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EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

Pode ser certo que o resultado das pasadas eleccións non fose para o PSOE, no conxunto do Estado,
un desastre· total. Pero é innegable a súa importante
derrota e o significativo transvas~ de voto á dereita,
tanto se comparámo-lo resultado coas últimas municipais, coma, sobre todo, se o tacemos con aquel
momento inicial do ano 82 no que os socialistas acceden ó poder.
Nun electorado receoso coa dereita, resulta ben
chamativo ese cambio. A maioría das análises cadran
conformes en apuntar á sucesión de escándalos de
enriquecemento, corrupción e abuso de poder coma a
causa do desgaste do PSOE.
Sen restar importancia a todo ese rosario de trampas cometidas polos que se supoñía expertos en honradez, cómpre dicir que a verdadeira gran trampa foi
anterior e máis grave: o abandono progresivo dos principios políticos que daban sentido ás siglas dese partido centenario. Presentado coma renuncia ó marxismo,
coma modernización e adaptación á economía de mercado e a unha sociedade da que seica está ausente o
conflicto de clases, coma realismo necesario pala nasa
situación xeográfica, etc ... foise esluíndo totalmente a
cultura de esquerda no partido gobernante.
No 82 a xente votou un cambio pala esquerda e
atopouse coa incorporación á OTAN, a resignación
fronte á victoria do sistema capitalista, e o nacemento
dunha cultura da xente guapa. Foise asociando a
modernidade do PSOE con gasto dispendioso, desigualdade crecente, enriquecemento por manobras
financeiras, e corrupción.
En Galicia, xa hai anos, a léxica política é diferente.
Aquí o PSOE non recolle un descenso sorpresivo,
senón un fracaso máis, a consolidación dun fracaso.
Galicia castiga ó PSOE mesmo nas municipais, nas que
adoitaba saír mellar parado. E faino tamén agora cando
o partido está nas mans de Francisco Vázquez, un líder
que encarna ben aquelas características de reco(lversión do socialismo e dereitización que, como é norma na
historia política de Galicia, trae consigo un progresivo
antigaleguismo compensado por un hábil e demagóxico
localismo. ¿Que resultados esperar en Galicia para un
partido comandado por un alcalde que converteu a súa
paixón coruñesista en pesprezo por toda unha nación?
Esa militancia antigalega do secretario xeral dos
socialist.as de Galicia será no futuro un dato clave.
Efectivamente neste país empeza a ser preocupante a
perpetuación da maioría absoluta da dereita, dese partido de familias eyicerreinatos que é o P.P. Un modelo
político á mexicana non é precisamente o devezo de
ningún demócrata. Calquera reequilibrio é posibil_idade
de compensación e control políticos pasa por un pacto
global entre o PSOE e o BNG. Por iso o PSOE non só
debería cambiar de cabeza visible senón de discurso e
de cultura. É a hora de que o seu sector galeguista e
socialista, se aínda pervive, tome o mando.
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Médicos con f ronteiras
A mariscadora muller de
mariñeiro de altura excedentario
que ve multiplicarse o tempo de
espera para a súa perna inzada
de varices, o obreiro reconvertí.do en parado que leva quince
días agardando por unha alta
hospitalaria e a funcionaria con
· salario conxelado que preparou
ese expediente que ninguén
quere asinar, non pode entender
ós médicos en folga.
Tódalas folgas son políticas. Ningunha é 1Íeutralmente
profesional. Todas responden a
-un esquema de valores, a uns
principios de organización da
sociedade. E sobre todo a unhas
prioridades no gasto dos cartos
públicos.
·
Política é a folga contra
uriha reforma do mercado laboral que deixa sen defensa ós traballadores. Política é a folga de
labregos contra as limitacións
que os intereses dos países ricos
impoñen á súa posibilidade de
progreso. Política sería unha
folga da sanidade que procurase
a mellara da atención e a dedicación exclusiva cos consecuentes incrementos retributivos.,
Pero tamén é política unha
folga corporat\va de médicos
especialistas que, en tempos de
reducción de déficit e apretutas
de cinto para todos, pretenden
un aumento lineal de vinte mil
pesos mes, sen pedir, con máis
forza ·aínda, a dedicación exclusiva á sanidade pública, a mellora da atensión hospitalaria, a
contratación de médicos en paro
para desconxestiona-lo servicio.

Política e ben política é unha
folga na sanidade pública· protagonizada por un colectivo que
non se desmarque dese tipo de
médico con negocio privado que
parasita á seguridade soéial
cando se trata de facer análises,
radiografías e intervencións de
alto custo, pero desvía ós seus
quioscos ós clientes cando lles
convén.
¿Hai algo roáis político que
querer gañar máis a canta dos
orzamentos públicos sen reducir
tempo de dedicación á actividade privada? ¿Aplican eses médicos os mesmos criterios salaríais
ó persoal enfermeiro e auxiliar
que teñen contratado nas súas
clínicas particulares?
E que non se argumente
con isa da dignidade da clase
médica, ou con ese portentoso
razoamento que di que tan sublime profesión non se pode exercer sen ter gárantida unha renda
altamente tranquilizadora. Que
llo digan a Mercedes Navarro,
de Médicos Mundi, asasinada en
Bosnia, preciosa metáfora dunha
boa maneira de emprega-lo
saber recibido, que, en definitiva, é amoroso regalo de tódolos
que nos precederon e traballaron, cotizaron, investigaron e
pasáronas estreitas para que
unha minoría privilexiada poida
exerce-la medicina. Pero aquí.
non che abundan os Médisos
Mundi nin os Médicos sen fronteiras. Hai máis Médicos Bandulli que teñen unha cabeza inza- ·
diña de fronteiras de clase,
nacencia e poderío.
r
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Despois das eleccións
Tucho (fillo): ¿Que, papá, saíches de alcalde, ou?
Marcelo (pai): Menos cachondeo, rapaz, menos cachondeo,
que xa sei por onde vés.
Tucho: ¿E logo por onde vou?
¿Non te meteras -nunha lista
para a alcaldía? Iso me dixeras,
¿non? ¿Seica non che podo
preguntar como che foi?
Marcelo: E poderás,
¿por que non has
poder? Pero xa ben
· sabes ti o que houbo, e
pregúntasmo por me
amolar, ben cho sei.
Tucho: Bah, tampouco
vos foi tan mal; ¿ti non dis que o que importa é
participar, estar loitando alí onde-se deciden
cousas que afectan á comunidade? Pois xa o estades.
Marcelo: Pois claro que o estamos, e non só no noso pobo, e
por "iso ·estamos satisfeitos do
traballo que fixemos; dos resultados que tivemos; e por iso
seguimos estando tamén moi
dispostos a seguir traballando
nas cousas da comunidade,
como o estivemos-facendo ata
o día de hoxe, _ou ¿que pensas?
Tucho: Pero non te aborrezas,
papá. Véxote un pouco picado,
e non ~ei por que; parece que
hoxe non se pode falar contigo.
Marcelo: Sabes de sobra que
sempre podes falar comigo;
pero, claro que _si, tamén hai
cousas que me quentan o
xenio, e algo cabreado estouno. Non me gustou nada, por
exemplo, que a xente do noso
barrio votase a quen votou; e

O DEUS DE XESÚS
Domingo 11 do tempo ordinario

tampouco non me gustou que
no concello_da aldea seguisen
levando os votos os de sempre.
Tucho: Pois ¿ti non dís que
cómpre respectar á-xente, o
que a xente fala, o que a x~nte
quere, o que a xente demanda?
Pois velaí o que a xente quere.
Marcefo: -Si, ho, si, ¡o que a

xente quere ! Ben, mira, será
mellor que deixerp.os este asunto, e que Deus nos colla confesados.
Tucho: Non sei por que te
metes neses líos, xa cho dixen
· máis veces, papá.
Marcelo: Tucho, eu non me
meto en lío ningún; eu o que
quero e busco é que as cousas
da comunidade vaian mellor,
que os pobres sexan máis considerados, que poi damos vivir
máis felices, que os emigrantes
que andan no medio de nós
sexan respectados, ....
Tucho: Vaia, papá, vaia, iso
son soños.
Marcelo: Serán so_ños, será o
que gueiras, pero eu non podo
vivir sen soñar desa maneira, e
coa axuda de Deus espero
seguir soñando.

