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AGUIÑO, FURACÁN DE PENTECOSTE

Daniel López Muñoz

Bilbao xa ten hispo,
Compostela non
Cando estalou a guerra civil , Franco porfiou en ~an co
papa Pío XII para que un pobo tan católico coma o vasco
aceptase o réxime . Obispo de Vitoria, Mateo Múgica, foi o
único -co cardeal Vidal i Barraquer, de Tarragona- que non
asinou a carta pastoral colectiva catalogando a guerra fratricida coma santa cruzada.
Cando Roma desglosou a mastodóntica diócese de
Vitoria en tres , a política imperante logrou que os bispos
vascos non formasen procincia eclesiástica e así a vella
Vitoria pasou a depender da Sé metropolitana de Burgos,
xunto con Bilbao, mentres que San Sebastián pasaba a ser
sufragánea de Pamplona, novo arcebispado.
Vacante agora Bilbao, o candidato óptimo sería quen
foi bispo auxiliar de alí, monseñor Uriarte, moi apreciado
pero desterrado polo nuncio Tagliaferri a Zamora sen que
se explique tal medida tomada contra un home aberto, pero
moderado: de ningún xeito nin un rabioso nacionalista nin
profeta asilvestrado.
Pois non . Tagliaferri, ben coñecido polo seu integrismo
e a súa capacidade de tallar ferros e fender muros, e que
nos deixa un episcopado feito á súa propia imaxe -dependencia vaticana e mediocridade pastoral-, antes de marchar a París deixa un. bispo castelán, Ricardo Blázquez,
antes pastor de Palencia, incrustándoo coma un obxecto
estraño en Bilbao.
O político católico Arzallus, de boa formación teolóxica,
pois na Compañía de Xesús andou, puxo o berro no ceo ,
que é o lugar que corresponde nestes casos. Armouse un
escá nd alo ó qu e colaboraron certos bispos, entre eles
monseñor Gea Escolano, que argúe dende un universalis- .
mo ecl esial co que se autoxustifica.
Un bispo non é unha persoa privada senón un personaxe público con presencia e actuacións que sobardan,
con moito, a simple función relixiosa ou pastoral. Calquera
persoa, católica ou non , ten pleno dereito a expresarse
sobre a sú a designación , pois a personalidade mixta do
bispo inflúe na marcha do país.
Cregos e comunidades bilbaínas estaban en desacordo con Arzallus, pero por outros motivos: cavilan eles que o
importante é que a elección do novo bispo se dea tras dun
proceso de e[aboración no que participe a base eclesial, e
niso levan razón: que manden un vasco non é garantía ningunha de acerto.
_
Sabémolo ben os galegos, que solicitamos para Compostela un arcebispo cristián , que teña fe , que sexa honrado
co Evanxeo , que se iso sucede , terá que encarnarse no
pobo e abri-los ollos a unha poboación que fala, sente e
pensa en galega. Monseñor Blázquez xa estivo de auxiliar
en Santiago e resultou persoa dialogante e crente. Non nos
importaría que de rebote viñese a esta pobre Galicia na que
tanto nos choven dende os centra!ismos tanto de Madrid
coma de Roma. Claro que tampouco desbotámo-la posibilidade de que quede don Julián Barrio y Barrio, actual Administrador apostólico, bo cristián y excelente persoa.
lsto, por suposto, mentres o pobo e mailas comunidades non participen na elección , como sucedeu nos 1O primeiros séculas.
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Un xuíz dos Estados Unid()s obriga a unha
nai hispana a falat:lle inglés á súa nena
Realmente é ben ousado
escolle-la lingua inferior no mesmiño territorio da lingua superior.
Sería algo así como se unha orgu11 os a e afirmada comunidade
inmigrante galega en Madrid falase galego consciente e decididamente ós seus fillos e filias, acadando aló o recoñecemento público do propio idioma, a escolarización en galego .. . etc .. . (¿Non é
Madrid a capital dun Estado con
varias linguas?). O feito é que xa
é ousadia moitas veces falar consciente e consecuentemente galego
ós fillos aqtú, na reserva apache
do Noroeste, curioso espacio
natural no que a lingua propia é a
lingua inferior.
O xuíz americano intervén
disque en nome dos dereitos do
menor. Trola: os intereses realmente defendidos son os da
comunidade rica e dominante, de
fala inglesa, raza branca, relixión
protestante, partido republicano,
Melannie Grifitt, preñas ou non
preñas; sensación de vivir.
Chama a atención como a
prensa e a intelectualidade española se alporiza nestes casos,
igual ca aqueles comuneiros de
Castela cabreados contra toda
aquela corte, grande cortello,. de
cabaleiros, funcionarios e arreconchegados de fala estranxeira
que traía consigo o emperador
Carlos. Os castellanos viejos
non estaban para aturar tal
aldraxe. E facían ben.
Os galegas e galegas practicantes non aspiramos a substi-

tuí-lo castelán na península polo
galego. Tranquilos todos. Pero
si a que o galeg·o sexa lingua
viva, normal para todo, principal
instrumento de comunicación
entre as xentes no seu territorio
natural, Galicia.
Que agora nos saian en plan
Cid Campeador o P.P. de Aznar
e a prensa capitalina, falando de
opresivas e afogantes inmersións
lingüísticas dos nosos pobres
nenos, parécese bastante ó cinismo daquel xuíz americano, pero
agravado: aquel señor non condena,· de· momento, ós portorraqueños que en Porto Rico falan
español ós seus fillos. Ollo á
dereita española que volve á
carga: e xa nori lles chega só con
Aznar, en cuestión lingüística
seica agora lles dá por ornear.
Aquí, mentres, ímonos convencendo paseniño de que, vi vid a sen complexos, esta lingua
nosa irmá do Gastelán e nai do
portugués, ten futuro, abre portas a. outras culturas, ten unha
marabillosa riqueza de formas,
expresións e ditos retranqueiros,
soa que namora, únenos con
todo un pasado de loitas, traballos e festiñas da xente sinxela
que fixo a historia desta terra
que habitamos, fainos máis
enxebres , isto é, auténticos, e
respectables. E ademais é a que
lle gusta á Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira, porque
engrandece ós humildes e deixa
mosqueados ós empoleirados .
¿Quen dá maís?.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

A culpa sempre é dos pobres
Avelina (muller): ¿Que che pasa,
Marcelo?, traes mala cara; ¿pre_ocúpache algo?, veña, come.
Marcelo (home): Claro que me
preocupa algo. Estiven na manifestación en apoio ós mariñeiros
que traballan ·nos caladoiros
marr_o quinos, e nón me gustou
nada o que alí vin.

tas familias pobres de entre . nós.
_Pero eles non teñen a culpa.
Avelina: ¿E quen ten a culpa,
logo? .
Marcelo: Pois non o sei, pero eles
non. Os pobres nunca teñen a
culpa do malvivir doütros pobres.
Non os deixamos entrar en Españ'a

