representaba a parroquia.
O cacique, en cambio, éo independe_ntemente da súa ·
profesión. Non ten un estatuto oficial e traballa ·a súa
clientela creando unha sutil dependencia, baseado nas
necesidades máis elementales do seu cliente. Adoita ser
un patrón eficaz e mesmo atable.
Lisón Tolosana afirma: "O enfrontamento caciquesacerdote é difícilmente evitable. a non ser que este se
abaixe ante aquel, relación asimétrica esta última nada
frecu_ente. O primeiro é un local, d~ máis idade e habilidade no manexo do poder, con fortes ví~culos extraparroquiais e con forte base económica; o segundo non é un
n~tivo e, polo tanto, non ten raíces na parroquia, é xeralmente máis novo e inexperto nesas sinuosas lides, pasa
pola freguesía e déixaa despois dalgúns anos'~.
lsto non impide que o crego, coma calquera outro profesional, poida caciquear. Cando tal sucede, a figura do
señor cura degrádase e perde esa capacidade de arbitraxe que sempre tivo o párroco en Galicia porque, necesariamente, ten que coller partido e non precisamente a
favor dos pobre.s, senón dos poderosos, e d.os políticios
dos que pepende a súa influencia.

l.

Fermosa resulta a estampa dese crego tradicio.nal
que pon en xogo a súa capacidade de aglutinar a prol de
causas de promoción humna e social da parroquia, promovendo cooperativas, arranxo de camiños, construcción
de obras sociais.
Non témo-lo gusto e nin tan sequera o desgusto de
coñecer a don Felisindo, párroco de Tamaguelos nin o
doutro crego que disque lle serve de comparsa. A frivolidade do xornalista coruñés Carlos Luís Rodríguez ironiza
titulando o seu comentario deste xeito: "Del caciquismo a
la teología de la liberación".
Ben está o humor irónico cando non entra en xogo a
vida das persoas e a miseria dos pobres. Pensar que
estes cregos estean traballando a favor do pobo cando o
están a facer dende unha postura política de influencia
económica e dende o partido no poder, é difícil de sustentar, por moito que constrúan con cemento para o pobo. A
liberación é outra causa, que implica o martirio do liberador, non a súa prepotencia política.
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A esencia do poder.
¿Hai acaso unha forma
enxebremente galega de entender e practica-lo poder?
E don Felisindo, o crego
de Tamaguelos, que dispón
facer obras a conta da Administración, ¿está parte da resposta? En don Pepe Cuíña,
que disque vai polas feiras do
país executando o presuposto
co sistema a-ti-si-a-ti-non ¿hai
outra parte? En don Manuel
que bendí e perdoa ós seus con
inefable e xeneroso criterio
dende as alturas ¿está a· tercei- .
ra pata do tallo?
O qu.e si hai, seguro, é
unha forma real e curiosa de
entender en Galicia o exercicio do poder.
Os don Felisindos .son os
brazos executores, os patemais .
mediadores, conseguidores de
obras e sevicios a razoable
prezo electoral, os homes do
partido no medio do pobo.
Nos don Pepes, chámense
como cadre en cada caso,
están os repartidores de gracias., os con,cededores. Os que
o día da festa, entre os percebes importados do litoral e o
año ó espeto propio do lugar,
dan un gastronómico si, un
permiso con sabor a godello,
unha autorización alta en
colesterol, un farturento fágase que xa amañaremos.
E no único, no case innomeable, está a fonte do ben e
do mal. É bo o que el sabe,
consente e perdoa. Pecamino-

o

so resto. Tremebundo soberano, o Gran Patrón. El é o
Criterio. El di: esto é. grave,
aquelo trapallada. E punto.
Porque el é o punto final.
Nada sería como é sen o
triple papel. Cacique, vicerrei
e soberano. Sindo, Pepe e
Manolo. O ttio la-la-la. E tanto
se asfalta .unha pista como se
fai unha natural recomendación. Conseguidor, concededor e bendicidor. A trindade
PC?líticia.
Pero non confundámo-la
esencia galega coa tradición
medieval e absolutista ..
Porque no natural agradecemento dos veciños, plasmado en votos, ¿non se agacha un
resto de conciencia de súbdito
sen dereitos, de pacto de vasalaxe entre o servo e o señor?
E, ¿non é acaso a vida do cacique es.a dependencia do que
necesita un mediador para
conectar cos de arriba? E o
vicerrei, ¿acaso non xestiona a
cousa pública con ese descontrolado donaire porque pensa
que é medio propiedade súa?
¿E o soberano? ¿Non é un
puro resto histórico?
O camiño da liberación
consiste xustamente en desmontar esta andrómena, móntea quen a monte, os de agora
ou os de .despois. Pero, a
modo, que aínda ten que pronunciarse ó respecto Mons.
Gea Escolano, experto en política moral.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Deos invítanos a pasalo ben

'e

hega o tempo do verán. o que máis
e o que menos disponse a pasar
uns días felices, alonxado do ritmo.
diario do traballo, na compaña máis insistente de persoas queridas, facendo causas
que a un lle dan gusto e pracer. Non todos
poden dispoñer disto, pero os que poidan
¡noraboa!

isto case sempre trae tristura e preocupación desmedi.da. Deus quérenos en vacación , porque a vacación é unha boa oca-

Deus é amigo do pracer
Anque nas pareza o contrario, Deus é
amigo do nos o pracer. Anque por veces
parece que nos ensinaron a vivi-la fe con
certa amargura e rixidez, Deus é amigo do
pracer. Anque todos estamos convocados
por Deus para un traballo diario en favor
da irmandade real entre a xente, Deus é
amigo do nos o pracer.
Gústalle que amemos, que folguemos ,
que riamos, que compartamos, que esteamos máis unidos ca nunca, que aliviémolo
carpo e mailo espírito, que sexamos felices; que non nos deixemos obsesionar por
producir e por ter moitas causas, xa que

En bo gusto e pracer, non hai coma Deus.

sión para humanizarnos mais, para facernos polo tanto máis fillos del.

Hai un pracer maior
Deus , que sempre quere o máis e o
mellar para todos nós , non se contenta
con vernos en calquera vacación. Invítanos a contempla-las súas marabillas espalladas en calquera recanto da nasa xeografía. Invítanos a contempla-las marabillas
feitas pala xente, que son reflexo da súa
infinita creatividade.
E invítanos tamén, aínda en vacacións
e porque nos quere moito, a introducirnos
no mundo marabilloso do pobre e da
pobreza , para gozar cos pobres, para
gozar con Deus que vive especialmente
cos pobres, para chegar ás fontes do máis
grande pracer e admiración.
Sen caer en parvadas , deixémonos
in~luso orientar por Deus á hora de selecciona-las nasas vacacións, seguros de que
en bo gusto e pracer non hai nin~uén
coma Deus.