Le 7, 38-8,3 -

18 de xuño

Dúas maneiras moi diferentes de
vivir con Deus e coa xente. Para o
f ari_seo Deus é un Deus de normas que
reclama cumprimento; o que non
cumpre queda excluido, non vale.
Para Xesús Deus é sobre todo un
amante gratuíto e incondicional, que
esperta e potencia en cada persoa
enerxías fondas ·en amor e solidariedade.
Nas nos as comunidades cristiás
poden existir aínda hoxe estas dúas
vivencias tan diferentes.

RESISTENTES
COMAXESÚS
Domingo 12 do tempo ordinario
Le 9,18-24 - 25 de xuño
Cando levámo-lo espírito de
Xesús incorporado ás nosas vidas,
daquela os nosos feitos falarán del
con exactitude e con forza de convencemento.
O percorrido persoal de Xesús
polos camiños da irmandade seria e
eficaz tróuxolle problemas, anque
tamén lle encheu a vida de sentido e
de felicidade. Non se pode ser bo cristián sen apandar co sufrimento da
solidariedade.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

AS COTAS LEITEIRAS están ~ chegar nestes días ás casas dos gandeiros , coa ampliación
correspondente que é
sempre inferior a producción das nosas explotación s. O Sindicato
Labrego Galego convida
a recorrelas e pon ó ~er
vici o dos interesados os seus equipos técnicos para aconsellalos.
Mentres que Galicia, país gandeiro, só recibe unha ampliación ·
de dezanove mil cincocentos litros de media por explotación, no
resto do Estado chega ós vintedous mil setecentos, e así en
comunidades coma Murcia ata acada os trinta e catro mil trescentos litros.

AS DIFERENCIAS ECONÓMICAS CLAMAN Ó CEO, pois mentres o cincuenta por cento dos traba- ·
lladores que sofren o paro non reciben prestación económica, uns cento
trece mil galegos e as súas familias,
reciben só unha misería, moito
menos ca no resto do Estado ... Gracias ós salarios cada día máis baixos,
as empresas están a medra-los seus
beneficios.
·
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OS VERTEDEIROS
INCONTROLADOS
aparecen en cada recuncho do país. Despois de
Andalucía sómo-los
segundos en manter
estas desfeitas da natureza: tiramos ó ano seiscentas corenta mil oitocentas trinta e seis toneladas de lixo ... O sesenta
por cento dos vertidos
tóxicos das industrias
seguen a estraga-lo noso
medio sen ningún amaño posible pola parte das autoridades e
das comunidades.

SEIS CONXELADORES FLETANEIROS camiñan cara ó Mar de
Barents, expulsados do fletán e
tamén sen poder coller bacallao nestas augas preto de Noruega. Todo
isto supón toda unha tempada de
fortes marexadas. Os bacaladeiros
non pasarán por ningunha "intromisión". Alá van lanzados pola Administración Central. Mentres tanto,
Marrocos tamén vai saír cqa súa,
como se fosen neste caso os verdadeiros europeos e nosoutros os intrusos.

)

XORNADAS DE CONVIVENCIA
E RETIRO
No verán deste ano IRIM.LA convoca de novo a uns días de retiro comunitario. O lugar é .a ca~a de encontros que a parroquia do Cristo da Victoria de
Coia-Vigo ten no concello de Fornelos de Montes.
Comezaría o venres 11 de agosto, para ·remata-lo 16. Terán o mesm_o estilo
que xa vai facendo tradición: autoxestionado e autofinanciado; con espacios e
tempos para a oración, a celebración e o ·intercambio; admitindose xentes de
tódalas idades; ... Estarár:i animadas por Xosé A. Miguélez.
1r reservando praza nos teléfonos:
Polas mañás: 981-10 54 44 (Jesús)
Polas noites: 982 - 16 89 43 (Tereixa)

A DECLARACIÓN DA RENDA é outro xeito
de protesta contra todo o que
sexa armamentism o e abuso do
poder . Na fotografía Alfonso
Mascuñana, un
dos coordinado- ·
res da Asemblea Galega de óbxección Fiscal, que están a facer
unba campaña para que os cartos do IRPF destinados a_Defensa
vaian para creai: mellor cµalidade de vida. N este ano irán a
parar a Plataforma para a Defensa do Río Miño, fts Mulleres de
Negro que loitan contra a guerra dos Balcáns e á Coordinadora
de Viúvas de· Guatemala.

OS MOVEMENTOS DA
ACCIÓN
CATÓLICA
están a rexurdir
en varias parroquias, coma
este grupo de
mocidade d a
XAC que se
xuntan en Vigo
e que aparecen na fotografía, a súa teima é a de servir de ponte
entre a mocidade da cidade é a xerarquía, á que acusan de estar
moitas veces distante da sociedade. Estes Xoves de Acción
Católica traballan unido s a ou tras asociacións xuvenís da
comarca.

O
LÍBANO
segue envolto
nunha ocupación
totalmente
inxusta. Despois
de quince anos
de guerra , e
cinco dunha paz
totalmente inestable, sostida por
trinta e cinco mil soldados sirios en <lúas das partes do país, e a
ocupación de Israel de mil quil~metros do sur.. .Israel segue a
.abusar da súa prepotencia con tod~ clase de atentados e violacións. Intentan reconstruí-lo país a conta de vivir na máis grande pobreza. En novembro elixirán novo Presidente, que quizais
sexa un cristián maronita, nun país no que tanto os palestinos
comá os cristiáns están moi divididos.

NOS CUR_ROS
TAMÉN HA I
PROTESTAS ,
porque
cada
vol ta
bai xa
menos
gado
para a celebración das rapas
qu~ teñen lugar
nestas datas ,
debido, segundo
as súas queixas,
a que hai cada
vez menos pastos por culpa das repoboacións de piñeiros e de eucaliptos.
Unha mostra máis de como os humanos rompémo-lo yquilibrio
da natureza prexudicando ó gado do monte.

SANTO ANTONIO é
un dos santos máis
populares do noso país
e nestes días celebrámo-lo seu oitavo centenario (1195), sobor
de todo en Portugal.
Tódolos anos hai
rom~xes dedicadas a.
este santo tan milagreiro; así na Regueira
da Ívfariña de Lugo e
na Agualada de Bergantiños; o San Antonio máis feiticeiro atopámolo en CacabeJos,
no Bierzo, todo dedicado ó xogo da baralla.

