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EDITORIAL

O cristianismo,
esnaquizado
Estamos afeites ó escándalo e a penas nos di hoxe
nada o feito de que os católicos esteamos separados
doutros cristiáns a pesar de termos un mesmo Cristo e
unha idéntica tradición inicial que se foi diversificando
coma pólas dunha árbore.
Hai algúns meses, o actual bispo de Roma, Xoán
Paulo 11 , escribiu unha encíclica -Ut unum sint-, na que
pregoaba a unión das lgrexas, que levan dando pasos
de achegamento hai tempo.
Paulo VI dixo hai anos: "Somos perfectamente conscientes de que o Papa é o maior atranco no camiño cara ó
ecumenismo". Xoán Paulo 11 non o considera así. A pesar
de que todos recoñecen que o ministerio de Pedro ou primado pontificio non constitúe un obstáculo insuperable, se
o Papa deixa de ser xefe de Estado e unha especie de
superbispo con poder xurídico en todo o mundo.
Roma entende as cousas doutro xeito. Porque mentres que as demais lgrexas ou Confesións aceptan un
primado de honor e de presidencia da comuñón eclesial,
rio inconsciente romano está a ambición de que tódalas
lgrexas concorran a Roma e caían baixo o xugo pontificio. E iso, non.
O teólogo luterano Jügen Moltmann afirma: "As
excomunións das grandes lgrexas ortodoxas, evanxélicas, anglicanas e vello-católicas partiron de Roma. As
lgrexas non rom anas non esqueceron ós seus mártires
causados por Roma" ..
E xa deixando o pasado, engade: "Tampouco o
Papa actu al non adquiriu méritos especiais en favor da
unidade ecuménica da lgrexa. Cando, trala desintegración do imperio soviético, se presentou a oportunidade
única de convocar en Europa un concilio de tódolos cristiáns, o Papa, en lugar diso, proclamou unha 'reevanxelización de Europa', de carácter católico romano, dirixida
especialmente ós pobos ortodoxos e ás lgrexas que
antano estiveran unidas con Roma na Europa oriental.
Deixou pasa-la hora de poñer desinteresadamente o
ministerio de P~dro ó servicio da cristiandade de Europa,
·
tanto católicos coma non católicos".
O ecumenismo continúa dando pasos. Roma segue
poñendo atrancos, por exemplo, no caso do acceso da
muller ó sacerdocio ou no mantemento dun celibato obrigatorio que ningunha outra lgrexa mantén. As outras tradicións a penas son recoñecidas e a disciplina ecl~siástica
canon 844, do novo Código de Dereito Canónico de 1983,
insiste en que ningún católico, salvo caso de perigo inminente de morte, non pode participar nos sacramentos que
non sexa administrados por sacerdotes católicos, a pesar
de que recoñeza a validez de tales sacramentos.
Roma e mailos seus teólogos consideran que a
comu ñón é cousa da cabeza, da ortodoxia dos dogmas.
Moitos católicos xa hai tempo que entraron en comuñón
total - tamén eucarísticas-, cos irmáns separados porque atenderon máis ó corazón e sobre todo ós pés , a
esa ortopraxe , que conduce polo camiño da liberación.

O TRASNO
Daniel López Muñoz

As trampas da bondadosa mestizaxe
Si, como non, un tamén
desde a periferia reivi'ndicáestá a favor da mestizaxe de
mo-lo dereito á diferencia no
etnias e culturas, por suposto.
noso territorio. Contamíname
Pero entendámonos: os enconsi, pero sigue senda ti, contatros , as mesturas, que sexan
míname toda a vida.
simétricas, entre iguais.
Que non perdan a memoria
do anti V centenario: hai unha
Viva a fusión e o encontro
de individuos e individuas de
mestizaxe que é indefendible e
hábitos, crenzas, linguas e
é a que nace da conquista violenta, da pica espetada con
raias diferentes. Viva ese ínterCé:J.mbio amoroso e pacífico
ardor machista na praia virxe,
entre. os diferentes. Viva se
da indita violada. O discurso
admite que existe a diferencia,
do conquistador é a expresión
violenta de todo aquel que
que a recoñece e aplaude, que
se alegra na diferencia e non
nega ó outro, que nega a difeaspira a anulala.
rencia.
Andan agora os mellares
Cando hai culturas minoriintelectuais, artistas e opinado- . zadas, marxinadas, pode resulres de cultura hispánica preditar moi cínico predicar, desde
a cultura dominante, a mesti- .
cando as bondades da mestizazaxe. Os maias levan séculas
xe. Unha vez escoiteille a un
de me stizaxe e á penas agora
teólogo progre moi de moda
-J. A. Estrada-, predicar as
empezan a ser recoñecidos
coma ·cultura. A inmensa
bondades da interculturalidade
maioría dos galegas que se
e a mestizaxe futura: facíao
mm encontro de comunidaqes
mestizan negan previamente a
de Euscadi na que reflexionasúa diferencia.
A diferencia é marabillosa,
bamos sobre o papel dos
polícroma. Un pobo orgulloso
pobos na construcción euroda súa forma de bailar, comer,
pea, e facíao desde a súa cul tufalar, rezar, enche de emoción
ra ~astelán falante, coma argumento contra a razón nacionaa calquera espírito sensible.
Que toda mestizaxe parta da
l is ta da defensa da propia
identidade. Agora outros sacaigualdade na diferencia. O
ron esta bonita canción do
demais, é un truco das famocontamíname, mézclate cónmisas multinacionais para íl.Ue
go, que esa moi ben porque é
comámo-las mesmas hamburantinazi en tempos de cabezas
guesas, adoptémos-los mesrapadas, pero faise desde unha
mos mitos cutres e cantemos
cultura central e dominante
nun -sensiblero coro multirraque agora mesmo seg~e
cial, en inglés ou casteláns, a
mirando con aversión ós que
la chispa de la vida.
G
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Flores para o señor Manuel
SILVIA (filla): Mamá, ¿habemos de ir o día 1 de no:vembro á aldea? Díxome a avoa
que quería ir.

grande, que non deix~ que os
.seus fillos ·acabemos en nada.
E por iso nos recolle no seu
colo para semp~e.

AVELINA (nai): ¡Xaora,
neniña!, élaro que _habemos.
de ir. Sempre irnos por esas_
datas. É para amaña-los cemiterios, poñerlles flores ós
defuntos, rezar por eles, ...

SILVIA: ¿E o inferno~,.
mamá?; un nen o na escola
dixo qu_e era un sitio moi
malo que Deus fixera _para ·os
malos. ¿E-así?

SILVIA: Avoa, ¿é certo que
os que xa morreron están
vivos no ceo?
TOÑA: E estarán, non o sei.
Eu só sei que o meu homiño
marchou.
SILVIA: Mamá, ¿é certo?
AVELINA: Si, neniña; os
que eremos en Deus eremos
que _o seu amor por nós é tan

Cando lemos este Evanxeo, case sempre pensamos que-son outros os que
se sitúan <liante de Deus e da xente
_ como non se deberían situar, con aires
. de perfección, con aires de chulería.
pou~a

cousa,

apoio radical de Deus, introdúcenos
moi ben na nosa propia verdade; e
. dános olios novos para mirar ós
demais dun xeito ruáis comprensivo e
solidario.

SILVIA: Avoa, ¿quen ternos
nós no cemiterío da aldea?

TOÑA: Trece anos. Aínda ti
. non naceras. Levouno un
andazo de non sei que. Só sei
que estivo vintenove _d ías
penando ata que morreu.

L_c 18, 9-14 - 29 de outubro

necesitada do apoio dos demais, do

AVELINA: Pregúntallo á
avoa, muller; xa verás coma
ela ·che conta moitas cousas
dos nosos maiores.