Avelina:/ E logo, ¿que
viches? Habería · coma
serrípre compañeiros
que non qui_?Ceron participar na manifestación.
Marcelo: Non, non é
por aí. Algo diso tai;nén
había; pero o que máis
me· chamou a atención
foi ver que se respiraba
no ambiente un odio
grande' contra Marrocos Algo referente ó conflicto pesqueiro: taiga, flota, etc.
e contra ·os marroquinos, coma se
e en Europa para gaña-lo pan,
el~s tivesen a culpa de todo o que - rímonos dele_
s cando os vemos por
está a pasar.
aí vendendo catro alfombras, e
aínd.a nos queixamos de que queiAvelina·: Pois iso é o que din tódoran defende-la pouca vida que
los medios de comunicación.
teñen. ¡Manda carallo !.
Marcelo: Pois din mal, porque,
Avelina: ¡Ai amigúiño!, poucos
· mira, eu entendo que, anque .a nós
che están dispostos a comparti-la
nos amole, o que eles fan está
vida cos que non a teñel)..
moi ben fei~o; e seguro que todos
nós, postos no seu caso, f ariamos
Mar~elo: Pois eu quero estalo,
outro tanto: defende-lo que é
anque me supoña ter que apretar
noso.
algo o cinto, que xa o levamos
preto ahondo. ¿Non é iso o ,que
Avelina: Si, pero como eles son
Xesús
nos pedía no Evanxeo do
un pa,ís pobre, parécenos que semoutro domingo ,- cando nos falaba
.pre han estar calados e aturando o
de estar cos últimos?
que os países ricos lles impoñan.
Fan ben; se poden, fan ben . .
Avélina: Non te cabrees , home ,
Marcelo: Claro que fan ben, e isto
dígoo coa boca pequena, porque·
· eu tamén vexo que os máis afectados van ser-e xa están sendo \moi-

non te cabrees. Come e colle forzas, que moito queda por facer ata
que vivámo-las cousas todas do
Evanxeo

Deus anda cos perdidos
Domingo 24 do tempo ordinario
Le l5, 1-32 - 17 de setembro
U nha ovella perdida, unha
moeda perdida, un fillo perdido. O perdido é o que Deus
busca con _paixón de pai. Un
aquel de perdidos témolo
todos. Un aquel de perdidos
téñeno sobre todo eses dos
que expresamente dicimos
moitas veces: "é un perdido".
Xesús invítanos á mesa
común, á festa común cos
"perdidos" eses, que case
sempre- queremos arredai:· das
nosas vidas, das nosas ansias,
das nosas casas.

Xogar co lume
Domingo 25 do tempo ordinario
Le 16, 1-13 - 24 de setembro
Non se pode servir a Deus e
ós cartos. Moito nos avisa
Xesús do perigosos que son
os cartos. E ben vemos todos
que os seus avisos son moi
necesarios. Cómpre moita
espabilación para sabernos
aproveitar dos cartos sen caer
nas súas redes. Os cartos son
unha bendición nas mans dos
pobres, e unha maldición nas
mans dos ricos. Os cartos son
coma o lume: quenta , pero
pode a.lTasalo todo. Só a moita
solidariedade nos pode librar
do estrago dos cartos.
l~IHIA
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A PENEIRA

.Alfonso Blanco Torrado

O CARTEL DA XVII SEMANA
DE CINE DE AUTOR de Lugo a
celebrar desde o dezaoito deste
mes, é o convite a un dos grandes
ac ontecemento s da sétima arte
neste país e cando se celebran os
seus cen primeiros aniversarios. É
unha mágoa que ·non se volva por
esta arte, demasiado condicionada
pola tele, e cando aínda podemos
salvar moitos locais antigos que
son un dos sinais de identidade das·
nosas vilas e cidades.

n·Ld

qu

pr ximo.

A REPUBLICA DO
SAHARA, mentres non
se celebre o referendo ,
ofrece as augas das súas
costas para os nosos barcos nun xesto _de solidarie.dade,' xa que as augas
que hoxe están a crea-la
alarma na liosa flota son
deste país, aínda que
Mai:rncos as ten sustraído
ante. a covardía de España, hai agora vinte anos, despois
das 'ameazas da "Marcha Verde".

CONTRA AS VOLANTAS - O CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA está a
é· un dos mciitos berros que
facer unha campaña contra a
está a dar Greenpeace na~
mareas destes _días, xa que é xenofobia, o racismo e a intolerancia, partindo de que a
unha arte prohibida pola UE,
que·. está a pasar ·das· infracmocidade deste país forma
cións dos pesqueiros de case parte de Galicia, e que . como
tódolos países, menos do- proclaman no seu manifesto
"nada nos impide nin impedirá
noso, o que vai en prexuízo
integrar no noSü seo a cantos
do respecto ás especies mariqueiran comparti-lo orgullo de vivir" aquí. Na súa publicañ as, poi s están a pescar
fauna dun xeito indiscrimi- . ción última de "Conxuga" fan un achegamento á realidade
das mulleres novas, xitanos, homosexuais., emigrantes, dimi'apar ceu deste xeito do nóso universo máis
nuídós, mocidade, en xeraL._., coma sectores marxinados. ·

Sábados bíbl ¡·cos

·<
-w
-

. Estamos convidados a participar nos
sábados bíblicos , o segundo sábado dé .
cada mes, de outubro a xullo, en Bastabales. Reunirémonos ás 11 da mañá -en
· punto-, para rematar ás 3 da tarde. O primeiro trimestre estes serían os días: 14 de
outubro, 11 de novembro e 9 de decembro.
Tras desa experien~ia decidiriamos se é
conveniente continuar. A dinámica do traballo será marcada polos propios participantes.

"' * Jean Deforme. El Evangelio según
Marcos. Cuadernos bíblicos 15-16. Editoria/ Verbo Divino. É un libro esquemático
de 11 Opáxinas.

Aínda que non indispensable, pode ·
se r conveniente que se dispoña dalgún
comentario que sirva para a preparación
ou para o posterior repaso. Pola súa sinxe leza, aconsellamos un destes tres libriños :

* Joachim Gnilka. El Evangelio según
san Marcos. Ediciones Sígueme.· Trátase
dun estudio máis amplo, en dous tomos.

* Xabier Pikaza. Para vivir El Evangelío. Lectura de Marcos. Editorial Verbo
Verbo Divino,·245 páxinas.
* Juan Mateo-Fernando Camacho.
Marcos.- Texto y comentario. Ediciones El
Almendro, 285 páxinas.

¿lnterésache participar? O tangurdo
das rosalianas campás de Bastabales SO?
así: ¿E por que non ti?
·

POUCAS PROME-.
SAS CUMPRIDAS
no referente a proxectos de leis do programa do PP nas últimas eleccións, cando
xa_estamos a piques
de rebasa-la metade
desta lexislatura, xa
que dos vintenove
proxectos anunciados só chegaron nove o Parlamento e
seis deles xa traballados na lexislatura anterior. .E hai
algúns que urxen, coma os de Protección da Fauna, Flora
e Espacios Naturais, ou os de Protección do Ambiente
Atmosférico e de Control Integrado da Contaminación,
depois de meHralo lume e o lixo como está a acontecer.

."AS ACTUACIÓNS
NO PATRIMONIO
CÚNSTRUÍDO: un
diálogo interdisciplinar" é o tema dun congreso a celebrar ·en
Santiago do dezaoito ó
vintedous de setembro.
Tina que ser unha voz
de alarma na nosa
sociedade xa que esta, mos destruíndo a memoria historica e cultural dos nosos
pobos e ,aldeas, moitas veces por ignorancia, por exemplo
nas reformas que estam.,gs a facer nas igrexas, rectarais,
escalas, hórreos, etc. Non se debía permitir ningún tipo de
restauració_n sen proxecto previo.