OS CASCOS AZUIS
que están na Ex-Iugoslavia, entre eles moitos galegos, están a ser
acurralados e cada día
máis metidos no conflicto. Todo isto está a
preocupaF en moitas
das nosas famili as .
Hai corenta mil cascos
estendidos por todo o
territorio e de moitos
países. Os Estados- non
están alí só por razóns
humanitarias, hai outros intereses en xogo. Pero é máis humano
pra estes soldados o contacto con tanta violencia, morte, desfeita ... , como están a vivir nestas guerras sen eles combater coas
coñecidas manobras contra ininiigos artificiai s, onde eles son
sempre os "gloriosos vencedores".
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POLÍTICA

OPINIÓN

A factura da derrota

"Hago saber: ..."
Coido eu que está ben
iso da autonomía municipal con amplas competencias. Sempre é bo achegalo máis posible a administración ós administrados. Por fv!ariano Guizán
Pode mellora-la eficacia; e, por enriba, resulta
máis doado esixir responsabilidad~s na xestión
da cousa pública se os xestóres son coñecidos e
controlados de preto polos administrados.
Ademais, aquí nas Españas, hai xa unha
longa tradición. Dende o Alcalde de Zalamea,
que lle fixo cara á autoridade militar de El-Rei;
ata Don Francisco Vázquez, Alcalde de La Coruña, que lle amosa os dentes a Galicia enteira. Sen
esquecer aquel Alcalde de Móstoles que ·lle
declarou a guerra ó mesmísimo Napoleón.
E, agora mesmo, o Señor Alcalde de Majadas de Tiétar, en terras da Estremadura, que vén
de lles presentar un ultimatum con ameaza de
represalias a catro pobres desgraciados emigrantes de Marrocos, chegados ata ese concello en
procura duns cartiños e dunha vida digna, se o
Goberno do seu país non arranxa polas boas o
tratado da pesca nos caladoiros das súas augas
xuri dicionai .
que, me mamerite, iso da autonomía está
b n; quepa a é que hai quen trabuca as cousas
d tal xeito que non distingue entre a sardiña e o
fletán negro - matiz, por certo, menos sutil có
do allo e o bugallos; pero moito máis ca aquel
outros da velocidade e mailo touciño-, e confunde unha parcela de poder cunha leira de seu,
e os DEREITOS HUMANOS con un rolo de
papel hixiénico.
_
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CinguíÍldonos. ó áµibito galego, . ·
está clara a victoria electoral do PP,
que tiña 216 alcaldías (xunto .cos
Centristas) e acada agora 211 por
maioría absoluta e superará as 250 co
Por Tintxu
reparto "a repañota" das 62 que quedaron no aire, sen maioría absoluta. Os socialistas dificilmente pasarán dos 50 alcaldes, partindo dos 32 con maioría
absoluta. O BNG .p ode mellorar algo as dez alcaldías que
contaban, anque tivo unha menos por maioría absoluta ca
no 91.
En concelleiros, o PP mantén os que tiña xunto cos
_ Centristas; os ~ ocialistas perden 200, algo máis dos que
gaña o BNG. En votos, o PP gaíj.a 120.000 sobre o 91, o
PSOE perde 16.000 e o BNG gaña 99.000. Pero se comparamos coas eleccións autonómicas, o PP perde 8.000, o
PSOE gaña 75.000 e o BNG perde 61.000. É dicir, que o
PP tivo unha .gran victoria e os socialistas sufriron unha
clara detTota.
Esta sensación afiánzase se ternos en conta o peso
específico das alcaldías que perd~ o PSOE: Vigo, Ourense, previsiblemente Ferrol, Boiro ... E tamén contando con
que o PP acada inaioría absoluta en Lugo (ademais_das
tres cidades citadas antes), Monforte ... Por outra parte o
PP sácalle ó PSOE a única deputación que tiña, a da Coruña.
Estes resultados non terán grandes repercusións nos
gañadores absolutos ou relativos: PP e BNG .xa viñan nos
meses pasados actuando en función destes resultados, que
xa esperaban. Pero van ser moito máis difíciles de asimilar
polos socialistas, xa que esta derrota en Galicia vénse engadir a outras anteriores (nas autonómicas e europeas), pero
os responsables políticos agora son precisamente os que
botaran fóra ós que fracasaran antes. Francisco Vázqu~z e
mailos seus colaboradores teñen que verse agora tan responsables da situación como o demandaron antes de Antolín S. Pre sedo.
Nun primeiro mom~nto Francisco Vázquez· non tivo
unha reacci9n acorde coas súas respon-s abilidades, senón
que reacsionou máis ben en clave de Madrid: as responsabilidades son de Felipe González ·e dos chamados renovadores, o secretario xeral galego non ten que: ver máis ca nos
resultados da Coruña e .quizais nos concellos limítrofes.
Pero o fracaso clamoroso da súa man dereita en Ourense .e
doutros· próceres seus non lle permiten aplicar aquí a condena dos renovadores, á que podía atribuír fracasos coma o de
Vigo ou Ferrol.
Pero o que foi evidente durante esta campaña é que o
PSOE non existiu coma tal: a executiva .estivo absolutamente ausente da campaña, deixada ó bon saber e entender
de cada localidade. Por iso moitos militfintes. piden explicacións ou esixen responsabilidades. Pero ninguén quere cargar co morto dunha candidatura alternativa, sen refacer
antes o partido, como di Miguel Cortizo.

ECOLOXÍA

A guerra da auga (11)
Introducción
Na guerra da auga,
entre o Levante e Castilla-La Mancha, escoitouse ós dirixentes
políticos de Valencia e
Murcia falar de xustiza
e solidariedade neste
transcendental tema.
Teño para min que non
~e entende o mesmo,
por solidari.edade e por
xustiza, cando un é rico
que cando é pobre. O
presidente Bono, ó
mesmo tempo, falaba
de trato inxusto, insolidario e, na súa opinión,
comportamento ilícito
do gobemo de Madrid.
Solidariedade,
concpeto biunívoco
A solidariedade
non pode ser nunca
unidireccional, so pena
de se converter en
esmola ou caridade. A
petición -do O. 7 % do
P.I.B. para o Terceiro
Mundo, solicítase por
solidariedade, non
coma esmola ou caridade. Pídese
por solidariedade para lles devolver
todo canto lles
levamos expoliado
1
en forma de: materias primas, _m an
de obra barata, dependencia no consumo, etc.
A solidariedade é un concepto
dinámico e biunívoco: eu douche
porque previamente ti me <leches a
min ou, proximamente, vasmo
devolver ou hasme axudar.
Tanto Bono (Castela) coma
Lerma (Valencia) non tent.aron aplicar con corrección o concepto de
solidarie.dade e por iso non ·se

mo, estalles regalando
caritativamente a riqueza dun pobo pobre a
outro que é mais rico.

enteñden. A verdade é que <liante
dun mesmo feito, a necesidade ou a
dispoñibilidade de auga, un (Lerma)
reclama solidariedade cando ó outro
(Bono) acúsano de insolidario. Os
dous están a aplica-lo concepto dun
modo unidireccional. Lerma ·necesita da auga e pídea por solidariedade; pero sei;i pensar en devolvela ou
en ceder calquera outro· tipo de con- /
traprestación ó pobo de Castilla-La
Mancha. Bono decátase de que se
lles dá o seu poder, a auga, ficará
sen ela; eles empobreceranse e os
outros faranse máis ricos, en resu-