SILVIA: ¿Choras, avoa? ¿por
que choras? ¿Hai moito que
morreu?

Domingo 30 tempo ordinario

A conciencia de ser

SILVIA: Mamá, ¿e quen se
nos morreu a nós?

. TO~A (avoa): ¡Ai, -filliña!, ¡a
quen irnos ter! Estache alí o
teu avó, o meu homiño, o
Manuel. ¡Canto lle eu quería!
- ¡Canta vida fixemos xuntos ! ,

IRMÁNSPOLA
FRAXILIDADE

AVELINA: Non o creo; Deus
non é tan cativeiro. se · hai
inferno é para que desapareza ·
de nós todo _aquelo que nos
impide ser e vivir coma
irmáns; porque Deus no.s
quere ben a todos.
SILVIA: Pois eu heille levar
ó meu avó Manuel un ramiño
de flores, e hei recorda-las
cousas boas del que me ten
dito a avoa, e. hei de ser boa
para que ·o meu avó se contente comigo.
AVELINA: Moi ben., filliña;
a mellor ·oración pQlos defuntos é ofrecérlle-lo noso apoio
ós que andan escasos de vida
e de ánimos e ·ae cartos e de
pan neste mundo. Iso é o que
lles fai ben ós defuntos.

HAI SITIO PARA
TODOS
Domingo 31 tempo ordinario
Le 19, 1-10 - 5 de novembro
Xesús non exclúe a ninguén do seu
soño de irmandade, por moi rico e
abusa~or

que sexa. Xesús ten ollos

especiais para ver e adi viñar ansias
fondas de verdade e de xustiza. Xesús
sabe conectar con esas enerxías fondas, sabe activalas, e fai xurdir un
afervoado constructor de irmandade
all .onde, de primeiras, non aparecía
senón unha persoa egoísta e avarenta.
Ninguén ten dereito a desesperar de
ninguén. Nin dun mesmo.

A PENEIRA

A SEMANA DO DESARME ten lugar nos últimos días de
outubro. Queremos denunciar aquí o cinismo de moitos Estados
que falan de paz, pero despois están "poñéndose as botas" vendendo armas ós seus veciños. Citamos o caso de Francia pola
euforia armamentista que está a vivir, pois o ano pasado triplicou a úa venda de armas ós países do Terceiró Mundo e de case
catro mil millóns de dólares pasou a doce mil. España dentro
dos setis egredos oficiais segue a facer negocios <leste tipo que
moitas vecen agachan á opinión pública.

O (:ENTRO DE
INFORMACIÓN
E ASESORAMENTO SOBRE
INMIGRACIÓN,
REFUXIO
E
ASILO organiza
en .novembro un
curso para educar
na tolerancia baixo
a epígrafe de "A
uni versalidade
solidária fronte ó
particularismo
etnocéntrico".
Convoca Ecos do Sur. R~nda de Outeiro, 131-1º 15007 A Coru.ña. Tel. 150118.

"NAIS EN ACCIÓN" de Vigo
organizan do sete ó dez de novemb ro "As V Xornadas sobre o
menor, sorprendidas como están
de que o vinte por cento dos abuos denunciados a esta organización son do máis pequenos e case
. tenta por cento cometidos
dentr da úa familia. iamén van
pr . ntar unha unidade didáctica
para que neno e adolescentes aiban o eu dereito e que vai ser
di lribuída no colexios nestes
me e . Acaban de crea-lo Premio
d D f n, a da Infancia, que leva o nome do poeta Cuña Novás.

DEIXOUNOS UN VELLO
"LOBO DE MAR" neste mes de
tanta reivindicación das nos as xentes da costa: o crego de Vigo Guillermo Alonso Alonso, comprometido tantos anos no Apostolado do
·Mar, enrolado varias costeiras e
sobor de todo na flota bacalloeira
que faenaba por Terranova, alí exercía coma un tripulante máis quentando o espírito dos pescadores coa
coraxe de Xesús.

¿COMO SE FAI IRIMIA?

<
-w
Rl"IA -4

A

dí~s. A dináinica

nosa revista sae cada 15
da súa elaboración vén sendo esta:

selada por unha señora, allea a Irimia, á que se
lle retribúe o traballo.

- Cada dous luns reúnense, ás 12 da mañá,
tres membros da Mesa de Redacción -constituída por uns 8 participantes-, para faceren un
borrador con vista á xuntanza do venres.

- Este é o único tr'!:ballo que se paga, xunto
co da imprenta.

- Cada dous venres, de 4 a 7 da tarde, os 8
membros da Mesa reúnense para discutir tanto o
editorial coma as colaboracións, escollendo ilustración e fotografías. Tamén se fala de posibles
tema de interese para o próximo número. Esa
me ma tarde do veme lévase a revista á imprenta.
O lun eguinte, dous membros da Mesa
acoden a imprenta a corrixir probas. Habitualm nte, o mér ore ou xoves, a directora leva a
rr
a revi ta, previamente enfaixada e

- Ningún membro da Mesa de Redacción
recibe gratificación económica, nin sequera os
que se desprazan -algún dende Lugo, a 100 quilómetros e teñen que facer gasolina mi xantar
por con ta propia. Tampouco se · reembolsan os
elevados gastos de teléfono.
- 'A pesar desta gratuidade básica, os gastos
inzan. Abonda con dicir agora que cada subscrición custa 2.524 pesetas. E ¡ternos tantos subscritores que són pagan 2.000 pesetas! Habemos
seguir informando.

FERROL TAMÉN PODE
QUEDAR SEN PLANTA
GASJFICADORA, a pesar dos
proxectos da Xunta, o que sería
outro pau ás aspiracións económicas da comarca, que segue a
ser desmantelada' sen compaixón. Galicia sería subministrada
e gasificada desde Portugal.
Mentres Euskadi e Catalunya ·
contarían con plantas propias.

OS MAGOSTOS
son as festas estacionais do Outono,
condicionadas pola
morte da vexet¡lción que nos envolve e chea de ritos e
símbolos coma ese
carácter solidario e
fraternal de toda a
familia arredor do
lume, ' e mesmo
toda a comunidade. As castañas e o viño repr~sentan a ale~ría
dos veciños e aquelas cando rebentan no lume simbolizan a
morte. En Ourense xiran arredor do San Martiño, pero é o día
de Santos o propio para esta celebración, con feiras que colaboran a esta festa: Monterroso, Betanzos, Gontán, etc.

A ASOCIACIÓN DE
AXUDA Ó
P' O B O
S AH A RAUI segue
a recollelo
máis necesario para axudar a esta
nación
e
participai: así
na "Caravana pola Paz"
que están organizando varios países . .Son .douscentos mil cidadáns os que malviven en trinta campamentos de refuxiados que
seguen agardando desde hai vinte anos por un referendo que
non chega. A celebración digna desta consulta ben pu.ido se-la
mellar festa dos cincuenta anos da ONU, pero foi outra ocasión
perdida:

A MARXINACIÓN INFANTIL E XUVENIL preocupa a
todos: problemas de inadaptación , malos tratos , prevención
de drogas, información obre
lexislación, sexualidade, servicios sociais .. ., todo is to é o tema
dun Curso a Distancia que organiza a Asociación de Educadores no Tempo qbre para a Prevención da Marxinación Infantil
e Xuvenil. Para máis información: Baixada Salgueira, 48-1º.
Vigo. Tel. 373537.

O USO DO GALEGO
NAS_ CELEBRACIÓNS
da lgrexa segue a ser unha
-obriga profética, e non hai
escusas posibles; mesmo a
Xunta está a subvencionar
material para este fin,
coma o Ritual de Exequias
e un Cantora! para a celebración de Ex,equias , que
acaban de publicarse e que
distribúe Galaxia (Reconquista 1 - 36201 Vigo. Tel.
432100). Non podemos
xogar cos cartas de todos,
teñen que reverter no pobo
a través da súa fala.