ANXEL CASAL foi o
Alcalde de Sántiago asasinado nos primeiros días da
Guerra Civil polos feixistas. Este ano cúmprese o
centenario do seu nacemento, un dezasete de
decembro de 1895, e non
qµeremos que esta data
quede esquecida; del escribíu Castelao: "Casal por
Galicia fixo máis que
todos nós". Pertencente ás
Irmandades da Pala ingresou con elas no Partido Galeguista e foi .creador da Editorial Nós, que publicou a
revista do mesmo nome e A Nos~ Terra. Este debuxo foi
feito por Camilo Díaz cando ámbolos dous sufrían a .
cadea en Santiago.

NA FEIRA DA CONFUEL MUNoo/7
SIÓN ·E CONTAMINAGALICIA
CIÓN a que estamos asistindo , sorprendenos o baleiro
Galicia aberta
que tiveron as palabras do
Queremos bispo
hispo de Solsona: Antonio
galega
Deig, cando nun xesto profétiXA V!ER ALCAl..A
Ora ben, meus sellares: que
co denuncia o exceso de misas
non nos ccgue o 'l¡Jme dos Jumes
con
as
en castelán en Catalunya e a
~~s~c: :~ic~~d~ar~':t~ t~n~
que non nos confur ·'
proposta dunha Confere!lcia
res do verán ser•
moribundos •
Que a co·
Episcqpal Catalana. Dun xeito
les V
moi asisado urxiu unha verdadeira encarnación da Igrexa .
naquela naci9n, mentres tanto ían caendo os improperios
sobre o líder do PNY que desde a dereita tanto está a
facer pola reconciliación daquel pobo porque solicita un
hispo basc'o para Bilbao. Voces coma as de Xavier Alcalá
tamén estan a crear luces no seo donoso pobo.

A MORTE DE TAN. TOS MINEIROS EN
ASTURIAS, xa son
vintecinco no que vai
de ano~ é un ,, reflexo
máis da fraxilidade na
que están a traballa-los
obreiros, sobor de todo desde que hai o contrato temporal.
Nos sete prirrieiros meses deste ano xa morreron en accidente laboral setecentos sesenta· traballadores dos que o
corenta e catro por cento non levaban traballando nin un
~no, e dos que nove de cada dez tiña~ contrato temporal.
Mesmo neste accidente da mina, quizais debido ó exceso
de grisú, fallaron as medidas de seguridade. Cómpre
escoitar máis"ós obreiros e aumenta-las medidas de prevención.

O DÍA DAS MIGRACIÓNS, o derradeiro
domingo' deste mes ,
ten que ser unha chamada á sensibilización da sociedade ,
sobre os ataques e
discriminacións que
están a sufri-los traballadores estranxeiros neste Estado,
mesmo desde a inxusta Lei de Estranxería. Hai colectivos
como SOS RACISMO de Vigo que acaba de publicar un
tríptico .no que fan denuncias, pero tamén propostas como
establecer un sistema automático e progresivo de permisos de residencia: o segundo permiso por cinco anos e o
terceiro permanente. Na fotografía algúns inmigrantes on
detldos pola Garda Civil.

inííni1~s

9u~

organi~a~

ur~

POLÍTICA

¿Onde pescamos?
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GALERIAS DE ARTE
LIBROS
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
Dolores, 55
15402 FERROl
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 - 22 0474

Galicia ·leva meses saíndo nas
primeiras páxinas dos medios eje
comunicación e case sempre polos
seus problemas pesqueiros, que
viñeron a ocupa-lo lugar que parePorTintxu
cemos ter adxudicado de oficio no
capítulo das desgracias: a crise leiteira, a reconversión
naval óu os incendios f orestais viñeron ocupa-lo sitio que
antes tiñamos reservado_parafalar de crimes entre veciños
ou parentes, por unha leira, uns marcos ou unhas árbores.
Primeiro foron os casos de Namibia, logo o dos acce- ,
sos ós caladoiros comunitarios, despois as augas intema-cionais da NAFO no Atlánticc;:> Norte e agora o. conflicto
con Marrocos. En todos eles os mariñeiros galego·s víronse '
esquencidos de todos, cando non desprezados. Nestes dous
últimos conflictos, como teóricamente a Unió~· Europea
está con eles e o gobenio español tamén est(j a 'favor polos
menos o asunto aparece nos medios de comunicación de
Madrid cunha perspectiva favorable ós nosos mariñeiros.
Pero iso non supón que os argumentos <leste sector
adquiran un peso significativo nun ámbito mundial no
que cada vez máis países entran· no reparto de recursos
escasos e onde a capacidade dos nosos mariñeiros supera
con moito as posibilidades que teñen abertas. Por iso é
moi comprensible a preocupación de tódolos afectados.
Sen embargo resulta menos aceptable que se chegase
a tal situación cunha preparación tan escasa por parte dos
responsables, sobre todo pola banda patronal. Poden
resultar moi discutibles os métodos de loita dos mariñeiros do Morrazo, que ven _·en perigo máis directo os seus
postos de traballo. Pero é absolutamente triste a impotencia conxunta do -sector e denota unha gran falta de profesionalidade a postura dos armadores da Guéi!da e Ribeira
que se contentan con queqar ó pairo, agardando que
tódalas solucións lles veñan das -autoridades.
Pola súa parte a administración pesqueira galega
pouco aporta neste conflicto, fóra dalgunhas ~eclara
cións nas que pon de manifesto que polo menos sabe o
que se xoga. Pero tampouco dá superado as constantes
trabas que_lle pon a administración pesqueira madrileña
e que chegan mesmo a obst~culizar todo o posible o
.
acceso dos gale_gos ós responsables de Bruxelas.
Con tales presupostos re&ulta case lóxico que a
Unión Europea poña tan pouco empeño en resolve-la
situación dun sector qU'e resulta rñarxinal en canto_á súa
importancia económj_ca, social e mesmo xeográfica. A
única baza que lle queda ó sector son os intereses .de
índole política xeral que fan que a Unión Europea intente
manter unha relación de privilexio con Marrocos, como
fortaleza defensiva contra a invasión do radicalismo islámico.

INTERNACIONAL

As mlllleres·e os dereitos humanos
Humanidade tardou séculas en
formular unha carta na que. se
recollen os dereitos dos seres
humanos. Ata o momento actual o respecto a estes dereitos deixa moito que
desexar no noso planeta; pero esta
situación é aínda máis dramática se
comparámo-lo respecto ós dereitos no
colectivo social dos homes e das
mulleres. Recentemente acaba de
rematar a IV Conferencia mundial
sobre a Muller, que se celebrou en
- Pekin.

A

Pekin, a capital da muller

Cerca· de 40. 000 mulleres compoñen as 7.000 delegacións dos 181 país~s que acudiron á capital chinesa
durante esta cuarta co'nferencia mundial. Coma noutros curnios as ONGS
tamén desenvolveron un "foro alternativo", atopánd?se con moitas dificultades. nun país no que o exercicio das
liberdades é bastante casual. China é
unha nación que sofre unha tremenda
presión demográfica, co que ás parellas
se lles aconsella ter un só descendente