REMOENDO O EVANXEO

Victorino Pérez Prieto

Un .X esús nada apático
Domingo XVI do Tempo Ordinario
(10 de Xulló)

"Eran moitos os que ían e viñan, e nin
para comer atopaban tempo ...
Xesús atopouse cunhd grande multitude.
El, conmovido, porque erqn coma oyellas sen
p_a stor, púxose a predicar
ensinándolles moitas causas" (Me 6, 30-34)

Domingo XVII do
Tempo Ordinario (24 de
Xullo)
"Xesús colleu os pans
e, dando gracias, repartiu
ós sentados canto quixeron,
e o mesmo os peixes. Cando
se fartaron díxolles ós seus
discípulos:
- Recollede os anacos
sobrantes, para que non s~ .
estrague nada" (Xn 6, 115)

Non, Xesús non era
nada a-pático, non era indi-

.ferente ante a realidade da xente, era máis
ben sim-pático, entraba nos problemas da
xente do Seu pobo, sufría con eles e aledábase con eles. Non lle resultaba ·doado ás
veces. Pero facía a diario, por iso non tiña
case tempo nin de comer. Eu tamén c~ñezo

a ruáis dun que lle acorre outro tanto ... e
réñenlle por desordenado. Non é doado
amar coma Xesús, ata na realidade fonda da
xente, dándose completa e gratuitamente,
pero ó cristián está chamado a vivir e testemuñar ese arriar gratuíto nun mundo consumista no que todo se merca
e se vende.
¡E vai Xesús e dalles
de comer de balde a un
feixe de xente ! Gracias a
que os apóstolo s foron
capaces de comparti-lo que
tiñan, e non tiraron nada.
Que a nasa oración
sexa:
"V eño onda ti, Pai,
para aprender a amar
gratuitamente
como amou Xesús,
como ti nos amas gratuitamente a todos,
sen distinción ningunha".
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

FEIRA CO foi unha
marca que chegou moi
lonxe neste ano, debido á publicidade das
camisetas do Deportivo, como podemos
observar nesta fotografía . Pero hai moita
xente que non sabe que
Feiraco é unha gran.
cooperativa gandeira
que cumpre agora os primeiros vintecinco anos de existencia, que
con ta con dez mil socios e que produce·oitenta e cinco millóns de
litros deleite ó ano. Pra celebrar este acontecemento van publica, lo libro: "Feiraco: 25 anos. Unha realidade agro-industrial".

A POBOACIÓN DO
TERCEIRO MUNDO
segue a preocupar pola
situación de miseria na
que deserivolve a súa
vida. Só ert trinta anos
dobrou o número de persoas do mundo: de dous.
mil cincocentos millóns
de viventes pasamos a
cinco mil millóns. En
mil novecentos noventa
viron luz primeira cento corenta e dous millóns de nenos; deles
dezasete millóns naceron nos chamados países ricos, ,e os outros
cento vintecinco, n<;>s países máis pobres.

A MOCIDADE CRISTIÁ DE LUGO ofrece un
xeito novo de compartí-lo
verán . Así nestes días
están ocupados nun campo
. de traballo sobre a oración
en Fisteus-Quiroga e na
.Marcha Vocacional da
Al egría' na Fonsagrada.
Durante un mes, ata o
quince de ago to, organ izan un traballo de voluntariado de acollida 6 peregrino en Triaca tela, e xa en setembro un curso de
anim d re de pa toral xuven~l en Loio-Paradela.

A
ASOCIACIÓN SOCIOPEDAGÓXICA
GALEGA
ORGANIZA
EN SETEMBRO UNHA grande actividade: as XVIII Xomadas· do Ensino
en Vigo, a III Semana da Educ~ción Medio-Ambiental en
Muros, os V Encontros Pedagóxicos no Ferrol, os III Encontros
pedagóxicos de Ourense, o mesmo que en Santiago, a V Semana.
da Edu.cación en Pontevedra; todas estas xuntanzas terán lugar
desde o dezanove ata o vintetrés de setembro. En Riveira e na
Coruña terán lugar a semana anterior.

e
il
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A REEMBOLSA·R ·
Para despistados impenitentes dámo-lo aviso seguinte:
Atendede por favor ós reembolsos que vos chegarán neste
mes.
É o sistema máis caro e molesto pero é o que empregamos
coma último recurso.
Cada reembolso cústanos 130 ptas.
Agradecémo-lá colaboración de todos.

OS
VINTECINCO
ANOS D~ WOODSTOCK van ser celebrados ne,ste ano os días
trece e catorce de agosto
tamén no Estado de
Nova Iork. Lembrarán
aquel berro de "paz no
mundo". Aquí, máis
cerca, celebrarémo-lo
'XV Festival de Pardiñas,
os días seis e sete de
agosto con grupos coma
Fía na Roca e Os diplomáticos e, de fóra,
Ka~inka, de Rusia e Battelefield Band_, de Escocia. O Pregoeiro, na
tarde ~o domingo, será o
autor de literatura infantil Agustín Fernández Paz, porque ningunha arte estará ausente da cita de Pardiñas.

TEMPO DE ENCONTROS E CREACIÓN, así a Mostra ele
Teatro en Ribadavia durante dez días desde o quince de xullo. .
Nesta _décima edición hai que salientar unha exposición sobre a
historia do teatro noso desde o século XV ata o XX. Xa en
agosto, a partir do día cinco, ten lugar na capital alfareira dé
Buño a undécima mostra con varias actividades paralelas.
O LUME
reduciu a
súa desfeiMILES DE HECTAREAS
ta en Gali250
cia, como
podemos
200
ver no gráfico,
pero
150
. non podemos redu100 ci-la· vixilancia ... O
ano pasado
en todo o
ANOS
Estado
houbo quinc~ mil douscentos lumes, cunhas perdas de ce~ mil
millóns de pesetas.
·suPE-RFICIE QUEIMADA EN GALIZA
(1969-1992)

PREESCOLAR NA CASA, o
programa da TVG dos martes,
acaba de ser loado polo expertos
do Ministerio de Asuntos
Sociais de Madrid polo seu
equilibrio entre masculino-feminino e pola súa rigorosidade nos.
contidos psicopedagóxicos. Na
fotografía, Marisol Fernández
Rocha, directora do programa.

AS CONTRADICCIÓNS
ENTRE O PODER E A
ECOLOXIA son unha das
grandes preocupacións dos
grupos ecoloxistas. Nestes
días varios colectivos
.andan a sensibilizar á
poboación sobre problemas
como a posibilidade da instalación dun cemiterio nuclear en
Mondoñedo, Fisterra ou Ourense. Ata agora son todos desmentidos, mais cando o río soa... Outro pr_o blema que están a
denuncia-los ecoloxistas son as desfeitas que fan na construcción das autovías por exemplo, nos vales do Río Neira e Pureo,
Lugo, ou en Melón, en Ourense.

eri

O SENDEIRISMO ESTÁ
DE MODA, e non podemos
caer no consumismo esmagador de meternos ria "intimidade" dos animais e das
plantas e_campar polos seus
.foros como s~ nada ... Hai
moitas rutas de sendeirismo
trazadas e dirixidas por ecoloxistas que teñen sensibilidade pra facer isto. Por
exemplo, Leiras Pulpeiro de
Mondoñedo (Tf. 982-52 10
75), a Sociedade de Montaña Artabros do Ferrol ou o
Club Montañero Celtas de
Pontevedra. Estes grupos
teñen cadernos de rutas moi
fermosas'.