CENTRO S
GALEGOS DE
EUSKADI acaban
de homenaxear ó
po eta eu kaldún
Kold o Izagu irre
porque leva moito
ano traducindo ó
e usq uer a a nosa
li teratura: C astelao, Manuel María,
Novoneyra Dies te, Paco Martín ...
a fot ogra fía o
esc ritor recibe
unha " anduriña "
coma agasallo.

l~HHIA
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DENDE
A CARBALLEIRA

POLÍTICA

A sucesión, no aire
Dentes
Co pa o do tempo van cambian do moitas causas,
mesmo no campo da linguaxe.

Por Xosé M. CarbaLLo

Nacen novas palabras e marren outras por
falta de uso. Isto acorre especialmente con palabras relacionadas con oficios e aveños ou utensilios de traballo. Por exemplo: ¿Cantas palabras
morreron xa das vencelladas con todo o tratamento do liño desde que se sementaba ata que se
tecía? ¿Ou cantas palabras marren con cada carro
do país e con cada arado?
Ás palabras son seres vivos e non escapan ás
lei dos demais viventes: nacen, medran 'e marren,
coa avantaxe, i o si, de que case todas as que van
m rr ndo perduran embalsamadas durante algún
temp na páxina dos diccionarios.
Haina · que se resisten a morrer e tratan de
br vivir
modándo e a outros ignificados;
rr n ri c de ignificar mal para quen
za s u sig'n iff ad rixinal.

sr

nt
dit

a paJ abra ac ntece tamén
p pular .

P ñam p r ca o: algo que se dicía moito e
aínda n n deixou d dicir e é: "i o custa un ollo
da cara" . Pero parece que tal di to está a piques de
d ixarlle pa o a e toutro: "iso custa un dente da
boca" .
¿A ver e non? Estoutro día contaba un amigo
que lle dera presuposto un odontólogo_para unhas
reparacións que ten que facer na boca. O presupo to o cila entre oitocentas mil e un millón de
peseta facéndolle prezo de amigo e deixando
vario día en cama a un enfermo nun hospital,
polo i tema de defraude de IVE.
Non digo que o presupo to non sexa axustado
ós tempo que corren; pero quizabes a este amigo
lle campen e segui-lo con ello que lle daba outro:
- Vaiche er mellar mirar a ver se che abonan alg pola túa boca de egunda man e mercar
utra no a aínda que exa mái pequena; porque,
adra va t amañando con menos peza e,
m n n pill utr ritm a uperación da cri e,
ada día ai tar mái f lgada a dentamia.

R "IA -6

Desde hai varios anos, Manuel
Fraga parecía decidido a testar en
Xosé Cuíña o seu capital político en
Galicia. Sen embargo, a medida en
que medran as posibilidades de que o
Por Tintxu
Partido Popular chegue a obte-las responsabilidades de gobemo en Madrid, o asunto da herdanza
galega faise máis escuro: cada vez aparecen máis albaceas dispostos a decidir sobre o legado de Manuel Fraga, que á súa
vez non dá sinais de querer deixar todo atado ·nun testamento
claro e rotundo.
Nesta liña hai que interpretar por un lado que o presidente
da Xunta adíe o _nomeamento dun vicepresidente ou unha
reforma a fondo do seu gobemo, que prometera máis -dunha
vez para a metade da lexislatura e logo concretara para despois
das_eleccións municipais. Resulta tamén sorprendente que iso
suceda nun momento en que pronuncia no Parlamento un discurso, sobre o Estado da .Autonomía, no que fai balance· dosseis anos do seu gobemo e non fai a penas propostas de futuro.
Xustamente as únicas alusións de futuro son as espe:i;:anzas
que pon nun gobemo do PP en Madrid coma solución para os
problemas que Galicia ten pendentes. O presidente-da Xunta
semella estar desvalorizando o forte papel que desde hai seis anos
lle viña atribuindo ó seu _gobemo e á súa capacidade de xestión:
Paralelamente a todo isto multiplícanse na prensa as aluións a aspectos da xestión de Xosé Cuíña e dos ·seus familiares que abafan a súa figura tan destacada nos últimos anos. E
todo semella proceder dos seus inimigos máis próximos, os
rivais que en Madrid e Galicia lle disputan as súas futuras responsabilidades; ou sexa, a conxunción de intereses dun Mariano Rajoy, con vocación de militancia no máis estricto nacionalismo madrileño, e de figuras coma Romay Beccaría, que
defenden un rexionalrsmo. ben entendido (como .se dicfa antes)
e desconfían das arroutadas galeguistas dun aldeano taimado,
pero pouco cultivado.
Por todo isto a herdanza de Manuel Fraga faise por semanas máis complicada. Na formación das próximas candidaturas
para as .Cortes e no propio desenvolvemento e resultados da
respectiva campaña vaise ventilar tamén en boa medida esta
batalla. Haberá que estar atentos.
Polo de agora os novos presupostos galegos supoñen un
recorte máis ós investimentos e, consecuentemente, as posibilidades de facer grandes obras, o dominio de Xosé Cuíña. En
cambio os seus-rivais int~mos teñen amplos campos de trabailo na administración corrente dos servicios públicos, sobre
todo na sanidade. Por iso a batalla ten agora un resultado
moito máis incerto ca hai uns meses. E mesmo unha presumible victoria de Aznar (e Mariano Rajoy na súa sombra) poden
supoñer un recorte máis das posibilidades de Xosé Cuíña.
Seguro que nas próximas semanas van aparecer nalgúns
medio informativos feítos e opinións nesta mesma liña.

ECOLOXÍA

A guerra-da auga (IV)
INTRODUCCIÓN

(c~m

minúsculas) é particularista e
cha: O Turia, o Gabriel e o Júcar
recolle a auga da serranía de Cuenca;
No tema da auga fálase constante-. subxetiva; é a que tentamos de aplio Texo nin sequera vai cara ó levans'e
nos
resolcar
todos
arreo
para
que
mente de xustiza. Dicía a Presidenta ·
te.
va un problema noso aquí e agora.
da ComunicÍade Murciana (durante a
.- Os grandes pantanos de EntreNa guerra ·da auga o persoal do
guerra· da auga): "A decisión do
peñas (o chamado mar de Castela), e
Levante quería que se lles resolvese
gobemo satisfaime. Responde á xus¡xa! .º seu problema~, o da falta de · o de Buendía, están na Mancha e alí
tiza que había trala demanda da miña
é onde recollen a auga. ·
auga, e pedían que se lles aplicase a
Comunidade" . O Presidente José
- Cando un mira, onde están os
súa xustiza.
Bono, pola contra, falaba " ... de
regadío~ vese que todo o Levante
Os castelán-manchegos estaban
decisión ilícita, inxusta e insolidaestá canalizado para o regadío e así,
pola aplicación_obxectiva da XUSTIria ... " ¿Con:i-0 é posibl~ que un feito
unha terra~ sen _auga (seca). transfórZA. Dicía Bono " ... decote se lles dá
-O' transvasamento da auga_: sexa ó
mase en regadío. Pola contra, en
prioridade, 'e n materia de auga, ós
tempo xusto e inxusto segundo se
Castilla-La Mancha non existen can,
considere?
países ricos fronte ós pobres";
les para transperta-la auga e regar,
teñen auga pero, como a terra é de
secaño, non a poden utilizar, a leí
impídelles regar e ademais non
poden; dado que non lles constrúen
canles. ¿E esta a xustiza que piden os
levantinos?
- O encaro de Entrepeñas é propiedade da Comunidade valenciana
por leí .. A auga é de Cuenca, pero
non a poden utilizar, a leí perseguiríaos se a empregan; para usala, cóm- _·
-prelles pedir permiso ó Gobemo de
Valencia. ¿É esa a xustiza da que
estamos a falar?
Coido que quedan mínimamente
expostos os dous tipos de xustiza que
se poden empregar nunha guerra da
auga.
A postura do Goberno espafiol
nesta guerra é, coma decote, a favor
dos ricos. Fala de aplica-la xustiza e ·
deixa para un futuro a resolución con
XUSTIZA do problema da auga.
Insistimos unha vez ináis no pro·" ... catorce anos tránsvasando auga
XUSTIZA (con maiúsculas) ou
blema
da escaseza da auga. A auga é
dende conca do Texo á do Júcar e .
xustiza (con minúsculas)
de quen a ten, cómpre usala coma un
do Segura, indican cara a onde vai· a
Para min radican as solucións na
poder, pero ten que servir para todos.
auga ... ". _
consideración particular ou xeral dos
Ternos que compartila solidariamenExpoñerei seguidamente algúns
feítos-. A XUSTIZA (con maúsculas)
te.
feítos obxectivos que poden anidar
atende ó ben xeral, foxe do subxetivo e non se ve condicionada nin polo na aplicación da XUSTIZA:
- A auga é de. Castilla-La ManManolo R. Bermejo
tempo nin polo espacio. A xustiza