e grávase con impostas e multas ós que
polos serbios.
sobrepasan ese consello. Así a planifi- · En Asia
millóns de mozas
cación familiar está orden,ada pola
padecen unha
Constitución e mesmo o aborto é legal.
mutilación xeniUtilizase tamén a esterilización.
tal e máis dun
A discriminación no traballo
millón destas
No mundo europeo afortunadamen- · mozas
son
te os dereitos das mulleres son máis
arrastradas á
respectados que nos países en vía de
prostitución ...
desenvolvemento. Como no económico
A saúde ...
Joaquín Navarro-Va/Is,
tamén aquí hai un norte e un sur. A
En
moitos
membro do Opus Dei e
pobreza no mundo afecta a máis de mil
voceiro do Vaticano.
países pobres as
trescentos millóns de persoas, dos que
un 70% son mulleres. Desta situación . necesidades específicamente femininas
están gravemente descoidadas, non disderiva a necesidade de solidariedade
·dun persoal cualificado para
poñendo
por parte dos "colectivos máis favorecias atencións necesarias dos partos. Nas
dos" cos colectivos máis marxinados
zonas
pobres pérdense anualmente
· económica e socialmente.
preto
dun
millón de vidas de nais. Por
De tódolos xeitos é preciso avanzar
iso
a
solidariedade
dos países ricos para
nos "dous mundos" de pobres e ricos.
dotar dos medios necesarios para unha
Así en Kenya, por cada cen horas que
adecuada atención a este colectivo é
traballa un ~orne , as mulleres deben
outra das conclusións oportuna da
completar 135 para obter un mesmo
conferencia.
salario. En Italia, para cobra-lo mesmo,
as mulleres deben traballar u~ 30%
máis cós varóns. O paro está a afectar
en maior grao ás mulleres ca ós homes.
O Vaticano presentou a proposta de
remunera-lo traballo doméstico das
mulleres, un debate .que está hoxe bastante presente na sociedade occidental.
Un acordo desta conferencia é o de eliminar todo tipo d_e discriminación para
a muller, revisando tódalas leis, que
aínda están presentes en noventa dos
países existentes, que inclúen algúns
elementos discriminantes. Por iso é pre,
ciso apoiar esa "igualdade legal".
A violencia

A representante do Vaticano, señora Mary
Ann Glendon, goza en Estados Unidos de
fama de antifeminista. E/a defínese coma
"economicamente de esquerdas, socialmente
de dereitas".

Existen datos dramáticos .que
demostran esta faceta tan negativa dos
seres humanos. Así en EEUU, cada seis
minutos , unha muller é violada; na
India, cada día, cinco son incineradas
vivas. En bastantes países do chamado
mundo industrializado, un tercio de
mulleres padeceron malos tratos nos ·
seus primeiros quince anos de vida. En
Bosnia, 20.000 mulleres foron violadas

A educación...

Segundo a UNICEF privar a 80
millóns de nenas dunha educación básica equivale a unha violación flagrante
dos dereitos dos menores e un derroche
a grande escala dun potencial individual, social e económico.
A posición do Vaticano

O Vaticano, que estivo a punto de
facer fracasa-la Conferencia sobre
Poboación e Desenvolvemento , do
pasado ano no Cairo, como comentamos entón en IRIMIA, por culpa dos
seus postulados conservadores acerca
da anticoncepción, non modificou a súa
postura nesta Conferencia de Pekín. A
pesar da falsa información difundida
por "El País" (7-9-95) o Vaticano segue
a defender só os métodos naturais, que
agora pasa a chamar "método ecolóxico", nun intento de adaptarse á linguaxe actual e estar máis acorde cos tempos que transcorren.
Moisés Lozano Paz.
l~IHIA
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O NOSO TABOLEIRO

A Romaxe afurac

e

orno vén sendo habitual nestes últimos anos, hoxe che gamos de XVl/r
Romaxe de Crentes Galegos pasados por auga. Pedíusenos que f fres emos unha crónica sobre o que alí aconteceu; por eso pensamos que
sería interesante non só presentar qué se fixo e falou, senón tamén transmití-las
impresións que captamos no ambiente e aquilo que algúns dos romeiros contestaron ás nosas preguntas sobre o que lles pareceu a Romaxe deste ano (evolución na organización, liturxia, asistencia, suxestión para a súa me llora, etc.).
Aclimatarse ás circunstancias

Comezamos por contarvos que
pasou o 9 de setembro en Aguiño. Chegamos sobre as 12 da mañá cun ceo
cuberto a unha terra batida polo mar
onde nos recibiron con pan, viño e sardiñas. Fómonos atopando con amigos
irimegos, unha das grandes virtudes
que e lle atopan ás romaxes: servir de
punto de encontro para verse de novo,
falar, aber cómo lle vai á xente ...
Sobre a 12.20 comezou a celebraión. Algún do romeiros ós que lles
p dim , pinión comentaban que lles
guslara qu , m ne ta ocasión, e lle
ntidade á Liturxia Eucarística n n ntrand t do na Liturxia da
incíd e en sinalar que a
Pala ra.
cel braci / n re ultou exce ivamente
l nga, obre todo tendo en conta a

chuvia e o vento que zoaron todo o
día. Apuntábase que debería axustarse
o programado en función da climatoloxía e, aínda que os do palco son os que
máis están ó aire, a percepción que hai
desde abaixo é que " non acurtan a
cousa.porque eles están a cuberto".

Semella que ·aqueles que veñen de
comunidades de base, cunha certa
rodaxe nestes temas, captan, cando
menos, boa parte do que na parroquia
de Aguiño se nos quixo transmitir. Ó
resto da xente parece abondarlle o
ambiente festivo para sentir~e a gusto .
. A celebración, cun texto moi bel!
lev'!.dO e no que se entreteceron con
habilidade os textos bíblicos co simbolismo das pedras que nos envolvían, rematou a iso .d as 14,30 cunha
procesión da Virxe do Carme.

Xantar e vésperas

A comida, nun precioso piñeiral,
desenvolveuse nun clima humano -que
A temática da liturxia, a súa linnon meteoroloxico- moi acolledor,
guaxe, foi sorprendente. :pin algúns
compartindo co mida e-}?ebida, cont~s e
¿ruborizante,. se cadra? . Embigos , impresións. A sobremesa, pasada por
cen tros onfálico s, burato s que se . auga; trancorreu entre as cancións e
abren e pechan para "facer historia" , a
bailes cos amigos de A Quenlla e os
meiga-mu ll er r eí vindicati v a dun
paseos polas rochas salpicadas de auga
Deus-Nai-Espírito ... Unha necesaria
salgada. Cando o temporal se fixo
desmitificación da liturxia oficial , máis forte comezamos a nos dispersar,
unha simboloxía moi fonda e suxestipero a pe·s ar do diluvio enchémo-la
va, pero ¿chega a todos a mensaxe? . .igrexa de Aguiño onde nos reunimos ,
.¿é comprensible para a xente? ¿vese o
ás 19.00 para despedí-la Romaxe ata o
que hai debaixo?
vindeiro ano rezando as vésperas. A
decoración da igrexa con motivos do
mar, a' distribución dos bancos de xeito
que todos nos viámo-las caras e a calor
da xente de Aguiño e do seu crego fixo
que resultase un momento especialmente acolledor.

¿Mensaxe asimilable?

O embigo

Foi chegar quizais máis xente ca nunca e a xente de Aguiño acolleunos calorosamente con sardiñas asadas, pan e viña. Os de Aguiño fixérono todo menos acalma-lo vento. A Quenlla cantaba: "E
o vento dicía, pronto hei de volver... " Pero moita xente foi liscando o longo do día.
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Así rematou un día no que aprendemos a santiguamos facendo unha cruz
que vai de fronte ó embigo e dun oído a
outro, pasando polos olios e·o nariz:
No nome do Pai na boca,
porque El nos dá a palabra.
Do Fillo, no embigo, ~ porque El naceu de María.
E do Espírito Santo
nas orellas, nariz e ollos,
que nos aprende
a te-lo olfato fino,
a ver e escoitar.