Sociedades desiguais
Nótese que a solidariedade, ou se conxuga biunívocamente, ou
do contrario orixina
ma1s
desigualdade
entre os pobos. Bono
sabe "que se regala
auga, que é a súa riqueza, sen contrapartidas,
o seu pobo perde a
oportunidade de transformar en regadío o
que hoxe é secano, perdendo a oportunidade
de xerar postos de traballo e riqueza na súa
comunidade.
Coma consecuencia
está condenando ós
seus conveciños a emigrar, a ir cara ó Mediterráneo na procura dos
postos de traballo que
se van xerar en Valencia ou Murcia cos froitos derivados da rega
que se fixo coa auga chegada dende
o seu País. Por esta razón, Bono,
fala de insolidariedade por parte dos
veciños do Levante. Na miña opinión ten toda a razón.
A auga é para todos e debe
repartirse solidariamente. Mais
¡ ollo ! solidariamente conxúgase
de forma biunívoca. Eu debo compartir contigo a auga que me
sobra; mais ti debes compartir
comigo a riqueza que esta che vai
xerando.
Manolo R. Bermejo
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Samuel Ru1z e a

ENTREVISTA

Conversa con Carfilu(
vocación, estaba insatisfeita. Contrastaba o que estaba facendo co carisma fundacional da nosa institución e tamén me
saían mal a min as contas: a escola era
para nenos que tiñan- oportunidades.
Cuestionei que non estaba realizando o
obxectivo da miña vocaGión:
"Coma oyellas sen pastor".
-Fermosa melodía a da túa
pasto reía.
-O chamamento do Reino
conducíame a preferir estar co
pobo pobre. Precisaba unha formación específica en Pastoral e
ofrecéronme -sen presionarme- ir
2 anos ó Instituto Pontificio
colombiano de Bogot_á. Ali éxistía especialización en Pastoral
Xuvenil para todo o Continente.
Actualizarse en antropoloxía e
pedagoxía, todo no espírito do
Vaticano II: a lgrexa coma Pobo.
.-E a metéreste a fondo ·no
pobo indio.
-Si. No pobo feminino indíxena. Na Universidade Pontificia
de Bogotá fixen unha tesiña sobre
a liberación da muller. A CLAR (ConHOUBO QUE PASA-LO CHARCO
ferencia Latino:.. Americana de Relixio-Entrañas de misericordia pastosos) tiña moita forza. Fun a Guatemala,
ral que te ~'embarcaron'~.
a vivir entre as mulleres indíxenas ó
-Si, fun para América en 1955. - Quiché, ond_e funcionaba a guerrilla xa
Aquí estudiara Maxisterio. Cando checon mártires. En 1980-81 pasei á cidade
guei á República Dominicana púxenme
de Guatemala capital traballando cos
a traballar nunha ·escoliña. Ali fiquei 4
_
refuxiados internos.
anos. O primeiro cambio non o busquei,
-Onde tamén tiña moita forza o
veume dado: en Santo Domingo non
noxento cardeal Casariego, a quen
había Facultade de Teoloxía e as supe- . nin lle interesaba a liberación da
rioras mandáronme a Puerto Rico, onda muller nin a persecución deses "refuos dominicos, que tiñan Universidade xiados internos" por parte dos seos
Pontificia. Estudiei 4 anos, pero trabaamigos militares.
llando. Tamén completei o meu título
-Secuestraban a tanta xente que eu
de Maxisterio estudiando na Universicitei, para evitalo, a unhas rapazas na
dade civil o que ali chaman Educación
catedral: .a unha agarrárona na porta e ·
_
Superior.
eu puiden escapar ata a sancristía. Ti ven
-Se non me saen mal as contas, que fuxir do país e volvín á miña parropasaron 8 anos e estamos en 1963. quia natal de O Val e ve~ la familia
Dende o ano ·anterior estaba en mar(1981). Logo regresei cos refuxiados
cha o Concilio.
guatemaltecos na diócese mexicana ,de
-O Vaticano II .impresionoume San Ctjstobal de Las Casas. Ali levo 14
moito. A escola non realizaba a miña anos.
e:)

ende a parroquia do Val (Narón) pegou un brinco ó continente latinoamericano case sen saber como, pero si por que. As Misioneiras
Dominicas do Rosario, congregación que naceu na selva amazónica
de Perú en 1920, enrolaron d uhha rapaza que viaxou alén mar en 1955,
cando tiña 20 anos. O seu irmán Antón Martínez Aneiros, ben coñecido irimego, hoxe ombro amigo da súa irmá, daquela aínda era estudiante.

D

A COUSA PRINCIPIOU
NOVAL

-¿Como foi ca eres na rede
dunhas monxas que non hai
aquí?
-Eu era unha cativa revoltosa, gustábanme as festas, tiña
mozo, ó que lle quería moito,
pero O Val sentíao moi pequeno,
coma quen mete as vacas na
horta pero pecha a cancela. Fixen
un retiro e entendín coma que
Deu me falaba persoalmente.
Chamábame para saír. Outras
c u a tíñaa moi claras, pero iso
aínda n n. Tamén María dixo
que i e o Evanxeo di que non o
ntendía.
-Foi, logo, un frechazo.
-Tiña un sentimento. Díxenllo a un
crego e respondeume que ó mellor tiña
vocación. Un frade claretiano de Baltar
tiña unha irmá n~s relixiosas ás que
pertenzo,: somos unhas 1. 000 nos 5
continentes. O noso obxectivo fundacional é: "Evanxelizar ós pobres en
situacións misioneiras nas que a Igrexa
nos necesita". Eu quería cambiar por
evanxelizarnos, pero seica está escrito.
Non coñecía a Biblia pero un día batín
coa frase de Marcos: "Son coma ovellas en pastor". Eu quería ser pastora e
fíxenme misioneira nesta congregación
aberta. Dou gracias a Deus.
-Non parece que fose unha arroutada, senón unha decisión libre ata
certo punto pois a palabra de Deos
"cegoute".
· -Sufrín moito para ser libre, pero
empre loitei por vivi-la fe dun xeito
libre e entu iá mame o movemento
de Xe ú e o seguimento do seu reinado.

RlttlA -8

~

1

•

'úa circunstancia

cha Martínez Aneiros
nálise na pastoral, ó abeiro daquel
gran prior que foi Lemercier.
-Cando ·criticaba as estructuras
eclesiásticas, os outros bispos acusábano de non amar á igrexa. Pero en Cuernavaca non había indios. A personalidade de don Sergio era moi grande, en
cambio don Samuel é moi humilde.
Cando don Sergio morreu, a presidencia internacional do Comité Óscar
Romero pasou a don Samuel. Ademais,
os zapatistas fixérono. mediador no con-

flicto, cousa que el nin soñaba. Por iso
hoxe o seu cartel está roáis alto có de
don Sergio. Pero orixinariamente o seu
era estar entre a xente e en procura
dunha igrexa autóctona.