a

Unha galeg

ENTREVISTA

"Toda persoa ten os dereitos e liberdades prod~1ma
do s nesta Declaración [Universal dos Dereitos
Humanos], sen ningunha distinción de raza, cor,
sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera
outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición".
Tal foi o que aprobou, o 1O de decef!ibro de 1948,
-¿Que é e para que serve unha
conferencia mundial sobre a
muller?
- Permitídeme que felicite a iniciativa de Irimia por dar acollida
informativa a un evento de carácter
mundial patrocinado pola ONU, que
bota por terra moitos tópicos negativ s que pe an sobre a loita das muller
n tod
mundo.
ta C nferencia, e o Foro paralelo de ONGs (Organizacións Non
bernamentais),
pux r n d r 1 v
qu

~mini

Conversa con María d
a Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Corenta e
se te anos despois celébrase en Beijing ( PequínChina), a _Cuarta Conferencia mundial sobre as
mulleres, á que acode Pilar_García Negro, parlamentaria galega e catedrática coñecida pala súa
·militancia nacionlista e feminista, que amablemente
nos concede esta entrevista.

cia gobernamental, que tiña un organigrama máis pechb, xa que só cons- _
taba de diferentes delegacións de
gobernos do mundó. O Foro de ONGs
constituíu un recital do terceiro
mundo. Denunciouse dende posicións
feministas o inxusto e inhumano
imperio das grandes corporacións
financeiras . Tamén delegados de países do primeiro mundo coma EEUU:,
Canadá ou Reino U nido denunciaron
a política dos seus Estados que conde- .

m a

niv 1 1 undial a
r rza 11·íis dinámica mái rev lu i naria a mfü ,
radical n t rm
d
d laración
pacifi ta , antiimperiali ta. Unha
forza nece aria ·
para que e cumpran na realidade
ocial os princi-·
pio de democracia e de xustiza
que recolle a
declaración uni- Mana do Pilar García Negro en Pequín.
ver al de dereito humanos, pero que na- ás tres cuartas partes do planeta á
no mundo actual e tán cada vez mái
miseria e a unha explotación cree-ente
conculcado e mái violado
en termos de auténtica escravitude
para a mulleres.
CONFERENCIA
-¿Que ambiente s~ respiraba
E FORO
nestes encontros?
- As reunións eran un punto _de
-¿Mantivéronse posturas diferente na Conferencia da muller e encontro fraternal e de solidariedade
no Foro de ONGs?
ben entendida entre mulleres de con- O F ro Alt rnati o tivo un fe ión relixiosas moi variadas, con
" da C n:D ren- id oloxía di pare , pero todas elas
ará t r mái abert

interesadas no cambio das regras de
xogo que hoxe determinan o funcio namento político, social e moral do
mundo.

O FEMINISMO ISLÁMICO
-¿Cales foron as propostas dos
países islámicos?
. - Hai un ·debate interno entre
aqueles que seguen un mod~lo occident.~lizado e as chamadas integristas,
que ten pouco que. ver co que se nos
transmite ata aquí.
Viuse a necesidade de
ofrecer dende dentro
da -súa cultura _(onde a
relixión é un -elemento
unitivo), unha visión
progresista e superadora que non pasa tampouco por importaren
receitas do -mundo
occidental.
Houbo unha teóloga paquistaní, feminista dende dentro da súa
cultura, que intentaba
aclarar que o Corán
non-cantiña ningunha
opres1on para as
mulleres . Sinalaba que
o integrismo lles era moi útil ós países
.occidentais, que así tiñan unha coartada para condenar estes países.
-¿Teñen as mulleres de todo o
mundo problemas comúns? · _
- Si, foi grato e _emocionante
comprobarnos que o problema das
mulleres é tan forte e elocuente gue
sen termos contacto previo había
alternativas moi semellantes e coincidencias case textuais entre as pro- -=::>

:a en Beijin
lo Pilar García Negro

Hai que procoura-la _igualación salarial de feíto, jmpulsa-la entrada das mulleres en paro no mercado laboral.

.e:>

nismo e preseryación dos principios
morais (que en todo caso terían que
vincular ós fieis desta Confesión
relixiosa) e intentar condiciona-lo
UN HOME DO
resultado final. da Conferencia e do
VATICANO
Foro de ONGs .
r
-¿ Cre vostede que o Vaticano
- ¿·Que significa tal posición
buscou unha determinada imaxe
para as mulleres?
con Mary' Ann . Glendon á cabeza
-·- Significa que o control ideoló- cualificada no seu país polas (emixico e moral das mulleres tamén é .
. nistas cristiáns de antifeminista-,
unha peza de control capitalista a
pero coa titoría de Joaquín Navaniv_el mundial. Ter unha poboación
rro Valls, voceiro da Santa Sé e
submis_?L, controlada, que non ligue as
membro do Opus Dei?.
' causas e mailo_s efectos do~ pro ble- ·
- Hai unha parte de imaxe e
mas e que non se~a reivindicativa á
outra de dependencia ou conexión
hora de esixir servicios sociais.
absoluta do Vaticano, coma Estádo,
Neste sentido denunciouse o casoL
respecto a poderes conservadores moi
dunha mGnxa teóloga brasileira
fortes, representados por esta señora
- Ivone GE!bara-, defensora do dereito
estadounidense. Houbo unha delegadas mulleres a teren decisións sobre o
da, que se declarou católica, que falaaborto, que foi erradicada da comuniba en nome dunha asodación de igredade onde prestaba o s'eu labor asisxas do Reino Unido, que foi amáis
tencial e enviada a estudiar teoloxía
crítica co Vaticano e chegou a ironitra1dicional a Bélxica. Abundaron os ·
zar sobre o feíto de se o Vaticano
exemplos de rixidez da xerarquía ·
. quería interferir neste Foro e se era
c.atólica e de actuacións contra as posunha. organización non gobernamenturas que se engloban baixo o epígra- .
tal?
fe de teoloxía da liberación.· Pero,
A posición vaticanista foi especomo _alí se dixo, ¿que outra teoloxía
cialm~n te grave, penso eu, porque
vai haber? Se non é de liberación será
se quixo revestir de pesudo-humade submisión.
postas levadas dende Galicia e
as doutras latitudes moi distantes.