~anada

de Aguiño

A próxima Romaxe, n9 19, en Rosario e °Vitar
de Donas (Palas de Rei-Lugo), o día 7 de
setembro. O lema: "Polo camiño verde",
referente ó tema de ecolo~ía e creación. Os de
Aguiño entregaronlle.;/o Ramo ós de Palas.

Opinións
Gustaríanos recoller algunhas das
opinións máis reiteradas que os
romeiros ós que preguntamos expresaron:
- Resulta interesante e gusta

Moita, moitísima xente, acaso máis ca nunca. Pero a ameaza de chuvia escorrentaron a bastantes:
uns que non viñeron e outros, no medio da cerimonia, que fuxiron. Trata liturxia, moitos autobuses
marcharon. Vendo o piñeiral tan cheo de xente durante o xantar, un preguntábase onde caberían
todos se quedasen.
'

moito que haxa bautismos, comuñóns ... na Romaxe, pero comentábase
a necesidade de axilizalo ó máximo
posible. Valórase moi positivamente ·
o ambiente familiar e de acollida no
que transcorre o día.

A nena Raquel foi bautizada, Alba fixo a súa primeira comuñón e os irmáns Mariña e Breixo ofrecéronse coma irimegos na dorna-altar ante o Frade (Francisco, párroco~de Aguiño) Pepita, a
meiga e Xosé Manuel vi/as, que actuou de guieiro na liturxia .

- Vense, illadamente, algúns xe tos e actitudes durante a liturxia que e
poden interpretar como falta de ensibilidade e incluso de respeto, que deberían
ser corrixidos na medida do posible.
- Apuntábase coma importante a
incidencia que as Romaxes teñen
coma elemento desmitificador das
liturxias tradicionais, coma ferramenta para "baixar as causas á terra", creando á súa vez unha simboloxía irimega,
tamén complicada, pero inculturizada.
- Sinalábase coma positivo o
feíto de "ir limando asperezas con
relación á Igrexa oficial. Queremos e
buscamos unha fe incardinada, unha
relixión enraizada na nosa cultura.
Pero non irnos contra ninguén".
Ata aquí estas opinións. Comezaremos a traballar Polo Camiño Verde
cara a Rosario e Vilar de Donas
(Palas de Rei) onde nos atoparemos
esta vez por excepción o 1º sábado de
setembro día 7 , na XIX Romaxe de
Crentes Galegas.
Belén e Manolo

ECOLOXÍA

¿Pódese para-lo lume con esta política forestal?
n Galicia volveu a arder polos catro costados. Neste
pasado mes de agosto desbaratouse o mellar argU;mento propagandístico da era Fraga. É perigoso
xogar co lume, tamén coma argumento electoral. En ca/quera caso o que quedou claro neste pasado verán é que o
problema de fondo segue aí. Non se trata de dicir que os

E

medios preventivos non sexan necesarios: desde lago non
parecen sufic¡ientes. O monte anje en canto pode. ¿Cal é a
clave? Nesta entrevista Tonecho Meixide, técnico agrofor.estal e colaborador habitual de IRIMIA, axúdanos na
busca de razóns que expliquen a tremenda realidade do
l!Ame forestal en Gal~cia.

A industria forestal está monopolizada por empresas que usan madeiras de baixa cualidade.

A vista do acontecido ¿Pódese
Toda a sociedade, coma afectada, todos
dicir que o verdadeiro sistema apagadebemos tomar conciencia da necesidalumes da administración autonómica
de da nosa colaboración. E a adminisé a chuvia?
tración debe face-lo posible por impli- A chuvia é unha boa aliada na
car á sociedade.
loita contra o lume, aínda que a súa
efectividade depende de
Os_incendios ¿teñen
máis
que ver coas grancomo se di tribúa ó
¿Que interese pode
des liñas da política
longo do ano. Isto non
haber na sociedade no
forestal
ou con xiganquere dicir que a conta
coidado do monte
da chuvia e deba prestescos planos de precando unha gran parte
cindir dos medio
vención e extinción?
dos propietarios son
humano e materiai
- Os incendios en
xente
que
vive
na
nece ario que axuden a
-Galicia teñen que ver
cidade?
c rnbate-lo focos de
por desgracia con todo,
lum que e produzan. E
en principio coa mala
digo axudar porque me refiro a que
intención do que os provoca, con dese t m dio non d b n e-lo únicos, ó
coido , accidentes ... No capítulo das
ntrari do qu p n an algún de que
mala intencións dos incendiarios, a
n uadrilla e on m dio organizali ta de motivos podería facerse infinita,
d
ai
pr bl ma olucionado.
o que vén de baratar calquera das teses

ª

que se fan en torno á orixe do lume. O
que sen embargo non se pode esquecer
é que o sistema de propiedade, de dist.r i b,ución de parcelas, e de abandono
xeneralizado ó que está sometido o
monte, non dá máis que facilidades para
que se desafoguen os impulsos dos
incendiarios. E non quero caer nesoutro
argumento tan simple de que os montes
ben limpos e estructurados non arden.
Tamén poden ~rder e, de feito, arden.
Máis ben a clave de fondo está en
implicar á sociedade, tanto ós propietarios coma á sociedade en xeral. En interesal a no monte. Pero ¿q~e interese
pode haber na sociedade rural no coidado do monte cando unha gran parte dos
propietarios son Xente que vive nacidade? O monte non se valora e a política
· forestal galega a penas chega á sociedade rural, que debería se-la principal

1

protagonista e beneficiaria dos recursos
que neste medio se dan.