PLAN PROVINCIAL DE SENDEIROS
•

•
•
•

VINCIOS - GALIÑEIRO - VINCIOS
VINCIOS - ALOIA
A GARRIDA - ALBA - OUTEIROS
MADROA - VIXIADOR - REDONDELA
FIGU~IRIDO - FARO DÓMAIO - CANGAS
MOSTEIRO DA FRANQUEIRA - SERRADO
AVION ESUIDO - MOSTEIRO DE ACIBEIRO

¡PROTEXE A
NATURE.ZA!
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TERCEIRO MUNDO

De Santiago
Xosé Cuns é un santiagués, colaborador de INTERM ON, que hai pouco estivo en Bolivia. O seu regreso
entrevístámolO para Irimia.

- ¿Cal foi o motivo da túa viaxe a Bolivia?

- Foron.varias razóns, a principal era que quería coñecer, aínda que fose superficialmente, a realidade dalgún país do Terceiro Mundo. Levo xa algúns anos traballando en te.mas de cooperación pero ."de oídas",
tina m.oitas ganas de coñecer sobre o terreo o que ata
agora só coñecía por lecturas ou por xente que antes
estivo alí. Por outra banda, tiven ocasión de ir ve-lo
proxecto de cooperación que o Concello de Santia~o
financia no Altiplano, na micro-rexión de Jesús de
Machaca.
- ¿Agardabas atopar o que logo viches?

- En gran parte si, pero non do xeito en que imaxinaba
. .que ser:ía. Explícome: agardaba ver enormes diferencias entre ricos e pobres porque sabía que era así,
pero ver~ na realidade ese contraste brutal, é algo que
me impresionou. O mesmo se pode dicir das sectas:
sabía da súa crecente implantación, pero non comprendín ese fenómeno ata que no medio de· Santa
Cruz (a segunda .cidade en importancia de Bolivia),
vino local de Nueva Acrópolis.
Tamén me serviu para comprender o papel decisivo
que teñen os gobemos e as sociedades dos países do
Sur no seu desenvolvemento. Sen esquecer que as
causas fundamentais da pobreza están aquí, no Norte,
mellora-las administracións públicas e sobor de todo
elimina-la corrupción, son tarefas indispensables sen
as que estes países nunca poderán saír adiante.
Resumindo nunha frase a resposta, eu diría que tiña
a imaxe dunha sociedade feita a base de estatísticas
e de lecturas e que descubrín unha sociedade de persoas, con atrancos moito maiores dos que poidamos .
ter aquí, pero tamén con moita ilusión e ganas de
resol velos.
- ¿Calé o traballo que realiza alí Intermón?

- Intermón financia, a través da Organización non
Gubernamental boliviana CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), diversos
proxectos de desenvolvemento agrario, tanto nas
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Santiago facendo camiño de solidariedade
zonas selváticas coma no Altiplano.
Este financiamento inclúe dende
creación .de infraestructuras ata o
habiliiamento de programas de créditos ó campesinado ou de investígación sobre novo"s cultivos e rnelloras agrícolas.

- Bolivia é coñecida por ser unha
das principais.produCtoras de cocaína do mundo. ¿Como se vive alí
este tema?
- Ante todo unha aclaración. Bolivia
é a principal produCtora de folla de
coca, imha planta que forma parte do
consumo normal Q.os bolivianos,
coma aquí pode se-la manzanilla ou
o café. Outra cousa moi distinta é a
cocaína, unha substancia feíta ayartir da coca, pero noutros países
·(sobre todo Colombia). · Dito i~to, o
tema da producción de coca podería
incluílo no que me preguntaches
antes .
. Eu sabía que a producción de coca
fora o que salvara ó país do desastre
económico derivado ·sobre todo da
débeda externa e que era o principal
ingreso do país. O chegar alí COil\1pro bei non só que isto era certo
senón que é obvio. Com9 dixen
antes, o cultiv.o da coca fíxose dende
sempre en· Bolivia e alí vese coma
algo natural; se a isto unimos que é
un dos ·perneos negociÜs rendibles
deste país, é lóxico que ningún
gobemo intente rematar .eón el. As
medidas para loitas contra esta producción son simple maquillaxe derivada da presión do Norte e ninguén
as toma en serio, por isto se entende
o fracaso da política de su~stitución
de cultivos (ningunha outra planta dá
uns ingresos tal altos) . .

O -n ovo gob.e rno 'creo que chega Por unha .banda non sería capaz de
cunh~ visión máis ~ealista, pretende
renunciar ás comodidades das que
comercializa-la coca como o que é
g~zo. Pola outra, se ben é certo que
-en Bolivia, un.h a infusión estimulan- , me animou bastante o ve-lo traballo
que está a face-la xente para saír da
te; aínda a.s í tamén eles saben que
esta é outra me.dida de maquillaxe. probreza, se algo me quedou claro é
.Mentres no Norte .se queir& coc.aílla, · que onde podo ser máis útil é na
miña sociedade, cambiando as cauBolivia producirá coca, _e eu, -como
sas que provocan a pobreza aquí_ou
creo que a maiorfa dos bolivianos,
en Bolivia e apoiandO os esforzos
non vou ~er quen o critique nin trate
que alí se fan. Carga-las pilas ~ár:
de impedilo.
.....
goas perfectamente, coa xente que
- Moita xente, despQis dunha viaxe
día a día está traballando polo Sur e
ó Terceiro Mundo, quere volver e que decote me están a dar leccións
'quedar a traballar ali, ¿ocórreche de solidariedade. Aínda que dende
algo semellante?
logo volverei tantas veces como
poi da.
~ É certo que moita xente que se vai
por alí queda moi impresionada e
quere quedar ou volver pronto para
\
"cargar pilas". Eu non teño ese desexo.

Marta Sopeña
Intermón-Galicia

Dese~pregQ.

INFORME

- Pro

Unha parábola de economistas

Desemprego-Problema e síntoma

Irnos le-la prensa; hai xa tempo que
Tódolos que lemos Irié imposible abrí-las páxinas de economia, apreciámo-las parábomía sen bater con esta sombriza mensalas. Sobre parábolas foi funxe de remate de século : o desemprego
damentado o relato de "O
vai ser compañeiro das economías
Reino". Parábolas son tamén
europeas sen que se vexa solución.
os....instrumentos conceptuais
¿Provocado polo avance tecnolóxico?
que ·os economistas denomi¿Derivado do exiguo estado de benestar
nan "modelos". ¿Que polítiespañol? ¿ Orixinado pola crise económica? Os economistas discuten o fenó- . cas económicas demandaría ·
meno sen atoparen solucións. Dise que
o desemprego? ¿É posible
unha política económica
o pleno emprego, dereito constituci9nal
e obxectivo político indiscutible ata ·hai . neutra, tan boa para os ricos
coma para os "pobres? ¿De
pouco, é algo imposible e mesmo preque falamos cando falamos
xudicial.
de prioridades?