A VOZ IMPENITENTE
DO PODER
__.:Navarro Valls criticaba que a .
Conferencia estivese moi centrada
máis na muller ca na familia, ¿non
si?
-Claro. Segundo estas posturas
isto era inadmisible. Sen embargo, o
que non pode facerse, creo eu, é vincular á muller co que ata hoxe foi a
marca do seu confinamento. Por contra, outras voces acollidas ó ámbito
da fe cristiá lamentaban a permisivi~
dade do Vaticano coa clase militar en
xeral e con outros poderes abafantes.
Mesmo dende o punto de vista estrictamente moral, aínda non se escoitou
unha denuncia do Vaticano qun problema pavoroso que afecta a moitos
países do terceiro mundo: unha prostitución infantil brutal. Estamos
falando de criaturas de 5 e de 6 anos.
Tamén se denunciou a exportación de sectas dende EEUU cara
aqueles países latinoamericanos nos
que a lgrexa católica ten un signo
progresista e adhesión ó autodesenvolvemento destes pobos, co propósito de neutralizaren a súa influencia.

~

-¿Que relación pode
haber entre os modelos económicos mundiais e a situación da
muller?
- A explotación e opresión son
tan grandes que a situación rompe por
moitos sitios. Así se explican mobilizacións populares empezando en
Galicia e a · bando en México. Adem ai s, hai unha femi nización da
pobreza. A engrenaxe do capitalismo
hoxe non se entende sen a explotación da muller.

-Falouse de boicot informativo
na Conferencia. ¿Que hai disto?
-Hóuboo e ás veces foi aberrante. Debeuse por ún lado a que esta
Conferencia molestaba ó i tema que se
apoian na e cravitude
da mull r, e por outro
.
a un vi ceral odio

-Cales son os pasos inmediatos
a seguir despois da previsible aprobación das conclusións da Conferencia no Parlamento gal ego?

palia-los problemas das mulleres
galegas. Hai que procura-la igualación salarial de feíto, impulsa-la .
entrada das. mulleres en paro no mercado laboral, que triplica en Galicia o
número de homes.
Tamén cómpre facer campañas
institucionais de sensibilización
sobre o respecte que se debe á
especificidade e á dignidad.e das
mulleres. Habería que empezar
polo cumprimento <lestes principios
nos medios de comunicación de
titularidade pública. Outro- ámbito
de actuación sería o ensino, por
medio dunha nova concepción
didáctica.

-Irnos traducir todo isto en iniciativas concretas que queremos que
se debatan no Parlamento. A nosa esixencia inmediata será ·que se dote a
Consellería de Familia, Muller e
Xuventude, na parte...-de muller, e ó
servicio galega para a promoción da
igualdade de home e muller, con
orzamentos _moho· maiores, e que teña
unha incidencia directa no resto das
consellerías: educación, sanidade,
servicios sociais, etc.
¿Que se está. face~do agora? Subvencionar toda unha
rede de asociacións,
"AD; . .. .
t t . . . .,
. .
.AJJljC
por exemplo de,
mulleres rurais, que ·
.
. . ==--=.~.
ten que ver cunha iniciativa que provén do
l
1Opus Dei, importada
1
e que aquí funciona
coma unha bolsa de
votos para o PP. A
denominada forma .
.
.c10n
ocupacional
~A~ ~Allftrl.
estase
hoxe
resolvenn~I~•,
.
do con cursos de tapicería, puericultura, de
costura... En todo
caso sería moi útil
que llelos ofrecesen
),
. ós homes, que son os
ignorantes nestes
s~-labores.
Con isto o que se
fai é- volve-las mulleres -á casa e reduci-la
É necesario tamén· facer ve-la .súa aspiración de traballo a unha ocunecesidade de corresponsabiJidade de
pación que significa únha axuda
mulleres e homes nas cargas .doméstifamiliar. Tense manexado no Parlacas e familiares. Outra actuación
mento- o argumento de que os c'oidaimprescindible sería a creación de
dos dos nenos nos primeiros anos
servicios sociais que favorezan a toda
débeno face-las nais,_e isto xustifica a
a poboación, pero especialmente ás
carencia de servicios públicos e a
mulleres porque sobre as súas costas
ausencia de oferta de postas de trabarecae o traballo de coidado de nenos,
llo.
de anciáns e de enfermos. E nisto
Galicia é un país totalmente deficitaSara Paz Quiñones e
rio.
Luís Gómez Aldegunde
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a
Lructura funci nou
p rf lamente: traducción a 5 idiomas,
tran porte, etc. Ademai , dentro dunha
pecie de revival
misóxino, parecía
molesta-la existencia
dunha representación
galega nalgún medio
galega de comunicación.

A MULLEREN
GALICIA
-¿En que pode repercutir todo
o que se falou para a muller galega?
- Nó
que pretendemos, e falo
ag ra coma r pre ntante do BNG
(Bloqu Nacionali ta Galega) é
tran forma-la ·conclu ión aprobadas
n p líti a
p ífica dirixida a

'

,,

DE AVÓS A NETOS

Santos e defuntos
campanario: cando a xente se ía, no
adro, de par da porta da igrexa, xuntáForon durante séculos as datas
banse todos e, mentres un se encargaba
dedicadas exclusivamente ós familiade seguir dando as badaladas ritmicares, ós amigos e ós coñecidos que se
mente, os demais preparaban as castaforon para sempre, que moran no
cousa só
ñas para facer o magosto.
Alén. O día primeiro, dende as doce,
de homes. Non podía faltar tamén
as campás das igrexas non paraban de
algún
viño novo para "que as castañas
tanxer: din... din... dan... e así toda a
asadas
baixasen mellor" pois, como di
noite e ata as doce da xomada seguin-..
o refrán: Por Santos e San Ma:rtiño,
te. Todos acudían ós cemiterios: os
castañas e viño.
cregos para botar responsos, as vellas
A noite pasaba entre badaladas de
santeiras para rezar o que fose pola
campá,
rezos, coñtos de "aparecidos",
alma de calquera defuntiñó non máis
que por uri "can" ou dúas "cadelas"; · da Santa Compaña, ... e castañas, pois
rezaban novos e vellos, a xente botaba
alí toda a tarde, .falando dos finadiños,
arranxando a terras das sepulturas,
lavando a tampa ou a lousa, ... Rezábase polos presentes e polos ausentes,
por aqueles que se foran para as
"Américas" e non voltaran máis. Por
todos ...
Ó anoitecer, os cemiterios iluminábanse, ardendo en aceite centos de
"mariposas", feítas con un rdtrinquiño -.
de cortiza, un anaquiñÓ de cartón ou
papel duro e no medio un cachiño de
pabío. Primeiro quedaban en cuneas
de barro, logo en vasos de vidro e,
ultimamente, as máis delas en recipientes tamén de _cristal, pero azuis ou
encamados . Por cada defunto a súa
luz.
E as campás seguían tanxendo, ...
arrepiaba escoitalas ó despertar de
noite entre sono e sono. Viñan entón
ó maxín a lembranza dos seres queridos que ~e foran para sempre: os
bisavós , os padriños, os tíos, algún
irmán que morrera sendo aínda
"anxeliño", ...
No c~mit~rio aquela tarde xuntábanse tódolos veciños, vellos, mozos e
mesmo había zonas aínda no século
nenos. Uns para rezar, outros para
XVIII en que se creía que por cada
botar unhas parrafadas, e os últimos
unha que se comía o día de Tódolos
para enredar entre as sepulturas, porSantos, era unha alma que se axudaba
que daquela os panteóns aínda eran
a saír do Purgatorio. Non sabemos os
escasos e só dos ben acomodados da
motivos que levaron os nosos devanparroquia.
_
ceiros a pensar así, pero, que conste,
Mesmo había pelexas entre os
que o sacrificio non era moi grande.
mozos por ver q~en pa~aba ª.noite no
O PASADO