ción erñpezan a falar de culpables .
Entre eles nalgún momento caeulle o
morto ás empresas forestais. Eu persoalmente non .creo na implicación desas
E en canto ós planos de extinción...
e_mpresas nos incendios de Galicia.
No que toca Ós planos de extinción
_,deberían estar integra·
Outra cousa· é que a
dos no propio sistema
industria forestal en
Hoxe o desequilibrio é
. prodl,lctivo forestal, non
Galicia está en moi
evidente, as plantacións poucas mans, e stá.
coma cousa illada. Ó
son de especies de ciclo monopolizada por gran· meu entender débese
curto e crecemento
des empresas que utiliseguir na liña dunha
zan unha materia prima
profesionalización pero
rápido, que dan
sen desvencellalo do
moi
concr eta, unha
.madeira para as
·
madeira
de moi baixa
medio nin dos recursos
industrias de
do _monte ~ Póñoche un
cualidade: piñeiro é
trituración
exemplo para aclarar
eucalipto para trituración. Nesa materi a
isto: o e.aso dun labrego
afeccionado á caza que ía tódolos días ó
prima os incendios non fan un dano
excesivo.
monte a facer diversos traballos, corta-lo
O · mundo forestal é ullha cadea. Se
toxo, cavar, escolledeña, plantar, etc ...
e cando escomenzaba o ·tempo da caza
xeramos madeira de cualidade, ademais
de crear máis riqueza, máis valor engaeralle ben doado ácertar por onde había
dido a longo prazo, as industrias de trique colle~ para dar coas pezas .
tuación poderían aproveita-los restos
das cortas, ademais da n:i.adeira obtida
Logo non ves moita posibilidade
de previ-los incendios a base de técninos cláreos da masa boscosa. Con esta
0? medios de prevención son importantes,
pero a raíz do problema é outra.
cos e persoal contratado sen contar
estratexia conseguiríamos ademais un
· coa xente do rriral...
equili~rio no tipo de industria da madeiespecies de crecemento rápido, tipo euca. - Cr'eo que non. Un dos factores
ra en Galicia. Hoxe e desequilibrio é
lipto, hai unha certa manía persecutoria
evidente, as plantacións son de e~pecies
máis importantes da loita contra o lume
cando saen coa teima de defender que a
de ciclo curto e crecemento rápido, _que
· é o ataque inicial nada máis producirse
únicas .especies que dan cartos son esas.
o incendio , polo que é necesario ter . dan madeira para as industrias ae· tii tu- ·
A base desto é que ós trece anos xa poden
equipos e medios profesionalizados
ración que son a.s que predominan con
face-la primeira c01ta. Non é menos certo,
moitísima diferencia na demanda de
para detectar onde se · produce e paralo
en sentido contrario, que alguén que teña
materia prima, monopolizap.dd_e condiinmediatamente. A partir dese momento
unha plantación de nogueiras de corenta
cionando todo o sector forestal.·
a colaboraciói;i da poboación rural é
anos pode quitarlle agora,_en 1995, unhas
imprescindible por moitos motivos. As
vinte mil pesetas por árbore, tendo en
Pero, ¿realmente as especies
cuadrillas, desde o momerft? en que dan
co.nta que na Feira de
nobres
non
son
rendi~ontrolado o lume, é necesario que volSantos
de Monterroso o
bles?'
van á súa·base para seguir alerta doutros
Cando se fala de
Entre a xente que
prezo medio das noces
posibles focos. E deben daquela se-los
poderá andar nas 350
rendibilidade dunha
planta especies tipo
veciños os que controlen que ese lume
ptas quilo. Sen esquecer
especie
non
se
pode
falar
eucalipto,
hai
unha
I!.ón réviva incluso con máis ·virulencia
que a nogueira segue na
_do aspe_cto económico.
manía persecutoria
e leve !-odo por diante. ·E ·nori se de~e
terra aumentando o seu
Tamén. hai que valorar
cando saen coa teima
esquecer que a poboación rural é a que
volume, protexe a propia
aspectos sociais, cultu- ·
de qut¿_ as únzcas
mellor coñece os accesos ó monte e
terra da erosión, e para o
rais e ecolóxico s . Ás
sabe manexarse aló, cousa moi impor-especies que dan cartos ano seguinte volve dar
chamadas
especies
tante para previr accidentes.
son esas
outro tanto.
nobres, en certos casos~
Como éonclusión:
¿Que teñen que Vl1-los incendios
póde,nselles sacar moito
non simplifiquémo-las situacións. Anamáis rendemento ca ás de crecemento
coas grandes empresas do sector
licemos todo de forma integrada. Non
rápido. Agora ben, a estratexia é totalmadeireiro ~orna as ·de celulosas,
queiramos usa-los anos bos para todo
mente diferente, tanto no que toca ó lugar
taboleiros ... ?
rrienos
para reflexionar, e os malos para
onde plant_ar coma o referente ós coida- En Galicia e noutras Comunidades
ver bruxas por todos laqos.
dos posteri<_)fes e o aproveitamento final.
os veráns están marcados polos incenDaniel López Muñoz.
dios 'e.a xente e os medios de comunicaEntre a xente que proroove ou planta
1
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As denominacións de orixe
O caso do Ribeiro (1)
Pode haber algunha persoa desinformada que despois das novas aparecidas nos diferentes medios de comunicación sobre o caso de contraetiquetas falsas detectadas nunha gran
adega (amáis grande con diferencia)
da Denominación de Orixe "RIBEIRO" desconfíe da dita Denominación
de Orixe (D.O.) . Mesmo pode haber
. quen desconfíe de tódalas D. O. ou
Denominacións Específicas de cualidade. Fará mal quen así proceda.

uvas producidas na propia zona) son
conscientes de que a saída ó mercado
dun viño que non reúna uns requisitos
mínimos de cualidade prexudica non
só aJesa marca senón ó conxupto das
amparadas na correspondente D.O ..
En consecuencia, constitúen un comí-

Qué garante e qué non garante
unha D.O.

Unha D.O. garante que o product amparado pola contraetiqueta da
me ma procede da zona demarcada '
p r e a D.O . É dicir, asegura que ese
pr clu t f i producido precisamente
n , 'l is arra. Per a garantía vai
mái alá, xa qu se dería elaborar
viñ nunha z na e n vago procedenl s 1 utra.
da D.O. ten ou pode ter
unha ca te autorizadas e outra' pref r nt . Un viño pr~ er amparado
p la D.O. corre pondente ten que ser
laborado con uvas produ cidas na
propia zona demarcada e estas deben
er coma mínimo autorizadas.
Unha D.O. por co nseg uinte,
garante tan só a orixe e non a cualidade dun producto. Certo é que cando
unha zona xeográfica acorda solicita-la
té de cata que ten que da-lo visto e
cualificación como D .O. é porqu e
prace a cada viño, é dicir, o aprobado
normalmente os seu productos veñen
para poder saír ó mercado. Normalprecedido durµrn certa sona, e o que
mente as D.O. de máis prestixio adoipretenden é evita-lo aproveitamento
tan ter un comité de cata máis esixenilícito de e nome por conta de producte e non deixan pasa-los viños mediotores doutra área xeográficas. Cando
cres pola mala imaxe que caería sobre
hai certa ona normalmente é porque
tódolos da D.O.
corre ponde cunha certa cualidade
Polo indicado máis arrjba, pódese
a iada a e a orix pero in 1st1mos
deducir que aínda que o único que se
n qu n n o tricto, a D.O. o que
garante é a orixe, na práctica un pod~
garant a ori per non a cualidade.
agardar razoablemen te un mínimo de
C n t d , na D.O. vitivinícola
cualidade cando un viño leva a con" di ir, a qu
laboran viño con
traetiqueta dunha D.O.
l~IHIA
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Que é a contraetiqueta e cómo se
reparte

O de contra vénlle polo lugar
que ocupa, xeralmente aposto ó da
propia marca, podemos dicir diametralmente aposto xa que as botellas
teñen unha sección circular. Pero
ademais de contra levan tamén a
palabra etiqueta. Estas están fabricadas pola ." Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre",- ~ mesina que .
fabrica os cartas eh España , con
obxecto· de dificulta-la ~úa falsifica- ·
ción, e igual que estes, teñen unha
nuineraCión correlativa porque son
limitadas, de sorte que se fan tantas
etiquetas como botellas se poden
encher coa colleita de cada ano .. Por
exemplo esté ano a colleita vai ser
moi curta coma consecuencia das
·xe-adas , e xa que log_o, o Consello
Regulador da D.O. vai encargar...¡noitas menos contraetiquetas.
O reparto das contraetiquetas realízase ~ de acordo coa producción de
cada adega, para o que esta debe xustifica-los quilos de uva mercados ós
productores d'a Zona (existe un rexis~
tro de viticultores ou productores de
. . uv '!:_ e outro --de adegas, vinicultores
ou productores de viño) .ou producidos _nas fincas _propias. D.e se xeito,
cada adega recihe as etiquetas da
D.O. correspondentes á sua producción de viño e nonmáis.
.
O goberno das D.O.
O goberno das D.O. é exercido
polo Conse llo Regulador. Este está
constituído por repr~sentantes dos
viticultores (cultivado.res de vide e
xa que logo , productores de uva), ·
dun lado, e representantes das adegas
industriais (~ dicir as. que elaboran
viño en cantidades imp.ortantes a
partir da uva marcada ós viticulto- _
- res), do outro. Existe tamén un voGal

asesor representante da A~ministra
ción.
Na nos a sociedade nada pode·
funcionar sen un presuposto ou orza_mento que permita financia-las actividades obxecto do seu cometido.
Ademais dunhas pequenas taxas que
aboan as adegas palas contraetiquetas, o financiamento fundamental
provén das axudas que outorga a
Administración, axudas que se adican ,non só ·ó que pode~iamos chamar
funcionamento normal, senón tamén
ás campañas de promoción deses viñas.
O Consello Regulador é o encar- .
·gado de velar polo .bo funcionamento da D .O., o que implica asegurar
que non se cometa fraude pra que
ca_ndo se merque un Ribeiro se sirva
un Ribeiro e non calquera outra
causa. Pra ese labor o Consello