¿Quen sofre o desemprego en Galicia?
Había en Galicia a fin s do 9 3,
960.000 traballadores en activo. Había
205.000 máis que procuraban e non
conseguían traballo. E había, ademáis.
1.120.000 inactivos, denominación
que recolle a xubilados e estudiantes,
pero tamén a amas de casa; unha denominación, como se ve, bastante inaxeitada.

Vario trazo a subliñar:
- De cada traballador galego con
emprego dependen 1,4 en idade .de traballar.
- O 30% dos ocupados galegos
están situados na agricultura ou pesca,
pero estes sectores. nada máis que aportan un 4% á bolsa do paro. Trátase aquí
de traballo non ·a salariado na súa
inmensa maioría. Nesto se fundamenta
a discutible opinión de que Galicia
atura un paro menor ca outras comunidades.
- O 43% do total de parados galego , isto é 88.000, son mozos e mozas
que buscan o seµ primeiro emprego ou
traballadores desesperados que levan
mái de tres anos infructuosamente
empeñados en traballar.
- Para as mulleres, ~orna sempre, é
peor. Hai un 50% máis de varóns ca de
mullere coa calificación de activos. E
obre o activos, hai un 12% máis de
de emprego na mulleres ca nos
home.
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Irnos .expor un modelo,
unha auténtica parábola eco~
nómica.
O asunto vai dun país
cun goberno progresista,
preocupado polo benestar d~
inmensa maioría e onde,
como non podía por menos
de ser nunha Administración Unha tarefa
democrática avanzada, os
recursos públicos se xestionan en forma transparente e rigorosa;
estamos, como diciamos, nunha parábola. O país ten ricos e pobres, como todo
país que se prece. Irnos describilo en
números:

urxente: Redistribuí-lo trabal/o.

O país está formado por 100 cida. dáns, 20 ricos, cuns ingresos anuais de
200 denarios (estamos nu~a parábola) e
80 pobres, cuns ingresos anuais de 100
denat;ios. Os ·impostos establecidos
polo goberno progresista ascenden:
ó 10% dos ingresos.
Ricos
Resumamos a situación existente no seguinte cadro:
Habitantes Renda anual

Ricos

Pobre~

Total

Renda nacional

lmpostos

20

200

20x200 = 4.000

20x200x0, 1 = 400

Pobres

80

100

80xl00 = 8.000

80x100x0,l = 800

Total

100

12.000

1.200

O goberno recada ~.200 denarios cargando o 10% de impostos sobre os ingresos tanto dos pobres coma dos ricos, o.
que, ben pensado, non r~sulta excesivamente progresista. O goberno destina a
metade dos impostos recadados a aten-

der servicios sociais básicos, coma ensino, sanidade etc, ·e os restantes 600 .
denarios a manter aberto un gran Parque Público.
O partido conservador, polo momento na oposición, ten no seu programa de
goberno un principio orientador básico:
rebaixa-los impostos "para relanza-la
actividade económica", este é o seu programa fiscal para aplicar cando. gañe:
Habitantes Renda anual
I

Renda nacional

Impostos

2o'

200

20x200 = 4.000 20x200x0,05 = 200

80

100

80x100 = 8.000 80x100x0,Q5 ~ 400

100

12.000

600

Naturalmente ó diminuí-los
impostos á metade o partido conservad o r pretende aforrar en gastos
superfluos, o Parque Público será,
privatizado para aforrar os 600
denarios anuais que custa;
Pola importancia que ten na loita
política, irnos parar mentes un momento
na economía do Parque. O_Parque necesita para o seu .funcionamento 1 Encargado
q e gaña anualmente 100 denarios, mais

~blema

e síntoma ·

5 Monitores (1 por cada 20 cidadáns) que
gañan tamén 100 denarios anuais totalizando así os 100+5x100=60Q denarios de
orzamento anual do Parque. Mediante a
política de imposio·s establecida polo
gobemo ·progresista, poden visitar gratuitamente n Parque os 100 cidadáris do
país.
Por fin chegou a ocasión, o partido
conservador gaña as elección_s coa promesa da rebaixa xeneralizada dos impostas do 10% que se vén apficando ó 5%
prometido no seu programa electoral, e
coa promesa explícfra de mante-las cantas públicas equilibradas mediante o
recorte de gastos superfluos. Xa sabemos
que quer dicir: cerra-lo Parque.
Non hai máis que repasar os cadros
anterióres para comprender que o goberno vai ingresar 600 denarios m~nos c·ada
ano a base de que cada un dos 20 ricos
aforre un 5 % dos seus ingresos
(200x5%=10), en total 20x10=200, e que
cada un dos 80 pobres aforré o 5% dos
seus (100x5%=5), en total 80x5 =400,
que fan os 600 denarios que custaba
manter aberto o Parque para todos.

Os pobres van .quedar agora defi-.
nitivamente excluídos do Parque. Se 9
Encargado do Parque, que fora o beneficiario da privatización, quere que lle
· cadren as cantas mantendo o Parque
aberto a todos coma antes, tería que
contratar ós 5 Monitores necesarios e
vende-los abonos anuais ó Parque a 600
/ 100=6 denarios, cantidade que non
poden paga-los 80 pobres porque a rebaib de impostas do gobemo conservador
foi só de 5 denarios · polo que terían que
gastar aínda 1 denario máis dos seus .
ingresos que precisan para mante-los
seus gastos imprescindibles.
Os 20 ricos teñen asegurado en
·cambio a entrad;i ó Parque polo
mesmo importe que aforran coa rebaixa de impostos. Cando o Encargado
<¡tcaba comprendendo que só os ricos van
visita-lo Parque, despedirá a 4 Monitores
que se encontran inactivos (só precisará 1
para atender ós 20 ricos) e poñerá os abonos anuais de entrada ·a 200 / 20=10 que
é o que aforra cada rico pola baixada dos.
impostas. Ambiente selecto sen aglome~
racións, prezos asequibles pero non ó
alcance de calquera, máis_cartos no

bolso para decidir libremente sobre o
seo uso... os ricos están felices' e así o
explican diariamente en artigos e Cartas ó Director nos principais xornais
do país.
Un importante detalle: o emprego
en actividades públicas reduciuse significativamente (1 Monitor en vez dos
4 que ante~ había) e o _consumo público
baixou nos 600 denarios que se empregaban ,_en manter aberto o Parque see
que o consumo privado aumentase
máis que en 200 (desfrute do Parque
privado polos ricos). ¿Demagoxia?,
non, aritmética.
¿Entendéde-la parábola? Cada política ten as súas consecuencias, consecuencias que condicionan o emprego, a
capacidade de consumo, o papel do sector público da econonúa, etc.