Era
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O PRESENTE

Así se desenvolvían estes días ata
non hai moitas décadas. Agora o que
· priva son as flores. Gástanse millóns
de pesetas en .crisantemos -que na
miñ.a terra do Ribeiro se chaman carballos, pola semellanza que hai entre
.as follas de estas dúas plantas-, caraveis, rosas, gladíolos, ... , unhas cultivadas nos nosos invernaqoiros e
outras importadas de fóra. Comas,
ramos, ...
As "mariposas" que ardían no aceite tamén desapareceron, trocadas por
fachos de cera ou mesmo
por alumado eléctrico.
Segue indo moita
xente ós cemiterios, pero,
agás as persoas maiores e
os nenos, os demais é de
paso. Botan alí o menos
tempo posible, non o fan
máis que por cumprir.
As campás tamén
enmudeceron. Xa non lle
lembran a ninguén que
algún día "farán sinal"
por quenas está escoitando aquela noite, como
recorda a inscripción de
un peto d~ ánimas portugués -aínda que, aquí
tamén, de seguro pode
haber algún semellante-:
ó almas que tanto
. vos enjoais de nos ver!
pois nos ja fomos
como vos
e vos nos haveis de
ser.
Vicente Risco pensaba -e quizais con razón-,
que os debuxos vexetais
moi estilizados que antes adoitaban
gravar sobre as tampas de pedra os
nosos devanceiros, poden estar vencellados coa idea da resurrección, simbolizada na renacencia anual da vida das
plantas.
Clodio González Pérez

ACTUALIDADE

Incineración non, reciclaxe naturalmente
U nha iniciativa lexislativa popular para un tratamento ecolóxico dos residuos
plano que a Xunta ten pos to en
marcha para dar solución ó problema dos residuos, das vasuras
que todos xeramos, escolle a queima
como a gran solución. Pero a incineración non é o final dun problema senón
o seu agravante. Contra esa solución
fácil e proveitosa para intereses da gran
industria, nace unha iniciativa lexislativa popular a favor da reciclaxe. Necesítanse 15.000 sinaturas para lev ala ó
Parlamento e sobre todo neces ítase
apoio da opinión pública.

O

A olución da queima: razóns para
rexeitala
O actual Plano da Xunta (xestionad p r SOGAMA, empresa participada
p r
NO A cun 49% do capital) prein nveniente e deficienia. :
as a na in in ra i n, pr ce o
u pr s ~la un grav impa t ecolóxio anitario.
- N n re lve . problema dos verl d ir , enón que necesitará outros
mái perigo o para o vertiqo
n v
d refugallo que non arden, das escoria , da cinzas, do lodos de depuración de fumes, etc (un 30-50% do lixo).
- Re ulta moi caro, tanto en investimentos coma en custos de fu ncionamento: transporte, elaboración do combu tible tecnoloxía de incineración e
control da contaminación etc.
- E te cu to non erven para xerar
emprego nin abarata-la tarifas eléctrica beneficiando ó a multinacionais.
-Require numerosas plantas de tratami nto: empacadora , elaboración de
mbu tible (fal amente chamadas
r ci laxe pola Xunta), incineradora,
rted iro ... , que on foco de contatán a cau ar grave proociai .

centes. Coa incineración, a reducción e
reciciaxe dos plásticos e do papel está
seriamente limitada.
- Non promo ve a participación
cidadá , renunciando á educación
ambiental e desaproveitando a sensibilización da poboación.
- Destrúe recursos coma o papel e o
cartón, o plástico e a materia orgánica,

a recuperación e reciclaxe da cal ten
unha importancia fundamental para
reduci-lo impacto ecolóxico das industrias e poder ere~ empregos.
-As incineradoras emiten ó medio
ambiente DIOXINf\S , furanos, PCBs,
met~s pesados .._., venenos. que pasan ós
alimentos e ó corpo humano a través da
cadea trófica. Entre outras enfermidades, causan cancro, afectan ó sistema
nervioso e reproductor e deterioran o
sistema inmunolóxico.
- A instalación dunha incineradora
en Cerceda prov ocaría a contaminación
das vilas e das terras da comarca, afectando fundamentalmente á cualidade
dos alimentos, .coma o leite, a carne, as
hortalizas ou a auga potable.
- As dioxinas e outros tóxicos persisten no meio ambiente durante décadas ou sécu_los, e transpórtanse dunhas
zonas a outras. A incineración do lixo é
unha ameaza para a . saúde de toda a
poboación gale~a.

Reciclar, naturalmente
A reciclaxe dos residuos é a forma
máis natural e ecolóxica de soluciona-lo
problema do lixo, téndose atinxido en
diferentes sitios porcentaxes prácticas
de reciclaxe e ap'r oveitamento superiores ó 70%.
Coa reciclaxe do papel, do vidró ,
etc, persérvanse recursos naturais, redúcese o impacto ambiental das industrias, e afórrase máis enerxía da que se
pode obter queimando o lixo. ·
A separación en orixe e composición da materia orgánica do lixo (restos
de comidas, verduras , etc) é a forma
natural de ·aproveita-los nutrientes que
contén. O composto é un abono biolóxico e un excelente acondicionante para
os solos agrícolas e forestais.
A Iniciativa Lexislativa Popul~ propón a re~ollida selectiva en orixe e a instalación de industrias de reciclaxe (moi
xeradoras de emprego) para cada fracción do -lixo. A ILP promociona a redu-

· ción na xeración do lixo, sobre todo de
envases e em~al.axes superfluos e de productos tóxicos, e a reutilización, optando
polo uso de envases retomables \e substi. tuíndo os materiais tóxicos e perigosos
(plásticos, PVC, poliuretano, etc) por
materiais inocuos (vidro, papel...).

prohibe a incineración do lixo por ser
un proceso contaminante, caro e dilapidador ·de recursos.
Os apoios necesarios

O lixo é cousa seria

O l~xo (resíduos sólidos urbanos)
está constituído por materiais cun grande valor económico: papel, vidro, plástico, chatarras, etc, que son materiais _claves. .Yn diferentes sectores ·productivos se se acomete a súa recollida selectiva en orixe e a súa reciclaxe.
_P or outra banda, o lixo contén cada
vez máis produc~os tóxicos (pilas, pinturas, vernices, PVC, poliuretano, etc)
que requiren precaucións extremas no
vertido ou no tratamento aplicado.
Coa presen~e PROPOSICIÓN DE
-B) Minimiz_ación e prevención do
LEI de _Iniciativa Lexislativa Popular
impacto ambiental dos residuos e dos
(ILP) pretendemos que ·a xestión e otratamento do lixo se fundament.e n nos tratamentos que se lle apliquen.
Para avanzar nestes principios, a
segu_intes dous principios básicos:
-A) Aproveitamento dos materiais do ILP establece alternativas ecoloxicas,
lixo para crear indu~trias e emprego, afo- perfectamente viables, como son as 3R:
rrando outras materias primas e ~nerxía. Reducción, Re~tilización e Reciclaxe,