-¿ Traballando co hispo monseñor Samuel Ruíz?
-Non ten moito sentido falar de
Samuel Ruíz. El é uiiha parte do pobo.
.UNHA SÓLIDA ESTRUCTURA
Non sería tal sen o pobo indíxena, sen
PASTORAL
esa igrexa. ·El aprende u a ser pastor
-¿Cal é o segredo eclesial da dióporque o pobo lle ensinou o modo de
cese de Chiapas?
ser pastor. El é producto do pobo. Este
-O Estado de Chiapas é case tan
bispo que é don Samuel fíxoo este
grande coma toda Guatemala
pobo e este modo .de seren
igrexa. E este pobo e igrexa
[uns 74.000 Km2 ., dúas veces
son tal porque teñen un pase media Galicia]. A diócese
tor coma Samuel. Dá a vida
·de San Cristóbal é roáis granpor este pobo. ·
de cás outras dúas xuntas que
-Cousa que non fan
se segregaron dela estando
outros monseñores veciños.
xa Samuel, que leva 35 anos.
-Á igrexa de México
-¿Que se pode facer
fíxolle moito ben todo isto.
cun mastodonte tal?
A custa de moito sufrimento.
-~ando empecei cos
Os seus irmáns martirizárono
refuxiados, gustoume o tramoito.
ballo das bases de San Cris-Menos don Sergio
tóbal. Unha igrexa que funMéndez Arceo, o xa defun-.
ciona coma un colectivo. Os
to hispo de Cu~rnavaca.
axentes de pastoral e o bispo
Teño a impresión de que a Cerco humano formado por indixenas da diócese de San Cristobal para pro- están inoi articulados en 7
súa revolución era máis texe-/o bispo Don Samuel das agresións dos terratenentes.
grandes zonas con candaseu
intraeclesial ca social. Era
equipo. Alí está moi ben platamén un hispo incomprennificado. Por exemplo, orgadido.
níz ase un curso para 400
-Son cousas moi diferencomunidades. En cada grupo
tes . Cuernavaca tamén fixo
hai varios ministerios difeunha igrexa dos pobres, pero
renciados: bautismo, enfernon tiña detrás o pobo que
mos, nenos, sacramentos.
ten Sarimel: os indíxep.as de
Todo traballado e revisado en
Chiapas . UD.ha igrexa dos
común, en reunións nas que
pobres pero na clase media e
se analiza a aplicación á
nos intelec~ais, e tamén algo
vida: traballos colectivos,
entre revolucinarios. Cada
abrir camiños, facer cooperaano visitaba a Fidel Castro
tivas e ... ¡algo máis!
para dialogar sobre a marcha
-Con todo, ademais da
da revolución dende o punto
magnitude, existe a diferende vista humano. Tamén tiña
cia cualitativa de culturas e
idiomas.
rforte .impacto sobre os diplomáticos.
-Si, na diócese fálanse 6
-Así mesmo. criticado
idiomas: no Estado aínda
polos bispos e por Roma,
roáis. Tralo Vaticano II o
sobre todo cando se puxo a
ideal foi ir busca-lo pobo
favor da entrada da psicapara aprender del: a e)

-- -
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e:) xente vai traducindo todo ó idioma
es p ecífi c o e n cada
caso. Xa se traduciu a
Biblia a 4 idiomas en
cada comunidade fala
a propia lingua. Por
iso, en cada comunidade hai un grupo que
lle chaman traballado res da palabra de
Deus, porque van traducindo a catequese a
varias linguas. A nosa
· é unha pastoral de
seguimento e de
ac ompañamento ó
pobo: eles son os que
fan ·a aplicación do
Evanxeo á vida. Iso levamos aprendido
da xente.

tes que fago porque son elas as que fan
todo: cooperativas, proxectos, artesa' nía, cerámica, proxectos económicos. O
meu labor é de acompañamento e
ESPERTARON DO SONO
seguimento para que a) nos valoremos
-E nisto chegou a revolución...
coma persoas e b) participemos todas
-Ni to xa estaba metida a revoluen instancias sociais, culturais, polítició n. Todo este traballo de igrexa foi
cas, económicas e eclesiais.
el rexa ndo qu e Deus nos dá a vida,
-Amplo e ambicioso labor. ¿Optip r unh vida abundante. Unha vida
mista?
b a, de cualidade.
-Creo no desenvolvemento humano
-Porque a que agora teñen, nin
e social: no proceso de humanización.
vida é.
Se as mulleres, poño por caso , do
-Eles teñen a sabedoría ancestral: a
PSOE participan, é dende un esquema
cultura de base é a maia, riquísima,
argallado polos homes. No ámbito
pero esmagada dende hai 504 anos por
social e mais eclesial lexislan os
outras: o colonialismo español primeihomes, que teñen o poder. Esas mullero , lo go o capitalismo americano e
res burguesas son feministas porque
agora o neoliberalismo. Cando algunha
non son varóns. Mesmo praetican un
desta xente espertou, púxose a reivindifeminismo
agresivo contra o home,
car un gobemo participativo. Deron en
contra a estructura so.cial e eclesial feíprocurar mediacións eficaces para que
tas
por mentes varonís. Non están cavi- ·
todos sexamos tidos en canta e poidalanda
na participación da muller. O
mo s dici-la no sa palabra. Iso é algo
feíto
de
que Inglaterra sexa primeira ·
sagrado que hai que obedecer. E unha
ministra a Tatcher óu o sexa Majar, é o
<lesas mediacións é o zapatismo.
mesmo. Na igrexa, ¿quen lexisla? A leí
debería ser para amparar ó pobre.
SER MULLEREN
-Disque entre os indíxenas hai
LATIONAMÉRICA
moito machismo, e que o alcoholismo
-E ti, a voltas coa liberación da
lévaos a mallar· nelas coma se fosen
m uller .
Qccidentais.
-Eu o n m ull er e fixe n a tesiña
-A muller alí é marxinada por triple
obre a muller. E resulta que dedicaba
motivo: por muller, pobre e indíxena.
máis tempo de traballo ós homes ca ás
Pero as súas culturas son moi comunim ulleres . Por i o, dende hai 10 anos
tarias . Certo que moitos home s se
traballo con mulleres. Non me pregunemborrachan e mallan nelas. Pero non
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me satisfai dicir que
si. Tampouco que non.
O que vou descubrindo, dende a igrexa e
agora dende as rp.ulleres, é que todos sufrímo -la opresión. Por
iso, as mulleres revolucionarias da guerrillas fixeron a leí zapati s ta: que cadaquén
case con quen queira.
Os matrimonios, nestas culturas, amáñano
os pais. Son culturas
patriarcais. ¿Machismo'? É 'algo cultural,
non · específico. Ai
mulleres en zonas
onde mandan as mulleres: tamén iso
son reminiscencias dun pasado cultural.
Non é un machismo académico, aínda
que tamén se dá. Soi:i reproduccións de
esquemas culturais.
-Aí está a Conferencia Mundial
da Muller para o mes de agosto en
China. ¿Que esperades da mundial
concentración?
-¿A que van? Como a econcrmía
actual vai creando pobres, propoñen
unha planificación mundial: que
nazan menos pobres. A muller ten que
parir productores, pero non pobres,
antieconómicos: un peso para o capitalismo.

[Neste momento chega Antonio,
irmán de Carmuchl!-, que se tivo que
ausentar por unha hora, boa ocasión
para metelo en danza]
-Antón, pero o Vaticano é crítico
con China como o foi en O Cairo.
-Curiosamente esta vez o Vaticano
é anticapitalista. A muller ten que parir
productores, pero non pobres, porque
son un peso para o neoliberalismo: consumidores sen que produzan. Aquí funcionan dúas variantes dunha mesma
ideoloxía: o control económico e o control moral.
-Si, en ocasións coma esta Roma
distánciase do capitalismo e acl!égase
ós integrismos relixiosos.