· Utopías e programas
Existe unha utopía bíblica de carácter terrenal onde os años conviven cos
leóns como existe unha utopía socialista que é a dunha sociedade transparen-

Para as mulleres, coma sempre, o peor: hai un 50% más de varóns ca de mulleres coa calificación de activos.

r:::>te, desmercantilizada e orientada
á satisfacción
das necesidades fundamentais de
tódo-los cidadáns e existe
-~índa
que
hles ta se fale
menos por ser
a máis inverosímil e ó
mesmo tempo
a máis aceptada e indiscutible- unha utopía mercantil.
A utopía
mercantil pretende que o ·
imple interee individual, Agricultura e pesca.absorben·en Galicia boa parte do paro.
o criterio do
- Redistribuí-lo traballo procurando
máximo lucro persoal, dá orixe á máxima
elimina-la
asignación das tarefas máis •
ati facción para todos, o máximo crecepenosas
sempre
ás mesmas persoas.
ment económico e, por suposto a elimina ión do de emprego. ¿Por que existe
- Educación xeral e do maior nivel
nt n de. mpreg e desperdicio nas ecoposible en cada mome~to para todos.
n mía d mercado?, perguntámonos;
- Educación á xuventude nos novos
p rque e e tá impedindo o correcto funv.
a
lores
da ecoloxía,. o pacifismo, a solici namento do mercado coa intervención
dariedade
e a cooperación.
d poderes público , os sindicatos, e .os
monopolios conte tan· os utopistas do
- Promoción de actividades asociatimercado: "¡Deixade, deixade operar ó
vas entre os cidadáns que permitan ir
'Mercado, -proclaman-, que el nos devolcristalizando relacións humanas fraterverá a riqueza e o ben-estar!".
nais.

Realmente hai dous principios
básicos de organización das sociedades
modernas:
1- O principio democrático que se
resume na máxima "un cidadán un
voto".
2- O principio m cantil que se
resume na máxima' das máximas
"unha peseta un voto no mercado".·
¿Que principio
cal prevalece?

deb~ría

prevalecer,

Un pensador da utopía socialista,
decidido partidario do principio democrático, propón seis tarefa radicais dignas
do no o tempo:
- Unifica-la conciencia ocial excedente.
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- Implicar ó •maior número de cidadáns na toma de decisións e na súa complexidade.

- Impulsar
un ha
nova cultura
de consumo
baseada na
preft?rencia
do
mellor
sob~e o máis,
do útil e
duradoiro
sobre o simplemente
novo,
do
tempo libre :
sobre a proliferación que
1empobrece e
envelena o
planeta da
humanidade.
- ·Defende-la igual1.fade e efica1
cia promovida polas actividades públicas contra o elitismo e despilfarro privado no ensino, na sanidade,
na atención social, no transporte ...
(Aviso: É obrigatorio oponerse ó
corporativismo das elites burocráticas
xestoras dos intereses públicos)
- Promover actividades productivas,
cooperar, buscar ocos no mercado que
nos expulsa, crear oportunidades de traballo para a xente nova, compartilo se é
posible...
·
- Multiplica-las relacións de g'rupd
para buscar compaña, para conversar,
para desenvolver actividades, mesmo ·
para protestar.
(Opinión: A soidade tamén e boa)

Se vos parecen propostas moi
radicais, e ben sei que por vós non
quedaría, porque as practi~ades case
todas, aí vai 01.:itra manchea delas que
nos pode orientar nesta fin de século
que non cárece de luz a pesar de tanta
sombra.

- Desconfiar da demagoxia política,
vacinarse contra as medias vardades,
soprar continuamente coa mente e coa
imaxinación para sep,ara-lo trigo do xoio,
. a palabra que descobre da palabra que
encobre ...

- Abrirnos a un mundo interdependente: a nosa sociedad~ ós pobres dos
países da fam.e, os nosos mercados ós
seus productos.

Con isto cerrámo-lo círculo da riosa
reflexión, do número frío á utopía quente; o desemprego -metade economía
metade traxedia hu.runa-, está no medio e
medio.

(Variante: pode propoñerse unha
apertura simultánea e equilibrada dos
EE.UU., CE. e o Xap~n).

Xoán López Facal.

e:::>

CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

Xosé Antón Miguélez Díaz

A Maruxa e a cabra do-señor Edelmiro
Maruxa, unha ferrolá cincuentena, moi expresiva, chea de vitalidade e de capacidade para aprender de todo, desfruta especialmente_coa
natureza, sente que Deus lle fala na
herba, nos paxaros ... e tamén nas cabras.
Cando menos, na cabra do señor Edelmiro de Ourol, onde pasamos este verán
xuntos, en grupo chamados por Irimia,
uns días de exercicios espirituais. Gracias
á cabra e ó señor Edelmiro (e anque ela
non o diga gracias a que sabe aprender da
vida con olios de nena e de fe), a Maruxa
tivo unha fonda experiencia de canto
amor lle ten a ela e a todos o Paiciño do
ceo. Ela contóunolo así.
"Estaba eu falando co vello señor
Edelmiro que . levaba unha gadaña ó
lombo e unha cabra pola corda. Contaba
que a aldea quedara sen xente e que se
alegraba móito de ve-lo noso grupo por
alí, e que qué faciamos e ... nestas encomendas, a cabra, que mentres nós falabamos se dedicara. ó seu, a petiscar nas herbas · e a gusta-los gramos das silveiras,
como xa non lle alcanzaría por mor da

A

corda a algún bocado delicioso, deu un
forte pulo e arrastrou ó pobre señor Edelmiro que, polo costento que é o terreo en
Ourol .e por ir coa gadaña ó lombo, non
puido termar da cabra e acabou por deixala ir. Cando o home conseguiu volver
. coa cabra onda min, pasara máis dun tra-=
ballo e viña afrontado polo irado da
costa. Seguimos coa conversa, contándome el que tiña unha máquina de gadañar
Bertolini, moi boa, ·pero que non se vía
con forzas para manexala comc;t anos
atrás e, desde que marchara o filio, estaban sempre gardada, de xeito que o señor
Edelmiro volvera á vella gadaña; total
para segar unicamente dous pradellos que
para o inverno .da cabra ben lle chegaba_n ... Falar da cabra e volver facer a xena
a mesma operación de arrastre do pobre
señor Edelmiro e acarreirar costa abaixo
foi todo un. V olta a pousar a gadaña.
V olta a chamar na chiba. Volta a ir por
ela ó fondo da valiña. E volta a subir a
encosta tirando por ela. Como xa era a
segunda vez que lle escapaba, eu esperaba que a cabra había levar unha boa

malleira. Pero non. Como se nada pasase.
Eu case o quixen invitar ó xusto castigo e
díxenlle "a cabra élle ben mala ¿eh?
rp.erecía uns paos". Pero o señor Edelmiro pareceu asombrado dos meus pensares
e saíu en defensa da acusada: "Ai, señora
élle moi boa. Este anos deunos dous
cabritos bárbaros, que un pesou dezasei
quilos en canal e o outro pouco menos. E
hox€ aínda nos da case un litriño de leite
que para a muller e mais para min é
abondo. Élle moi boa. Moi boa ... É certo
que a ternos algo consentida ... "
E a Maruxa dicíanos. "Eu pensei:
Deus non vai ser peór comigo có señor
Edelmiro coa súa cabra. É eu ben seguro
que non serei para Deus peor que a chiba.
Aínda que faga cabritadas seguro que
virá tras min. Seguro tamén que agradecerá moitísimo o pouco leite bo que lle
dea porque non será menos agradecido có
velliño. ,En algo lle serei de utilidade a
Deus. Si, hoxe sentinme un pouco cabra e
sentinme moi querida por Deus".
Gracias Maruxiña. Nos tamén contigo.