Unha serie de organizacións apoian
~ colaboran á campaña a prol desta iniciativa. Son as seguintes:
AGENG (Asemblea de Grupos
Ecoloxistas -e Naturalistas_de Galicia),
APDR (Asociación para a Defensa da
Ría de Pontevedra), Arco Iris, BNG
(Bloque Nacionalista Galego), CIG
(Confederación Intersindical Galega),
CC.00. (Co~_isións Obreiras), FAC
(Federación de AS"sociación Culturais
de Galicia), GN (Galicia Nova), SGHN
(Sociedade .Galega de História Natural),
SLG (Sindicago Labrego Galego ).
O respaldo último que fará posible
que este proxecto de lei se discuta no
parlamento galego son as sinaturas de
cidadáns. Hai que xuntar 15.000, pero é
,de esperar que se xunten moitas máis.
Tamén é posible realizar aportacións económicas á campaña na conta
"RECICLAXE", c/c nº 2091 0300 40
3001536226
CAIXA GALICIA, O.P. Santiago.
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A MÁQUINA MARABILLOSA

O cine primitivo (1896-1915)

e

realidade, senón ó seu gusto por
entreter.
Aquelas películas son pequenas
xoias dun espectáculo desaparecido a
prol do cine que logo triunfou e
segue instalado entre nós. Aguel ·cine·
Aquelas películas das ondas do
prirríi ti vo non era
mar batendo contra
. torpe, como _nos tenta ·
as rochas ou do catipensar nas raras ocavo xogando cun gato
siÓns que ternos de
ahondaban
para
contemplalo, senón
amosa-las sorprenque
·era resultado
den tes vutudes do
dunha formula que ,
invento dos Lumiere,
lo go s.e deixou de
p ro non valían como
lado.
en tretemento máis
O cine primitivo
alá da
rpre a iniformaba parte da arte ,
ial.
popular, da arte da
Hai unha anécfeira. Era un espectád ta m i i 1u tr ti v
culo _póuco querido
r sp t . Disqu
polo público éulto,
un tal M li s (qu
que desdeñaba aguer x nta a n Parí ·
. les xogos visuais que,
un l al d spe tá· máis, que narrar unha
max i a), ·
ul
d
historia, ilustrábana;
a i tiu á primeira
aquelas películas que,
pr xección pública
máis que envol_ver ó
do Lumiere e que Serie de vinte instantáneas que, proxectadas a certa velocidade, dan a sensación de
público na ficción,
de eguida se intere- movemento. Este é a maxia do cine: fotogramas so/tos que nos crean ilusión óptica de
movemento.
amasaban toda a súa
ou polo aparello. Os
artíficiosidade de
Lumiere tentaron quitarlle a idea da
os grandes acobtecementos, alí en
xeito que fose o· público quen entrase
cabeza, aducindo que o cinematólugares exóticos, para logo amosalos
na ficción e a manexase ó seu xeito.
grafo nunca pasaría de ser unha
ó público que non podía estar naqueAta tal punto era así, que as películas
curio idade técnica, un trebello
les "alí".
ían acompañadas dun "comentador"
científico,
Pero volvamos a Melies. Melies,
que fa~ía, conforme ó humor do
e tantos oufros cineastas primitivos, ·
Obviamente, os inventores do
_ momento, o relato~ do que na pan tallausou_a cámara de cine do mesmo
cine pen aban coma enxeñeiros.
se amasaba. Era un cine inspirado,
Melie profesional do espectáculo, .xeito que usaba bambalinas, espellos,
non nas novelas, senón nas súas ilusfac dor de truco , albi caba outras
candilexas, caixas con dobre fondo ... ;
tracións, ou. nas "aleluias" dos cantapo ibilidade . Se o cine podía amosar
usouna para lograr un espectácufo
res de cego. En poucos anos, aquela
imax
da realidade con incrible
que marabillase a u~ público que
refación entre cine e público desapav r imilitude ¿por que non emprequería ser sorprendido, divertido. Filreceu, e con ~la desapareceu o cine
gal para imaxe ficticia , nacida do
mou os números que ideara para o
primitivo.
u maxín e ideada para entreter ó
seu teatro e. investigou as posibilidapúblic d t atr ?
des técnicas do cine para que na panPepe Coira
D te
it , M líe en arnou
talla se amasasen imaxes, non fieis á
orno é natural, a fascinación
que espertou o cinematógrafo
entre os que o viron por primeira vez non podía durar demasiado.

unha das súas pri1:1cipais correntes
polas que se moveu o cine primitivo.
A outra gran corrente foi a que aplicou a capacidade do cine~ coma rexiSfro obxectivo da realidade, acudindo
coa cámara cinematográfica alí onda
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Unha man amiga inseriu no semanário nacion_alista A Nosa Terra, un anuncio gratuíto no número do 12 de outubro. Dende aque- .
la levamos recibido máis de 30 cartas interesándose por Irimia. Como mostra e en sinal de gratitude, transcribimos estas <lúas cartas.

DENDE CEDEIRA

DENDE ALFOZ

O ADEUS DE MANOLO

Estim3:dos amigos de Irimia:
Lin o voso anuncio no xornal A Nosa Terra e g,ustaríame
recibir a vosa revista. Tamén
vos agradecería que me comunicarades onde poido conseguila habitualmente, pois nunca a
vin en librarías de Ferrol nin
Santiago. Sabía da yosa esistencia (así como da de Encrucillada) pero non do xeito de poñerme en contacto con vós. Dada a
· penosa situación da Igresia e da
xerarquía eclesiástica na miña
zona, xente coma vós sodes o
único que me impide tir(lJ" a toalla e renunciar as miñas crenzas.
Gracias por estar aí e contade
conmigo para o que sexa. ,
M.G.L.

Alfoz, outubro do 1995
Diríxome a vós despois. de ver un anuncio da
publicación "Irimia" no sema;nario "A nosa
Terra", nese mesmo periódico, hai unhas semanas saíu unha reportaxe sobordo voso colectivo,
gustaríame saber algo máis de vós, se son sincero
teño que dicirvos que teño moitos reparos verbo
da relixión -non das crenzas- por iso, o que espertou o meu interese foi o compromiso que rnantén
Irimia co galeguismo -segundo a report~e- aí xa
ternos un vencello común, mais tampouco desboto outros, moitos dos que pertencemos ás novas
xeracións afastámonos dos templos porque o
método está eivado, ó meu entender, e a mensaxe
-se cadra, non na súa orixe- tamén .
Polo de agora máis nada, gustaríame recibila vosa revista para coñecela e saber algo encol
do voso colectivo.
Moitas gracias por todo. Un saúdo
L.R.M.

Queridos amigos irimegos:
Dúas letras para decirvos c_al é o
meu novo lugar de traballo e para que
cando poidades me mandedes IRIMIA.
Eu pola miña parte mandareivos toda a
información que poida ip.teresar compartir dende a revista, coma xa teño feito ata
agora. Graciñas polo que eu teño aprendido en contacto con IRIMIA nesta terra
galega·.que xa forma parte da miña vida.
· U nha aperta
Manolo Sordo
(Parroquia Cristo da Victoria. Vigo)
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UN BETANCEIRO NA ROMAXE

Este ano tamén funa Roma.xe a Aguiño _
As dúas últi!Ilas preto das terras de
Portugal e Asturias non puiden ir. Era lonxe _
e o tempo era ruín.
Á Lama fora coa muller, xa que· o lema
era ou viñ~ a ser "un pobo que medra" .. . e
así fomos dous xa que o Faro, que para min
era a primeira romaxe tamén fun só. A esta
romaxe de Aguiño tiñamos previsto ir GOn
invitados, aihlgos e familiares; mais case ó
cumprirse os días por circunstancias non
puideron, polo que tamén decidiu ir aínda
que fora só. _E así púxenme en camiño para ,. .
chegar a Aguiño a mediodía, con espírito
peregrino. Pronto pasaron os 131 kms. que
nos .separan ata chegar a esa especie de Fisterra onde rem ata a terra e comenza o mar.
A paisaxe é orixinal, diría bóblica: deserto e
petroulos batidos polo vento e polo mar .. .
moi boa a organización. Xa de entrada un
par de rapazas ofrecéronme unha sardiña
asada e un vasiño de viño. O pan xa se acabara pero servíronme os farangulliñas que
sobraron ó ir partindo os pedazos para tan- tos romeiros de toda Galicia. Sabía a glo-