Pepe Chao

OPINIÓN
1

¿Ti "eres"? Non, por favor
¿Ti es? Nori·, por favor
Por Elíseo Xabier Miguélez Díaz ·

Debe haber máis de ·un ano que non colaboro con
IRIMIA entendendo o colaborar no senso de escribir
prá revista. Moito tempo non tiven pero coido que a
razón principal da miña retirada é que me atacou a
nugalla e seica con éxito pola súa parte.

.

-

Hoxe asómome de novo a esta columna pra vos
transmitir unha miña preocupación. Trátase da substitución que. unha parte cada vez máis significativa da
poboación está a realizar da forma verbal es polacas-telán eres. Poida que alguén me diga "ti es un esaxerado", pero eu dígovos que por cada un que así fale ha
de haber varias que me han diCir "ti eres un esaxerado".
A raíz do problema está na súa extensión. Introduciuse tanto que case non somos conscientes de que
penetrou profundamente no conxunto da sociedade, de
sQrte que quen 'llo escoita dicir a un locutor da radio ou
da TV, ou a escritores, en' quen se supón unha maior
formación ou alomenos preocupación lingüística,
acaba por ~icilo tam~n porque, ó cabó, case todos
somos influídos pol~s medios de comunicación.
O primeiro sinal de alarma serio, pra, min, foi un
debu~o de Xaquin Marín n(! "Vo~ de Galicia". N aquel
intre déronme ganas de lle escribir persoalmente, pero ·
a comprobación de que noutro debuxo onde aparecía o
Carrabouxo coárase outro eres en lugar do debido es,.
levoume a reflexionar que cunha carta particular non
_ conseguiría nada.

r

,

.l

Transmitíndolle ó meu irmán esta cavilación miña ·
o pasado .mes de abril, el quitoulle importancia, pero
ás 24 horas foi atacado por ese andazo que a min xa
me tiña infectado sen saber cando riin onde. E se clto
nomes propios é porque pola súa sabedoría e/ou reso-·
nancia social (o "chiste" é probablemente a sección
máis lida dos xomais) quero deixar claro que a todos
nos afecta. Agardo que esta denuncia-chamada de
atención me .sirva pra, pol<? menos, comprometerme
· persoalmente a mellorar neste aspecto. Sentiríame moi
gratificado se alguén se sumase a este empeño. Si, ti
tamén, porque ti tamén es un(ha) galego(a) que quere
ser en galego.
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AVENTURAS DE SAN ROMERO (11)

Pola ruta rutilante de Rutilio
¡Grande!
Tres nenas, sucios de terra e sangue, corren entre as canaveiras ata
chegar a El Paisnal coa mala noticia: "¡Mataron ó padre Tilo!".
Varios homes emboscaron o seu
safari na estrada poeirenta, pasado
o cantón Los Magnos e descargaron
unha chuvia de balqs sobre · o padre
Rutilio Granae, quería conducin.do,
sobre o velliño Manuel, fiel gardián
do padre, que tratou de cubrilo co
seu carpo, e sobre Nelson, o neno
epiléptico que tocaba ás veces as
campás da igrexa de Aguilares.
Todos corren entre as canaveiras
a ver se é certo o que din os nenas. É
verdade: o padre Tilo non se move,
non f ala. Xa nunca máis lle escoitarán a boa nova do evanxeo: Ditosos
vosoutros, os pobres, Deus quere que
deixen de elo.
Marcelino Pérez comenta: A el
non, ó único que pensabamos que
non ía matar era a el, a Rutilio. Primeiro cargaríanse a Chamba, que
era español. Ou a min, panameño
[. .. ] Si, ma~áronnolo. Matárannos ó
cura salvadoreño de maior prestixio
na arquidiócese, ó padre espiritual
de dúas xeracións de curas dende o
seminario. A ti, pois, meu irmán. En
medio daquel tumulto, alguén me
falou palas costas, pero ben clariño
para que non deixase de escoitalo:
."Sálvacheste, cabrón".
E o Romeu ... polas ramás

Aproximadamente á hora en que
mataban ó xesuíta Rutilio, párroco
de Aguilares, don Romero andaba
.nas verzas. Os bispos, incluído el
- todo eles moi conservadores, agás
mon eñor Arturo Rivera-, asinaran
unha mensaxe pa toral bastante
alente. Pero Romero recibira moitas
chamada de xente amiga, das altu-
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ras, entre eles, algúns do Opus Dei
"que lle tiñan gran confianza".
Cóntanolo José LuíS Ott€ga: ¿E
como vostede, monseñor, se deixou
enganat polos comunistas? ¡!so ·que
asinou vai empeora-las causas. E
agora que é arcebispo ¿como nán
paro u. esa tolerriia?
Nada sabía ~aínda da morte de
Rutilio. Chegou Romero onda monseñor Rivera e vai e diante de todos céiballe a súa angustia: -"A min paréceme que est~ mensaxe é inop~rtuna. É
parcial, é parcial". "Claro que é parcial -díxolle Rivera-. Nestes mamen-,
tos temas_ que ser parciais, estar de
parte dos que están sufrindo ".

Seica disque lle pre•
guntaron un día a una
velliña: ¿Que é o que
máis lembra do padre
Grande. -O que máis,
o que ruáis, que un día
me preguntou qu~
pensaba eu... Ninguén
nunca me fixera esa
pregunta nos meus 70
anos.
Tiveron unha discusión e Romero
foi ó seu despacho a remoer todo o
asunto. De súpeto soa o teléfono e o
coronel Molina comunícalle a noticia. Monseñor Roniero non dixo
nada. Colgou. Rutilio, o seu amigo
de anos, asasinado ... Despois foi
poñendo pausadamente en orde as
cuartillas en onde estaba escrita a
mensaxe que si, que ía ler ó día
seguinte.

San Osear Romero, mártir e defensor dos
pobres.

Levaba un mes escaso de arcebispo (20.III. 77) Dende ese día, cambiou, e os. seus antigos amigos ricos
dérono en alcumar de comunista,
cliamándolle Marxnulfo Romero. O
primeiriño 'dos conflictos ¡co nuncio
apostólico de Súa Santidade. Amén.
"Il diritto é il diritto"

Para os funerais dos tres asasinados -Rutilio .e os seus dou~ amiguiños- dispuxeron que rton habería
máis ca unha misa en toda a arquidiócese de· San Salvador. O medo de
Romero descríbenolo Antonio Fernández !bañes: Estaba máis pequecho ca nunca. ·-Ó rematar aquela
derradeira reunión sobre se si ou se
non a misa única, estaba máis escu, riño, máis f eíño, máis Jeito nada ca
.nunca. Dixera que si á idea, aceptáraa, pero sabíO: cantas críticas tería
que enfrontar.
Empezando pola Nµnciatura. Alí
se encamiñou monseñor con Jon
Sobrino, que nolo conta. O nuncio
non estaba .e -o secretario recibiunos
con cara de ferreiro. Explicáronlle os
argumentos positivos e negativos das
reunións e a decisión final.

"¡Va bene! -respondeu con ca,rraxe dende- o arrinque-, isto da misa
única ten varios niveis. Está o 'nivel
pastoral, o nivel teolóxico ... Vostedes
formularon molto bene estes dous
niveis, ¡pero falta o máis importante!". ¿Cal podería ser? Non se me
ocorría. - "¡O nivel xurídico! ¡O nivel
canónico! /O normático! ¡Aquí falta
a lei!