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

Xosé Alvilares

ga
galaxia
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ECOLOXÍA

Manolo R. Bermejo

A Lei da Administración Hidráulica
a anterior lexislatura a Consellería de Ordenación do Territorio e
Obras Públicas -COTOP- levou ó
parlamento e aprobou a chamada Lei da
Administración Hidráulica.

N

O novo equipo da COTOP continuará adiante· con ela, e cómpre coñecela
para sabennos como se vai regula-lo uso
e consumo da auga.
A defensa do Medio Ambiente
Na nova Lei fálase de defende-lo
medio ambiente; mais, ¿que signjfica este
concepto? Defende-lo medio natural é a
medida máis progresiva e positiva que se
pode seguir na defensa da natureza.
Implica evita-la co ntamin ación e , ó
mesmo tempo, recuperar canto ternos
estragado.
Se a nova Leí de verdade defende o
medio, deberá establecer:
- Medidas para evita-la contaminación: 1º Obrigar ás industrias a depura-las
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súas augas, ou mellor aíntj.a, obtj.galas a
1
usalas en circuíto pechado; 2º Controlar,
na agricultura, o uso en exceso de adubos,
pesticidas e praguicidas, que matan a vida
dos ríos; 3º Depura-las augas residuais
das poboacións.

está xa moi ameazado. Este concepto
implica evita-la contaminación, evitar
que o noso medio se siga deteriorando.
Esta é a política que hoxe se está a seguir
en Europa e é a obriga emanada das
directrices comunitarias.

- Medidas conducentes a sanea-los
ríos , lagoas e mares da plataforma continental. Esto implicaría a realización
de accións concretas para recupera-lo
medio das agresións a que o sometemos ó longo dos últimos anos. Entre
ou tras accións: .1º Confrol do pH das
augas ; 2º Eliminación da eutrofización;
3º Sementádo con especies piscícolas e
vexetais das marxes dos ríos e das
bocarribeiras .. ., etc.

¿El será certo que, a nova Lei galega
vai ir por <liante das directrices comunitarias? Oxalá que sexamos capaces de
evita-la degradación do medio e consigamos sanealo.

A protección do Medio Ambiente

Repetimos novamente que Galicia, o
país dos dez mil ríos, que dicía o noso
Cunqueiro, é unha nación/auga. O saneamento, a ·recuperación dos nosos ríos, traerá de seu a recuperación do noso mundo '
rural e mariñeiro e, por engadido, riqueza
para o noso País.

Unha ·postura menos agresiva na
defensa da natureza é o que se entende
coma protección do medio ambien'te.
Cómpre protexe-lo medio porque hoxe

Se ·a Lei de Administración Hidráulica fala de defensa do medio natural,
recordémosllela ás nosas: autoridades e
obriguémoslles a cumprila.

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 66)

E lavé suscitou xuíces ... (Xuí 29)
Velaquí un libro -o dos Xuíces- que nos
relata, de xeito lexendario, unha serie
de historias de liberación política e
relixiosa. A teoloxía deste libro concéf?,trase nisto: Deus é seinpre fiel á
alianza, pero o seu pobo fallá moitas
veces. Cando o pobo se decata do seu
erro, clama a Deus, que envía o seu
espírito sobre un membro do pobo que
o saca de apuros, liberándoo. O esquema, que se repite, é este: infidelidade,
do pobó, castigo de Deus poñendo a
Israel en man doutros pobos -cananeos
e logo tamén filisteos-, arrepentimento,
e liberación. Velaquí o relato: (1) .

E subiu o anxo do Señor, desde Guilgal ata
Boquim e dixo: "Saqueivos de Exipto e
fíxenvos entrar na. terra que prometera a
vosos pais; e dixen: endex~mais romperei a A cultura dos cananeos era superior cá dos
alianza que fixen convosco. 2En canto a vós, hebras. Polo mesmo, o culto relixioso tamén
estaba máis perfeccionado, exercendo unha
non fagades alianza cos veciños deste país; forte atracción e influxo sobre Israel. Aquí, un .
habedes de derruba-los seos altares. Peto citarista de Canaári que animaba a liturxia
vós non escoitáste-la ~iña voz. ¿Por que coas súas cantigas.
procedestes así? 3Por iso tamén eu dixen:
nori os botarei de diante de vós,' e se,rán para vós coma a tralla no voso lombo; e os
seos deuses serán para vós un lazo". 4E, cando o anxo do Señor p_ronunciou aquelas·
palabras a tódolos fillos de Israel, o pobo botouse a laiar e a chorar. (2)
1

Morre Xosué e os anciáns non dan termado do pobo, que cae na idolatría. Van
xurdir xuíces, chamados xuíces maiores, para distinguilos dos anciáns, xu_íces
menores que exercían, estes si, de árbitros nos conflictos entre membros da mesma
tribo.
·
11
[ ••• ]
E cometeron o mal os-fillos de Israel diante do Señor, e serviron ós baales. 12E
abandonaron ó Señor, o Deos de seos pais, que os sacara da terra de Exipto, e foron
detrás dos deuses alleos, dos deuses de pobos que estaban arredor deles, e postráronse
diante deles, e alporizaron ó Señor. 13Abandonaron ó Señor, e serviron a Baal e ás
axtartés. (3)

Repítese o cic~o.: pecado, castigo, arrepentimento, liberación:'_

E alzouse a ira do Señor contra Israel, e púxoos nas mans de saqueadores, que os
abateron, e entregoun_os nas mans dos inimigo~ .do ·a rredor, e xa non se puideron -rexer
diante dos seos adversarios. 15En todo aquilo que acometían, a man do Señor estaba
con eies para mal, como o Señor lles tiña dito e xurado, de modo que os angustiou
ahondo.

14

A narración é antropomórfica, debuxando a Deus coma un home que se alporiza,
que se conmove, que é responsable mesmo do mal que lles sucede ós hebreos.
Pacía xurdir, con intermitencia,.xuíces, pero nin con esas:
'

[ ••• ] 18E cand0 o Señorfixo xurdir xuíces para eles, o Señor estaba co xuíz, e salvábaos
das mans dos seos inimigos durante tódolos días de vida do xuíz, pois conmovérase o
Señor· polos ch oros deles, ó seren oprimidos e desprezados. 19Pero, á morte do xuíz,
·volvían ás andadas, e corrompíanse aínda máis ca seos pais, indo tras dos deuses alleos, para servilos e abaixarse diante deles.