A Miña dirección:
Centro "Bartolomé de las Casas"
(AK'KUTAN)
Apartado postal 103
16001 COBAN (Alta Verapaz)
GUATEMALA C.A.

ria ... e así en paz xe me fun
acercando á asemblea e participar co pobo, coa meiga, co
frade, coa Quenlla e cos guieros ... O vento zoaba, e mesmo
caía,n gotas máis foi aguantando .. . -ía lixeiro de roupa e un
matrimonio de Vigo ofreceurne
o paraguas para abrigarme do
vento-. A cerimonia continuaba: procesión das pedras, primeira comuñón, ~ bautizo , todo
cargado de simbolismo acompañados pola música.
o xantai· fixeno cun grupo Vista parcial da Romaxe de Aguiño ¡Moitas pedras vivas!
de irimegos que me invitaron a xanta.r con
eles e compartíinolo. Toda esta xente e boa,
é sen coñecelos; que menos que nomear a
algúns deles: Concha, Virxinia, Betti , o
Chucho, Alfonso ... da banda ou lado da gaiteira e Palavea na Coruña.
Foi 'un xantar enxebre, familiar, onde
non faltaron os gaiteiros ¡ata invitaron a
Virxe do Corme de Aguiño ... !
Íame sendo hora e o tempo empezaba a
revolverse. Despedínme mentres seguían a
divertirse de sobremesa. Deinlle ó home de

Deus, Pepe Chao, uns figos e pexegos que'
collín da horta con esa intención. Visitei a
igrexa de Aguiño sinxela, acolledora e
decorosa ... con alegrías as xentes do mar.
Falei con algún mariñeiro da zona e xa non
me acerquei o peirao, estaba deserto. Ó
pasar por Riveira o porto estaba cheo de
barcos amarrados ... moitas pagan e sofren
os mai-iñeiros ... e tamén a súas familias .. .
non lles falte a esperanza de Caicoo. Cun
saúdo a tódolos irimegos
Pepe Dopico
l~l"IA
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do lume (7)
Prende-lo lome
Hoxe co butano e os acéndedores electrónico o feito de prende-lo lume gañou en
rapidez pero perdeu un rito, engado, olor,
música. Prender un lume nunha Jareira ou
nun campo é algo rnarabillante, observar
corno o lume vai brincando dunha acha
noutra, corno aparece o fume aboiando no
aire, como a madeira trisca, ten un misterio·
e un engado que fascina e convida a pasar
horas mirando para o Jume talmente como
pasamos horas mirando para·o mar. Prendámo-lo Jume observando as expresións técnicas.
Pedra de chispa é a de sílex, que se
utiliza para obter lume axudándose do ferro,
é dicir, o pedernal tamén chamado Pedra
de Jume ou Pedra Jume. A isto tamén se lle
chama Sacar fogo ou Tocar a fogo. Dar
Jume é botar faf. cas dúas pedras batidas.
Pcdra de lar, en cambio, é a que xeneralm nt e. tá no ·centro da lareira e sobre a
prend
arde o lume e se fai a camio burato na lareira onde e fai o lume,
ndc s pr nde o lume, tamén ten un nome
té nico: é o olio do Jume.
Prende-lo turne ou Prender Jume é
'a · nd 1 '. Fundar unha tarada é facer
una fogu ira.
lum , prim ir , hai qu o coidar,
alim •ntar, atizar, Tráe111 aquí dúas achas
pró /u111 e - dis - . A i o háma elle Cocha/as /a111aredas, dicir, achega-lo tizóns do
lum
u, mai frecuentemente, Darlle 6
lu111e ou, aínda mellar, Botar leña no lume:
- Pa a, pa a pra dentro. Bota leña ó lume que
eu vou á percura de roupa pra te mudare_s.

· Lembremos aquelas cantigas:
Bota leña nese lume.
É verde e non quer araer.
A mulle r dun ruín home
máis lle valera morrer.
Bota leña nese lume,
bota leña nese lar,
bota leña, Borrallento,
Borralento de Saiar.

Reaviva-lo lume é "remove-las para que
valva a arde-la leña" . Sopra-lo lume ten o .
mesmo fin. Di unha cantiga do século XIX.
Asuplade máis a ese lume,
póndelle un carrasco macho,
que vai saír a bailar
Teresiña de Tanarro.

Para aviva-lo lume utilízase un abano,
instrumento que combina a sinxeleza coa eficacia, proba de que ·era xenial quen o inventou. A creatividade anónima dos ditas sorpréndenos en calquera momento: denomínanse Costelas do abano esa especia de cintas de
madeira que o forman, o~de vedes como se
describe unha realidade vexetal tomando
emprestada a imaxe do mundo animal.
Pegar fogo , ademais de "encende-lo
lume". pode significar "incendiar" . .Cando
dicimos que Pega Jume ou que Planta
turne, estamos dicindo que algo se incen. diou. Prende-lo lume en algo é o mesmo; é
tamén se di Pegar fogo en algo. Prantarlle
lume ou fogo a unha cousa expresa máis a
intencionalidade do incendio para destruír
algo. Por veces o lume tarda en prender e
nese caso na Limia din que non fai xeira.

Toda forma de vestir ou de peitearse, sexa
de mu/fer 04 de home, leva consigo tamén
unha mensaxe erótica, hoxe, mañá e den~e
sempre; afortunadamente, e, se se nos
permite, gracia.s a Oeus, que nos crea
macho e temía. De isto, a que o macho
ibérico perda o s~ntido estético e tamén a
dimensión ética, e se dispoña a transgredir
fronteiras, non é responsabilidade da mu/fer,
por moito que ornee un fiscal navarro. ¿Que
hai no turbulento psiquismo de xente que
cu/pabiliza á mu/fer por se liberar dunha
insoportable imaxe de si mesmo?

SÁBADOS BÍBLICOS
O sábado, 11 de novembro, en
Bastabales, de 11 a 2 da tarde
l'l"IA -16

O CANTAR DO IRIMEGO
1. ¿Que pasa no Salvador?
que non parece de leí
que o arcebispo sexa membro
da Obra: do Opus Dei.
2. Tamén dende aquí semella
·
unha solución fatal
aínda que un sexa do Opus
non é pecado mortal.
3. O pobo salvadoreño
garda o recordo sincero
dun mártir recoñecido:
monseñor Óscar Romero.
4. Xa non é ningún segredo
e a xente sabe de sobra
que san Romero de América
siinpatizou pola Obra.
5. Antes de se converter
don Óscar simpatizou;
xa converso, a simpatía
n:ioi pouquiño lle durou.

6. Porque un cristián ó xeito
por moito que el m~obre
non pode servir ó rico
pra lle dar esmola ó pobre.
7. Don Femando Sáenz Lacall~
un navarro singular
foi nomeado por Roma
coma hispo militar.
8. O papa Kwol Wojtyla
fixo da capa un saio
e mandouno de arcebispo ·
alá polo mes de maio.
9. E agora o Vaticano
representa a comedia
cun hispo anti-Romero:
pode acabar en traxedia.
10. Certo é que o navarriño
está actuando prudente
pero púxoselle a mosca
trala orella a moita xente.

11. Os cristiárts salvadoreños
fan agora unha revista
pra conservar-la frescura
dunha Igrexa progresista.
12. A Prelatura do Opus
actúa día a día
acendendo os farois
'e apagando a profecía.
13. ¡Igrexa salvadoreña:
mantente firme e forte,
a memoira de don Óscar
pode .m oito máis cá morte!.