Regulador -contá cuns veedores que
son os encargados de vixiar que ó
consumidor se lle sirva un producto
enxebre.
Baixo o naso pu,nto de vista, a
organización actual da D.O: do Ribeiro, non é a máis acaída para a súa realidade productiva e social. O seu regulamento, o máis antigo de Galicia,
tom-o u coma referencia o doutras
áreas xeográficas españolas cunha
estructura productiva diferente á nasa.
En ~fecto, no caso galega, ademais das chamadas adegas industriais, existen o que se chama adega
de colleiteiro, pequenas adegas que
elaboran o viña exclusivamente coas
·uvas da súa propia colleita. Dáse a
circunstanéia de que precisamente
estes colleiterios son os elaboradores
dos mellares viñas do Ribeiro como
así se ten demostrado en catas nas
que ocuparon o~ primeiros lugares.

Non é por casualidade, senón porque
se preocuparon de replantar con C'.astes autóctonas (as castes recomendadas da D.0.) e mais de investiren
nas súas pequenas adegas que cantan
así con tecnoloxía adecuada.
Pois ben, este tipo de adegas de
colleiteiro debían ter un peso similar
(proporcional en todo caso á -súa
importancia real na producción) ós
dous outros \ious subsectores, xa que
son xente con gran preocupación por
mante-lo enxebrismo da producción e
que contribúen a eleva-lo prestixio
dos viñas da súa zona , e por esa
mesma razón teríán moito interese en
evita-la fraude. Actualmente están
fóra do órgano de gobemo o que consideramos que é un erro.
(Continuará)
Elíseo X. Miguélez Díaz
l~IHIA
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MUNDO OBREIRO

Estimados amigos:
A lrmandade Obreira de Acción Católica (Hoac),
celebrou dende o 12 de agosto ó 16 en Madri_d, a IX Asem- ·
blea Xeral, onde aprobou tarefas e traballos a realizar os
próximos anos, encamiñados á evanxelización do mundo
obreiro e á loita dos seus dereitos.

DO CUM~NTO

COMUNICADO DA HOAC
A IX Asemblea Xeral da HOAC
(Irmandade Obreira de Acción Católica), reunida en Madrid durante os días
12 ó 15 de agosto, na que párticiparon
máis de 1.000 militantes procedentes
de tódolos pobos de España, queren
manifestar ós traballadores e traballadoras, ó
c nxunto da Igrexa e á
pinión púb lica e n
xeral, algunha concluión do eu traballo:
1) Para a Igrexa é
h x fundamental apostar
n lar idade po la
Lran s r rmac i n d t
mund inxust
in lidari d nd
h riz nte
d R ino d Deu e os
eu val r .
2) A Igrexa, a travé
do te temuño e compromi o de cada un do
eu membros e dela
coma comunidade, debe
poñer de manifesto na
realidade ufrinte d o
no o m undo a forza
creadora de xustiza e
solidariedade que hai no
Evanxelio de Xesús Cristo. Isto, _entre
outra cou a , implica:
* Coñecer e di cernir, dende os
criterio que aporta a fe cristiá, o funcion mento do no o mundo.
* Denuncia-la inxustiza da
actual orde económica e ocial e a
e u a me ani mo qu a provocan.
* C laborar con deci ión e xener idad na uperación do grave
pr bl ma que af tan á ociedade.
3) Para a Igre a e para cada un

A Comisión Diocesana de Mondoñedo'-Ferrol, mándavos o c;omunicado final da Asemblea e prégavos que o
publiquedes no vaso medio.
Un saúdo en Cristo Obreiro.
Comisión en Cristo Obreiró.
Comisión Diocesana

dos seus membros é fundamental .ser
pobre e estar xunto ós pobres para
. comparti-la súa vida e traballar con
eles pola súa liberación, recoñecéndoos coma. v.erdadeiros .sacramentos de
Cristo e coma primeiros destinatarios
da súa boa noticia de liberación e sal- _
vación. Isto supón:

* Cura-las

fe ridas que cau sa a
pobreza nas pers o as, nas familias
obreiras, pero tamén ir contra as causas e os mecanismos que as provocan.
* Optar con claridade, río conflicto capital-traballo, pola primacía do
traballo sobre o capital, sabendo que
a causa orixinante de moitas inxustiza e pobrezas está no materialismo
capitalista que subordina o traballo ó
capital.
* Desenvolver un labor de educa-

ción e formación cristiá do mundo do
traballo. En concreto, desenvolver na
práctica o documento aprobado
recentemente pola Conferencia Episcopal Española: "La Pastoral Obrera
· de toda la Igrexa". .
4) A Igrexa necesita apostar decidid amen te pola presentación e o
anuncio explícito de
Xesús Cristo e o seu
evanxeo, coma proposta
de liberación que é,
encarnándoos na vida da
sociedade actual e na ·
súa.cultura.
5) A Igrexa necesita
unha clara vontade de
levar a cabo unha ·verdadeirq. renovación eclesial, . que configure a
Igrexa nova que hoxe en
día é neéesaria para
· levar a cabo a evanxelización do múndo obreiro. Esta Igrexa nova será
aquela que camiñe,
como propoñen no
documento "Cristiáns
l.a icos,
Igrexa
no
Mundo" os bispos españois ; coma verdadeiro
sacramento de salvación
e de comuñón misioneira para os
homes e mulleres de hoxe.
6) A HOAC, que nesta Asemblea
comezou a celebración do 50 ·aniversario qo seu nacemento, quere renova-la súa vontade coµia movemento
apo stólico de Acción Católica, de
dedicar tódalas súas enerxías ó servicio da misión evanxelizadora da Igrexa no mundo obr~iro.
Madrid, 15 de agosto de 1995.

CARTAS

Dende Aquisgrán
(Alemaña) 7-VIII-1995
Querida Irimia:
Antes de nada quera dáryo-las.
gracias por todos estes meses na vosa
compaña, a tantos quilómetros da
casa. Agora chegou o momento de
volver, e fágoo en parte contenta de
-volver á vida e coa xente de antes,
pero en parte tamén pesarosa de deixar, ó menos temporalmente, tantos e
tan bqs amigos e un modo de vida
moi novo para min, .pero que resultou
moi agradable. Aquí en Aachen
[Aquisgrán, Alemaña] 'experimentei o
que significa "vivir en plan adulto",
como dicimos os que convivimos
nunha familia co rol de fillos; e foi
unha aprendizaxe bonita, porque a

suposta liberdade qu~ se ten non é
absoluta, xa que ó mesmo tempo
supón unha responsabilidade: e ir
tomando decisións segundo ~s cr~te
rios propios do adecuado e do inadecuado, resulta que non ·SÓ nos aprende
a administrar a lib.erdade en favor
propio e das demais, senón que nos
demostra que nós~· aparentemente tan
insignificantes tan cheos de erros,
ternos_unha capacidade inmensa -de
crear felicidade ó redor.
Así, seguindo a mensaxe de amor
de Xesús, que vós me lembrabades
cada certo tempo (as -revistas adoitaban chegar varias xuntas, en batallón), fun vivindo e cometendo erros,
ás veces triste ou morriñenta; pero a
maioría das ocaslóns contenta de
poder desfrutar dunha oportunidade

e

· Dende Lleida (Cataluña)
Benqueridos amigos:
Escrívobos para dicirvos que
agora vivo noutro enderezo ...
Tamén quero darvos un saúdo e
ánimos na tarefa que tendes coa
revistiña Irimia, que é unha pomba
dourada nestes momentos de confusión e guerras que hai neste mundo.
Penso que facedes un bo traballo espallando a bea nova nestes
crentes galegas que moitas veces

esquecen que ternos unha relixión
común e unhas vivencias que nos
fan crer neste mundo. · .
U nha abrazada e un saúdo
Anxo Femández Alonso
Lle ida
P.D. Querería dar un sa:údo .a ·
Leo, o párroco de Sindrán, Monforte de Lemos.