Xosé Chao Rego

l. A palabra xuíz non significa unha
persoa que xulga, senón que se refire a
aqueles líderes carismáticos que, suscitados pola forza de Deus -o espírito
de lavé-, dirixen a federación das 12
tribos por algún tempo. As tribos
hebreas do norte e mailas do sur estaban separadas por cidades-estado ou
fortalezas cananeas que se interpuñan
na chaira, mentres· que os hebreos,
agora xa israelitas, porque nacera Israel coma confederación, vivían maior- .
mente aínda rias montañas. Cando
unha tribo era asaltada, mandaba aviso
ás tribos veciñas que, en virtude da alizanza federal, tiñan obriga de acudir
en axuda da guerra santa. Esta organización dos xuíces durou algo máis de
150 anos; entre o século Doce e mailo
Once ~ nun dos períodos máis escuras
de toda a historia oriental. Pero unha
época apaixonante.

2. Máis aínda ca político, o peiigo era
relixioso. lavé era un deus pastor,
entendido en cousas do deserto e de
alindar ovellas~ pero B aal -os baaleseran deuses da aglicultura, cada un formando parella coa deusa correspondente, Axtaité, especializados na fecundidade do terreo. O seu culto era máis
atractivo, máis progresita. Nunca os
hebreos pensaron en abandonai· a lavé,
a quen lle estaban agradecidos pola
liberación de Exipto, pola promesa da
terra de Canaán e pola alianza que
establec~ra con eles. Pero era· un deus
tribal que podía ser venerado a carón
doutros deuses novos, tomo era o costume da época. Pero lavé amosouse
tremendan1ente celoso, quería a exclusividade. Aínda así, os cultos cananeos
influíron na evolución de Israel, dándose un sincretismo ou mistura de crenzas e ritos. Algo inevitable.
3. Podemos observar que lavé, deus
.pastor, era un deus da historia, vinculado a unha liberación histórica, mentres que Baal era un deus da natureza,
que funcionaba co ritmo das estaci_óns
e non no seo da historia. Ambas
dimensións, natureza e historia, son
interesantes e un cristianismo cósmico
non debe estar enfrontado cun cristianismo liberador. Pero Israel foi o primeiro pobo do mundo que descubriu,
dende a profecía, o sentido da historia.
E mesmo as festas agrarias -Pascua,
Pentecoste, Tendas:. historizounas,
vencellándoas a algún acto liberador
de lavé. Esa é a gran innovación relixiosa na historia da humanidade. A
teoloxía latinoamericana da liberación
non fai outra causa ca situarse, dende
as esix.encias de hoxe, nesa liña.
l~IHIA
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CARTAS

Visita a Irimia.

a

nte, 17 de Xuño, xustamente un
mes despois do día das Letras
Galegas, os alumnos de 6º e 7º de
EXB do Colexio Público Virxe da Cela
de Monfero, acompañados polos profeso~
res, eliximos coma viaxe cultural de fin
de curso as fontes e nacemento de Pai
Miño, o río máis grande da nosa comunidade. Tamén subimos ó Pedregal de Irimia en terras de Meira.
Foi unh(\ gozada o contempa-la
morrena do primitivo glaciar que, a cousa
da gravidade,, foi deixando os pelouros
alineados, amoreados e incrustados no
fondo e o longo .das abas da montaña
que en forma de "V" levantada rechean
todo o seu vértic.e e' que presumiblemente foron axudados pola erosión dos
seus cumios, como o amosan os restos
de varios bloques que emerxen descarnados e maxestuosos, solemnes, impertérritos e estoicos nos seus corutos
agardando xuntarse nun futµro cos
anteriores e potencia-lo pedregal.
Nembargan't es haber unha pista
que en paralelo enfila o monte cara
arrfüa, nó eguimo-la ascensión sal-

tando de pelouro en pelouro, agarimosos
oíndo o son das augas primixenias, cantariñ'as, límpidas e reéatadas do Miño por
entre as rochas. Os rapaces dábaplle na
súa ascensión acelerada e festiva, toda
unha gama de cores salpieados que
pouco a pouco íanse achicando na súa
escalada.
A mañá estivo estupenda, magnífica
cun bo tempo, máis a iso do mediodía
empezou a tronar, lostregar e chover. ..
Sorte que xa estabamos algo lonxe, senón
.podíamos confundí-la Serra de Meira ('.O

Sinaí, liberándonos así de tantos Mandamentos.
Dicir que para completa-la excursión
visitámo-lo Castro e Museo de Viladonga, as lagoas de Teixeiro, a Cidade das
Murallas, que todos percol?'."emos en toda
a súa extensión, mentres matinabamos
coa antiga Lucus Augusta, hoxe totalmente desbordada. Tamén visitámo-la
catedral.
Finalmente, ·Xa de retorno, a obra
artística dun home espiritual que explota ·
os seus talentos e habilidades en terras de
Baamonde. Os rapaces levaban un ·
folleto explicativo e documentado do
percorrido, onde se salientaba o curso
do xeneroso Miño, que tamén comparte
as súas augas cos nosos veciños portugueses que o chaman Minho.
Como pensanios que todo isto ten
algo que .ver coa revista Irimia, vaia o
noso saúdo desexando para todo o
colectivo e para tódolos seus lectores
un bo verán.
Pepe Dopico
Betanzos

O libro de Moncho
No salón de actos de Caixa de Galicia, en Pontevedra, tivo lugar o pasado
día 17 do mes de ·San Xoán, a presentación do libro:
Moncho Valcarce. Revoluciortario e
m(stico.
Diario íntimo da doenza final.
N este local, que hoxe acolle esta presentación, ten estado varias veces o autor,
Moncho, cando era Caixa Rural.
Máis ou menos, un cerito de persoas
asistiron ó acto. Domínguez Munaiz, Baltar, Biempica, Cobian, Barrigón, Melero,
Losada, Jordan, Sansano, Valenzuela,
Diéguez, .... ¡imposible citalas a todas! E
sacerdotes: A. Rodríguez-Fraiz, R. Lage
Radío, X. Gómez Gude, J. López Souto,
X. Acuña Garrido ...
Todos eles coñecían a Moncho, das
veces que ten estado na miña casa, primeiro en Pontevedra, logo en Poio, e a
ambolosdous téñennos tamén acollido
mái dunha·vez nos seus fogares.

Engracia Vidal, secretaria de
Encrucillada, presentou ós que ían falar,
e cómo chegou a eles o manuscrito. '
Esta é a dedicatoria que eu puxen en
· varios libros que regalei a amigos:
"Vicente, escribo isto para ti. Xa o
lerás cando eu morra" dicíame Moncho.
Como pode facer ben a quen o lea,
dino para publicar a Encrucillada.
- Fernando Martínez Vilanova, falou
do Moncho nacionalista, e comprometido
social e politi~amente.
- Xesús Acuña, falou do compromiso
por impertaivo da fe, cristiá, que o levou
a sufrir tortu,ra e cadea.
- Hermelinda Dapena, falou de Moncho dende a lectura do seu libro', do
humanismo, da amistade, da esperanza
cristiá ...
- A súa irmá Adela, que veu dende A
Coruña para 'tal acto, lembrou ó seu
irmán, e agradeceu esta reunión da presentación do libro.