Jon Sobrino estableceu un diálogo de xordos sobre a persoa, qu~ está
por riba do sábado, pero o monseñoriü o italiano porfiaba. Monseñor
Romero· estivo calado. Só falo u ó
final: "Rógolle que comunique ó ser /
nunc.io que haberá misa única. Que
esta é a decisión de case que todo o
clero e tamén a miña, que son quen
ten a responsabilidade derradeira na
arquidiócese". Ninguén falou máis.
Cando saímos da nunciatura, Romero
díxome: - " Es1es son coma os do
- ¿E bate con algunha resposta,
Opus, ¡non en~enden! ".
Monseñor?
E chegou o momento do relevo
- Algunha, si ...É que un ten raída ruta de Rutilio. Máis de cen mil · ces ... Eu nacín nunha fa m ilia moi
persoas se concentraron na praza da pobre. Termei da Jame, sei o que é
catedral.
Inocencio Alas. fala de mon- traba llar dende ne no ... Cando vou
señor Romero: Miles de xentes ova- para o Seminario e lle entro ós meus
cionábano e el medrou. Foi nese estudios e mándq,nme a re mata los
intre cando atrav.eso_u o limiar. aquí a Roma, paso anos e anos metiEntrou. Porque hai bautismo de auga do entre libros e vou esquecendo as
e bautismo de sangue. E tamén bau- · miñas orixes. Funme f acendo outro
tismo de pobo. Velaquí a confesión mundo. Desp.ois regreso a El Salvade San Romero mártir:
dor e danme a responsabilidade de
O Romeu florecen

Chamado a Roma para informar
sobre o suceso, foi con César Jerez,
que nos relata: "Camiñabamos pala
Via della Conciliazione. Ó fondo, a
cqpula do Vaticano. Xa era moita
noite. Eu sentín que aqueta xeadiña,
o escuro, o silencio, favorecían as
confidencias. Ousei facelo Jalar:
- Monseñor, vostede cambiou, iso
nótase en todo ... ¿ Que paso u?
- Mire, padre Jerez, eu tamén me
fago esa mesma pregunta na oración ... , parou e ficou calado.

Cando ó oleiro lle
saía mal o c·a charro
que estaba facendo, co
barro que tiña na súa
man transformábao
noutro cacharro distinto, segundo lle parecía que o barro servía
mellor (Xeremías 18,4)

secretario do hispo de San Miguel.
Vintetrés anos de párroco alá, tamén
moi sumido entre papeis. E cando xa
me traen a San Salvador de hispo
auxiliar, ¡caio en mans do Opus Dei!
e aí quedo ... ".
Camiñabamos a modiño, parecíame que Romero tiña ganas de seguir
Jalando.
"Mándanme despois a Santiago
de María e alí volvo a bater coa
mi se ria . Con aqueles nenas que
morrían por culpa da auga que bebían, con aqueles campesiños maltratados nas cortas ... Xa sabe, padre,
carbón que f oi brasa con nada que se
sopre prende. E non f oi pouco o que
nos pasou ó chegar ó arcebispado, o
do padre Grande. Vostede sabe que
moito o apreciaba eu. Cando eu vin a
Rutilio morto, pensei: se o mataron
por face-lo que facía, tócame a min
andar polo seu mesmo camiño. Cambiei, si, pero tamén é que volvín de
regreso".
Seguimos andando unha miguiña
en silencio. A lúa nova puña un acento de luz no ceo romano (César Jerez)

DE AVÓS A NETOS

As cantigas dos maios
a alá vai o mes de
maio, e con el a
festa dos "maios"
e outras vencelladas
coas flores. Os xornais
deron canta, como adoitan facelo tódolos anos,
da celebración dos
"maios", que non ten
por que ser só o primeiro día do mes, senón que
outro calquera, con tal
de que sexa antes de
xuño.
Durante séculas foi
unha manifestación propia de pícaros e mozotes, que se cubrían con
fo1las, flores e ramallos
e ían cantando de porta
n porta cantigas tradii nai d orixe descoñ cida. N n hai moito
queme contaba unha
eñora que aínda non
chega ós sesenta anos,
que cando ela era nena ó
aír da escala o día tres
de maio, o primeiro que
facían era xuntarse, disfrazarse e · empezar a
percorrer toda a parroquia, neste caso a de Un sinxe/o maio de Carril (Vilagarcía de Arousa), 1995
Vilacoba (concello coruñés de Lousame.), para
Como sucede con outras mo.itas
recadar unhas pesetas . Cantaban
manifestacións
que· perviviron duranunha e outra vez:
te sécula s, actualmente en Vilacoba
xa só lembran os maios as persoas
Ai maíño, maio
moi maiores.
que tanto dormiche,

X

que pasou abril
e ti non o viche.
Santa cruz de maio
ven imo cantar,
unha limosniña
ou algo no ha dar.
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AS CANTIGAS DOS MAIOS

Existen dous tipos de composicións que se cantan cos maios: unhas
de carácter tradicional, que se repiten
sempre sen sufrir ningún cambio ou
o mínimo; e outras que son inventa-

das anualmente, nas que
-a semellanza das do
Entro idosempre
salienta a parte crítica, de
costumes ou de feítos
sucedidos ó ·1ongo d_o
ano, en particular na vila
ou cidade onde saen ou
mesmo a nivel nacional
ou internacional.
Os maios de Portomarín aínda cantaban non
hai moitos anos:
Aí vén o maio,
maíño é;
este é o maio
que anda de a pé.
Aí vén, aí vén
o maio, maíño,
tire castañas
señora María. _

Entre outras que · se
coñecen, que por fortuna
- chegaron ata os nasos
días, están varias de Santiago de Compostela, que
fan referencia -como
irnos ver nestas dúas
estrofas- a determinados
lugares da capital de
Galicia:
Aívén o maio
pola porta do Camiño.
Aí vén o maio
comendo pan e touciño.
Aívén o maio
pola porta da Faxeira.
Aívén o maio
comendo pan e manteiga.

Estas coplas ou cantigas son propias dos maios que se adoitan denominar "humanos", é dicir, que non
dispoñen de figura, senón que é un

neno disfrazado: Portomarín, Santiago d~ Compostela -os antigos, non
os actuais-, Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, Lugo, Monforte de Lemos
-os de antes-:-, etc.
Hoxe en día predominan as
segundas, en particular nas cidades de
Ourense e Pbntevedra e, en xeral, en
tódalas vilas da~ Rías Baixas que
mantiveron ata agora este fermoso
costume. Ante a imposibilidade de
facer aquí unha escolma aínda que ,
fose moi curta, vou reproducir uns
versos ,que cantaban os nenos ponte-.
vedreses alá polos anos -vinte, referidos ó gobernador da' provincia:
'

1

Señoras e señores,
poñan atención,

q'Ue irnos f alar
do señor gobernador.
Nin é alto, nin é baixo,
nin é malo, nin é bo,
parece un reló parado
dentro da deputación.

Rematamos lembrando uns versos de Ourense do ano' 1981:
Xa chegou o maio
que trae aguillada
coa punta ben longa
e moi afiada. _

e

Non me dirás, amigo lector ou
lectora, que non se trata dunha cantiga enxeñosa, para dicir que o gobernador non facía nada, pero educadamente, evitando .o insulto e as verbas
malsoantes.
r
Os maios que cantan estas coplas
sempre teñen unha figura, coniforme
a tradicional, p~ro tamén pode ser
ou~ra calquera, como pasa en Ourense.