tan boa para madurecer e experimentar por min mesma tantas cousas
aprendidas de memoria. Gracias, por
vírmelas lembrar tódolos meses.
Un bico moi forte
P.D. Preferiría que esta carta non
a publicasedes. Non sei moi ben os
motivos, p9de que sexa pola miña
timidez ou porque considero que a
compaña da revista foi algo moi persoal para min. O caso é que me gustaría que isto quec;Iase entre nós.

Nota: Publicámola co posterior
consentimento da autora.
Carme Bescansa Leiros
Guaita-Strqsse, 8-3º
52064 AAchen
Alemaña

Dende A Coruña
Benqueridos amigos de Irimia:
Mandovos o resgardo do pago .
de cota anual e mais a miña felicitación e ánimo polo voso traballo ,
do que moitos estamos moi agradecidos
Saúdos
Eduardo Cea
A Coruña
29-VIII-95
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Andrés Torres Oueiruga

O teólogo Andrés Torres
Queiruga é autor da Angueira
nº 6. "¿Que queremos dicir
cando dicimos inferno? Un
tema interesante revisado con
competencia e ofrecendo
· . serias alternativas
l~IMIA
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do lume 4
Medrar coma o leito no lome
O ditos, é sabido, son producto de
xente curiosa, observadora, de xente
aguda que sabe ver que unha. situación
ten certo parecido con outra moi distinta e que utiliza a primeira como
espello da segunda, que así queda descrito con maior viveza.
Así Xogar co lume é actuar con
irresponsabilidade en cuestións delicadas. Quentarse onde hai moito fume é
arrimarse a xente presuntuosa, busca-la
compañía dos que agora triunfan pero
sen que ese éxito sexa duradeiro. Lembrade a cantiga:
Onde vires moito fume
non te vaias a quentar,
que leña verde ali arde
ou morriñada do anllar.
Para fabricar unha frase destas preí. a e m ito enxeno. Calquera de nós
viu m ita vece que, cando fervémo-lo
1 it , . le medra ca
de repente e, de
n n 11
aixárm - 1 lum , vai e por
r n d az 1 . I t vém l todo e
param s aí.
r hai xente máis aguda que
garda a ob ervación e, cando despois,
en m mento moi distintos e distantes,
ve ituación nas que algo medra case
d repente de maneira inusual, lembra
o que pasaba co leite. Vamos a un caso,
unha per oa que en pouco tempo pasa
do anonimato a unha situación de sona,
do poder e de diñeiro; o feito é inusual,
non lle pa a a ninguén. Entón el vai e
acuña a frase. Fulano medra coma o
leite no lume. Os que llo escoitan quedan orprendido por traer á con versa
na rúa, no traballo, no despacho a lembranza de algo que pasa lonxe, na cociña. Pero a orpre a é grata, porque a
mparanza é axu tada, plástica, descritiva. E tá tan ben traída aquí a cociña qu me mo parece que nada describ m llor o éxito da per oa de quen
tam a falar. É coma e non e puid
dicir d man ira mái expre iva.
qu
o n qu dan prendado da
, pr 'i ' n non tardarán en u ala ele ,

conscientemente, noutra situación
semellante. A comparanza empeza a
correr entre a xente. E, cando corre,
queda fixado (medrar coma o leite no
lume). Xa ninguén dirá *coma o leite
~o cazolo, *coma o leite cando ferve,
ha de ser coma o leite no lume. Convértese en agmento inalterable doutras
conversas, tan inalterable coma calquera palabra do diccionario. Nese
momento xa é o que chamamos un dita
popular, unha frase fe ita.
Esta capacidade de observa-la
vida, as cousas, os seres vivos e despois utilizar esas observacións para
describir outras situacións, é verdadeira capacidade literaria. Moita xente
pensa que os literátos son só xente
. estudiada que escribiu libros. Iso procede de que vivimos riunha época_na .
que a literatura escrita se fixo señora
da escola e do mercado editorial e coa
axuda da TV eliminou os relatos de
transmisión oral (moitas veces, á beira
do lume) . Pero calquera que estea atento á calidade literaria das adi viñas
(novelas en miniatura), das cantigas,
dos refráns, dos ditos, dos contos
populares,-decátase de que esas cousiñas aparentemente tan ~imples teñen
calidade artística. Os seus autores anónimos eran xente coa chispa da arte. E,
pos iso, hoxe se empeza a reivindicar
en tódalas culturas a literatura oral, ou,
como queren algúns, establece-la· distinción entre literatura (de littera, letra)
e ·oratura (relatos e outras formas de
transmisión· oral).
E é que para inventar un bo refrán
hai que . s~r fino. Case tanto coma lembrarse del e traelo a conto nunha situación axeitada. Por iso, cando lle oiades
a unha vella dicir un refrán, observade
a distancia entre a situación que reflicte o refrán e a situación á que agora se
aplica. E, se a distancia entre as dúas
situacións é grande, podedes medí-la
me tría desa vella. Para elas vai a miña
admiración.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. A este irimego que canta
parécelle o máis honrado
botarlle esta cantarela
a Alfopso Blanco Torrado.
2. Este-crego irimego

na zona de Gui tiriz
xa levá uns vinte anos:
a xente e mais el, feliz.
3. Endexamais cavilo u

Alfonso na súa medra
e agora Q hispo chámao
e Alfonso queda de pedra.
4. Monseñor Gea Escolano
que é pastor dun pobo fiel

utiliza con Alfonso
a linguaxe de cuartel.
5. Máis ou menos dille así:
"Quiero, Alfonso, ascenderte
pero por tu Guitiriz
ya sabes, no quero verte".
6. E Alfonso, un xerador

de vida fov'a no colo
arrolándoo coma nai
algo que nace: un xermolo.
7. E ese hispo valenciano

intrépido, tan cont~nto
co seu combate arroutado
contra os muíñcs de vento.
8. Nin se decata o prelado

en desigual loita absorto
que anda matando xermolos
mentres berra contra o aborto.
9~ Pero a Asociación Xermolos

que de Alfonso bebe zume
critica que a Igrexa teña
tal despótico costume.
10. Se o pobo de Guitiriz
e as parroquias da bisbarra
queren a Alfonso a rabiar
· ¿a que vén tanta tabarra?
11. Só ten unha explicación:
decisión autoritaria
por falta de autoridade
que, se a ten, é cuartelaria.
12. Esta Asociación Irirnia
despoís de tratalo tanto
declara solemnemente
que o noso Alfonso é un santo.
13. E a curia de Mondoñedo
se ós veciños non escoita
hai que dicirlle ben claro
que Guitiriz está en loita.