O xornal Faro de Vigo, a catro
columnas, dá así a nova do acto: "La
reflexión sobre· el dolor, preside el diario del sacerdote nacionalista Moncho .
Valcarce".
Diario ·de Pontevedra, tamén a catro
columnas, cunha grande fotografía de
Moncho, di: ''Presentado o libro Moncho
Valcarce. Revolucionario e Místico".
O medio cento de libros que se levaron para. vender neste acto rion chegaron
para tódolos que o querían levar.
V aia dende aquí, coma herdeiro deste
Diario íntimo, o meu agradecemelí1.to a
Encrucillada e a tódolos participantes nos
diversos lugares onde se está presentando
· o libro.
Seguro que dende .o ceo, Moncho
· sorrí.
Poio, o 18 do mes de San Xoán de
1994.
Vicente Cerdeiriña

, O NOSO TABOLEIRO

¿Que se pode facer pOla Romaxe?
Unha suxerencia
No número 433 da no"sa rev.ista, páxina 10, ese dinámico irimego coruñés que
é Anuncio Moroño, suxire: "Falamos,
como non, da nosa Romaxe; pareceunos
que os nosos grupos e comunidades teñen
que ter unha presenci~ ou actuación máis
notoria na Eucaristía da mesma, sen que
iso supoña alongamento ou sacadle o
sentido universal que de feito ten, a P'1!tir
da galeguidade e da fe".
Pois ben, o sábado 25 de xuño reuniuse a xunta directiva da Asociación Irimia para a revisión semestral e decidiuse
darlle nova publicidade a esta suxerencia,
por ver se prende a semente. Determinouse que a partir de agora ata a Romaxe
vaian saíndo nesta sección do Taboleiro

as comunicación que envíen os diversos
grupos e comunidades . .

espacio, senón tamén a probable participación dos veciños.

Pedimos participadón

Cousa de todos

Nas comunicacións á revista, os
diversos grupos, parroquias ou comunidades poden ir indicando varias cousas:
* unha pequena merisaxe do grupo algunhas liñas- na que se expres~ a vivencia que o grupo ten do feito da Romaxe;
* indicar cal podería se-la participación dentro da Romax:e ou na súa prepararción, tendo en conta ·q ue as celebracións son con frecuencia criticadas porque resultan moi longas; ·
* ir pensando nos posible·s futuros
lugares das Romaxes',. tendo en conta non
só a beleza da paraxe e as facilidades de

Resulta difícil que a organización da
Romaxe pase por moitas mans , pero é
desexable que se dea ó máis amplo interese
posible na súa orientación e preparación.
Consideramos que ela é hoxe o signo visible máis significativo da vocación irimega
de ir sementando fe e galeguidade.
En consecuencia, tede a bondade de
facerdes un esforciño para sentarvos a
.escribi-:-las vosas impresións e mandalas
canto antes. A nosa revista padece dunha
.c arencia: recíbense moi poucas cartas
analizando o labor qué entre todos levamos adiante.

XVII ROMAXE DE CRENTES -GALEGOS
Sábado, 10 de setembro de 1994
Monte de Santa Cruz (Obe-Ribadeo)
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do muildo ag·r ícola (20)
¡Paciencia, ratos, que arden o muíño !
Redondiño como moa de muíño,
Redondiño como unha moa, Redondo
redondiño coma a pedra do muíño significan naturalmente ben redondo . Por
certo, se ides a Portugal e vos empezan a
doe-las moas, non llo digades a ninguén
que se matan de risa. Para os portugueses
moas só son as dos muíños,' o que ternos
na boca eles chámanlle sempre dentes.
Lembrade, por último, o dito
¡Paciencia, ratos, que ardeu o muíñp !
coa que expresamos humorísticamente a
nosa conmiseración.
Xa lembramos ue o muíño foi
durante séculas lugar de encontro da
mocidade, coma hoxe as discotecas. E, .
cando un mozo lle dicía a unha moza .
¿/mos pró muíño facer algo? ela ás veces
comentaba - Ai, convidóucheme para mal.
Por iso a picardía ligada ós muíños é .
en rme. Lembrade aquel refrán A muller
e o. muíño queren uso continuo. Eran
lugar d cncontro, qnde por veces estorba an s ca ado , como se ve nalgunhas
da cantiga que extraio do libro de

Domingo Blanco (A poesía popular en
Galicia) .
O muífío troula, troula;
a au/ a faino troular;
a filia do muiñeiro
relouca por casar..

se

O muíño anda, anda,
bota a fa riña á roda;
a ladra da muiñeira
ten un andar que' anamora.

Se me mandan ir, irei:
se me mandan ó muíño
ó camiño ben o sei.
Onte á tarde fun o muíño
e non topei a muiñeira;
¿A quén lle darei as peras
que traio na f altriqueira ?~
Heicho de dar que o teño
moza do x ibón de liño, '
heicho de dar que o teño
unha noite no muíño.
Un clochard é un mendigo
francés. Cos seus 61 anos,
desde hai 8, o camioneiro
francés George Mathis tivo
que meterse a clochard,
porque o despediron. Dormen eles debaixo das pontes. de París, o pé do río
Sena. Meten medo: son violentos e entreteñen as súas
horas de ocio -todo o díacon alcohol. Pero George
Mathis dispúxose a resucitar
e non o quixo facer el só.
lnventou unha revista -en
español La Farola- que pretende facer solidarios a
tódolos mendigos do mundo
para erguérer:ise eles, s~n ·
axudas nin subvencións oficiais. En Francia xa se ven- ·
den cen mil exemplares e
uns mil mendigos poden
vivir desta revista . Xa non
mendigan, venden revistas.
Fálase da Multinacional de
Mendigos. Mathis responde:
·~ miseria é mundial". Fermoso, ¿non si?
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Fala hoxe o irimego
dunha nova devoción
que ten moitos seguidores:
devotos de San Balón.
2. Coma o coñac que anuncian
que che aconsell~ que tomes
nos meus tempos o futbol
só era "cousa de homes".
3. ¿.Que é o que pasa agora?
Pois velaí ti o tes:
don Balón pilla ás mulleres
e colócaas ós seus pés.
4. Rapazolos e mociiias
tan pendentes do futbol
que o mellor regalo pra eles
hoxe échevos un gol.
5. Os país, contentos, pois din
que se a tal deporte xoga
mellortalfrivolidade
ca que se metan na droga.
6. Nada hai que opoñer
pero eu pregunto logo
se esta nova relixión
non é o "opio do pobo".
7. Coma en tempos do franquismo
6 cidadán español
narcotízano a cotío"
con partidos de futbol.
8. Se o televisor ti prendes
pra ver algo divertido
e difícil que non batas
con algún ca outra partido.
9. E así cando hai crise
e isto parece un infemo
de distraer dos problemas
preocúpase o Gobemo.
10. Non é malo, pero a min
dáme preocupación
que a forza da mocidade
se perda nesta ilusión.
11. Que se o Celta ou Deportivo,
1
ou tamén o Compostela,
hai xente que pasa o ano
apaixonada e en vela.
12. E un xa se vai maliciando
de que adquira altas cotas
san Futbol e a devoción:
tantos devotos de botas.

.