Trae o bolso cheo
de coplas e cantos
pra que se divirtan
vostedes, meus santos·.
Pois é o que nos deixan
. nesta nosa terra,
f artarse de rire
namentres nos mexan.

Clodio González Pérez.

O NOSO TABOLEIRO

AGARDANDO A DON SAMUEL
O próximo día 20 está prevista
a visita a Galic1a do hispo de
Chiapas Samuel Ruíz. Diversos
grupos e colectivos (Irimia, Paz e
Solidariedade, Coordinadora de
Comunidades · Cristiás, Comité
Óscar Romero, ... ) colaboran na
organización da visita. Tódolos
irimegos estamos convidados a
estar con Don Samuel.
SANTIAGO: día 20
O martes, día 20, estará en
Santiago.
Póla mañá, á parte de visita-la
cidade, celebrará diversos encontros institucionais e gravará dúas
entrevistas para a televisión.
Á tardiña, ar.r edor das oito,
conferencia no paraninfo da· Universidade.
A continuación, unha cea nas
i_nstalacións universitarias. Avisa-

rase na prensa coml:lnicando o
lúgar onde adquiri-las invitacións.
NARÓN: día 21
O mercorés a ~ediodía estará ·
en Narón.
No concello recibirá a aportación do O, 7 por cento pé:J.r'1: un proxecto social para a promoción da
mulleren Chiapas.
O VAL: día 21
N esta parroquia do Val
(Narón) será agasallado cun xantar
popular.
A continuación haberá unha
festa para que don Samuel coñeza
o folclore galega.
A CORUÑA: día 21
Ás 6 da tarde celebrarase na
Coruña unha conferencia.

A prensa coll1:unicará o lugar
preciso.
Ese mesmo día, á noite, organízase unha cea para as comunidades
~ristiás e os grupos de apoio.· ·

A partir do hº 459
moitos de vós
recibiriades dous
exemplares da
revista.
Continuamos así co
noso proxecto de
difundir e dar a
coñece-la nosa
publicación.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Máis sobre a carabina de Ambrosio
omo xa sabéde-lo que din os andaluces sobre este dito, cómpre que saibades que hai outra posible explicación. Hai quen di que a carabina de
Ambrosio non é escopeta ningunha
senón a deformación popular do título
dun libro que en tempos manexaron
moito os estudiantes: o calepino de
Ambrosio. Fra Ambrosio Calepino foi un
agustino de Bergamo que fixo un dos primeiros diccionarios bilingües (latino-italiano) en 1502 do que se fixeron 18 edicións en cincuenta anos e despois adaptacións a once linguas. De xeito que se lle
chamou calepino a calquera diccionario,
e mesmo correu o <lito con máis follas
ou con máis anos có calepino.
Pero ¿por que pode ser inútil un calepino, é dicir, un di~cionario? Pois, por
raro que hoxe nos poida parecer, non
sempre se utilizaron diccionarios bilingüe no ensino do latín. Ata o final da
Tdade Media o en ino do latín fíxose en
latfn, c m é natural. E, desde que aparer n
diccionario bilingües ata hoxe,
n n rou d haber protesta dos grandes
latini ta porque todos tiñan a sensación
de que o u o desta muleta impedía que os
alumnos aprendesen a andar qen. A preencia do diccionario levou ó disparate de
ensina-lo latín nalgo tan estraño como
ensinar unha lingua para non falala. É
curioso porque os métodos que os gran-

C

des latinistas coma Comenius inventaron
para volver ó ensino do latín en latín non
se usaron practicamente nunca na clasé
de latín, senón nas · clases de inglés, de
francés, nos mé_todos audivisuais. Nun
lugar de Galicia, do que non me quero
lembrar, hai un grupo de anglófilos que,
para pefecciona-lo seu inglés, tñen prohibido entre eles falar calquera outra lingua
que non sexa o inglés. A estes, que buscan a máxima eficacia, rion lles pasa póla
idea ensina-lo inglés en galego nin en
castelán sen~n en inglés. O mellor e máis
rápido método para aprendizaxe dunha
lingua é o da inmersión.
É dicir, que os diccionarios _del latín
acabaron sendo prexudiciais para aprender latín, por paradoxal que inicialmente
parecese. E o resultado está á vista: hoxe
raro é o l~tinista capaz de levar unha conversa en latín. O diccionario bilingüe ten
moi mala prensa na didáctica de calquera
lingua. É coma se nas clases de gal.ego se
utilizasen diccionarios bilingües para da-la
clase de galego en castelán.
A opinión de que o calepino de
Ambrosio era unha cousa moi elaborada
pero inútil está ben fundada. ¿É posible
que do calepino de Ambrosio a fala popular, non erudita, chegase a unha carabina
de Ambrosio? Posible é; o que non sei é
se é certo. Como din os italianos se non e
vero, e ben trovato.

O ADEUS DO PRESIDENTE
Trala operación de cancro de próstata hai
uns meses o presidente francés Frani;ois Mitterrand afirmou: "Non teño medo á morte senón
a deixa-la vida". Sinceras pala~ras dun agnóstico que, sen renunciar de todo á posibilidade da
transcendencia sitúa a dimensión humana da
angustia da desaparición. Dende áquela, Mitterrand vén agoniando con verdadeira elegancia e
pretende morrer d pé, coma ás árbores-. Militan-·
te católico na súa mocidade, este magnífico
escritor francés recoñece que pasou toda a súa
vida buscando a Deus .. "E se Deus existe ¿con
que palabras lle gustaría que o acollese ?", pregúntalle un amigo. Contesta: "Á fin, xa ves ... ".
E conclúe: "Espero que deus engada: "Benvido
á casa". Amén. .
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Irnos falar de eleccións
¡non de España! De Brasil.
Unha cousa disputada
que houbo ser guerra civil.
2. A imaxinación ás veces
resulta algo fantástica;
non houbo guerra ningunha~
¡simple contenda eclesiástica!
3. Dende hai vintecatro anos
-logo dende a vez primeiraos bispos máis avanzados
presiden a brasileira ...
4 .... presiden a brasileira

Conferencia Episcopal
con gran prestixio no mundo
sen que alí lles fose mal.
5. Conservadores son eies
e con esta elección
pasaron a ser os xefes
deixando a oposición.
6. Poi a mediados de maio.
Tras de tres votacións breves
foi elixido don Lucas
cardeal Moreira Neves.

7. Poi á terceira a vencida
cand_o se puxo as botas
por cento corenta e un
contra o bispo de Pelotas.
8. ·Que así se chama o bispado
de don Henrique Chemello
que con cento doce votos
non salvou o seu pelello.
9. Ó tal monseñor Chemello
ten a vicepresidencia
. pois trinta e tres monseñores
brillaron pola ausencia.
10. Monseñor Moreira Neves
é bo amigo do Papa;
·na Curia romana estivo
pro ó integrismo lle escapa.
11. Parece ser moderado
e seica evitou as listas
de candidatos a bispos
das ringleiras integristas.
12. Algo aberto no político,
tamén no campo social,
algúns bispos brasileiros
din que a cousa ¡menos mal!
13. O grave en todo isto
é o asunto do poder:
o hispo de Roma pode
cambiar todo ó seu pracer.
14. Pai cardeais e bispos
el soíño, e ó mellor
, gaña batallas de morto
coma o Cid Campeador.

