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EDITORIAL 

De Xesús Cristo 
a Mercurio 

Calquera extraterrestre que chegase ó chamado 
Occidente do noso planeta azul cando esta revista 
estea nas nosas casas, ficaría abraiado do fervor 
inmenso que existe polo misterio do Nadal, e sorpren
deríase da ruidosa preparación con que esta civiliza
ción cristiá occidental celebra o evento navideño. 

A non ser que ó tal extraterrestre se lle ocorrese 
aterrar no Oriente, por exemplo no Xapón, e, lle suce
dese iso que viviu un enxeñeiro naval-ferrolán. Estando 
en Toquio a noite de Nadal, procurou templo católico 
para celebra-la festa indo á misa. O informante pregun
toulle: "¿É que vostede é comerciante?" 

Polo menos, nesa illa industrial, son máis sinceros. 
Saben, por 'ignorancia dunha tradición europea maltrei-, 
ta, que esa festa está dedicada hoxe ó deus Mercurio, 
ese protector dos ·comerciantes que recibiu culto na 
Galecia -a Galicia romana-, e que leva na súa raíz a 
palabra merk de mercado. 

Que dun presebe puidese nacer tamaño mercanti
lismo é un atropelo por todos cons'entido que xa non 
escandaliza. Parece un abuso idol~trico desfrazar ese 
deus Mercado cos·farrapos dun Neno inocente que 
medrou expulsando mercaderes do templo porque non 
se pode servir a Deus e o diñeiro. · 

O ídolo Mercado aproveita todo ese compoñente 
bucólico familiar, toda a nostalxia dun fogar sementado 
qe distancia e de achegamentos, de ondás melancóli
cas que veñen e van, para ir meténdonos mercaderías 
que nada teñen que ver coa gratuidade de Deus que 
nos agasalla co seu Fillo. 

Hoxe fálase da aldea global. Un mito que se apro- _ 
veita desa loanza de aldea e desprezo de corte que 
practicamos tódolos que viven no confort urbano. 

Certo que camiñamos . cara 9 un ha mundialización, 
oportunidade para o avance dos humanos. Pero hoxe 
non é aínda o da aldea global,. senón o do Mercado 
total. Esta é a gran ameaza actual contra o universo 
dos pobres, eses ós que se lles prometeu, entre o por-

- tal de Belén· e a cruz de Xerusalén, paz e xustiza. 

Pouco ten que ver ese singular profeta de Nazaré co 
deus Mercado. Nada, absolutamente nada, coa necesi
dade que ten o deus Moloch de ir tragando víctimas que 
engole o bandullo do consumismo. As benaventuranzas 
nen casan cunha sociedade agresiva e competitiva por 
ter máis a conta dos empobrecidos. Nin o consumismo, 
que precisa crear víctimas, se corresponde coa supera
ción da tentación de vivirmos só de pan. 

Nó-los cristiáns, e toda persoa libre, non ten máis 
aldea global ca aquela de Nazaré onde soou esta me~
saxe: "O Espírito do Señor está sobre min .. para lle~ 
dar liberdade ós asoballados". Todo o que non sexa 
isto, non é Nadal, senón nacemento dunha divindade 
devoradora de persoas: Mercurio. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz 

Tomade castaña 

(A Fran Almuiña, compadre Castañas e castiñeiros de 
querido., que sq,.ber ler no mil nomes. Castaña caurelal, 
libro da vida cos olios do luguesa, ouriza, rañuda, raigo-
corazón) na, rapada, bolesa, broquesa, 

xábrega, soutiña, de scingue, 
Estamos en tempos de, salnesa, paradesa, ... Castaña 

castañas. Castañas no chan, de lemos, martiñesa, loura, 
humildosás,. caladiñas. Casta- · cabezuda.: Ou calva; amare
ñas de outrora vizosos casti- . laníe, pelada ou senón,peluda. 
ñeiros, totems da ti;ibo, de Castaña ribeirá, precioso 
~perta imposfüle·. sen comuni- nome, ou ~implementé, ca~taña 
dade, sobexos de sombra, ali- · pequena.' Da pragá d' afora ou 
mento, madeira, festa e bicos da púga d'q,fora, aa praga .do 
clandestinos. Bolo ou da·_puga do Bolo. De 

Castañas mantenza de Romqriz, serodia, torbeana, ou 
todo un pobo. Desprazadas e musical !anzariña. _ 
desprezadas polos fiHos dos .l Queredes máís marabi-
pais a quen alimentaron. A 1las? Escoitade: castaña buxei-
gran parábola do país: Ha,bía ra -parece que brinca- casta-
unha .vez unha árbore xenero- ña albaríña, consa, cristoba, o 
saque o daba todo ... e o pobo me~mo, c~staña de_ c,;,. E 
viro.use de vez, esqueceu, as outras son -eran-, marcadas 
castañas do ceo e entrego.use ·pola orixe, a ·queiroguesa, ·a 
ás castañas da terra que cha- monterrosá, a monfortina, a 
maron pataca ... e ó tempo qÚe ourensá, a castelá, a portit-
agoniaban os máxicos casti- · guesa, e como non, a galega, 
ñeiros pais da ~tribo, apr~sta- ' que non era a mesma cá do 
dos de tinta e ,soidades, choí- país. E simpáticas eran a des
dos e resecos por especies grañizada, a famosa, a de Lei' 
invasoras, ... e daquela o-s Nova, a C1.flona, a curuxa, e, 
fillos dos fillos dos fillos do vaite a modo., a de clase. E 
pobo descubriron aqueles tantas outras todas diferentes, . 
boiiños de "marrón glace" todas castañas: a cerreda, a 

· inventados na terra do norte, abadá, a anaxa, a de bic_o, 'a.-

tomaron conciencia dos sou- areal, a burgaceira, a, garri-
tos perdidos, coñeceron ·o ga, a mansa, a riá, a rosenda, 
valor daquelas madeiras eter- a santoriña, a veiguiña, a 
nas dos.pazos e catedrais qu«.- xímara, a pacheca,. .. 
agora eles tiñan que. importar E, remata a parábola: 
do sur, e disque maldidron ós · como ·coas castañas e. os cas~ 
que os predeceron por seren tiñeiros, coa lingua que -lles 
infieis 6 legado da terra' e da deu nome. Que así non sexa, 
historia 1' Amén. ' 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

As misas da toña Máis alá da morte 
Domingo 32 tempo ordinario 
Le 20, 27-38 - 12 de novem
bro 

MARCELO: Mamá, ¿axúdolle a 
pousa-las cousas? déixeme o bolso, 
ande. 

TOÑA: Toma, log6. Ve.ño un chisco 
cansa da aldea. Por certo, ¿falácheslle 
ó cura das misas que habiamos ofre
éer polo meu Manuel?. 

MARCELO: Non, 
non lle falei nada. Xa 
lle dixen o outro día 
que eu non llo fala
ba; e ben sabe voste
de que nin é por falta · 
de respecto por vos
tede, nin por malque
rencia polo cura, nin 
por non me lembrar 
do meu pai. Xa lle 
expliquei o outro día . 
como entendía eu 
esas cousas. 

TOÑA: Explicarías, 
home, explicarías, 
pero eu non che 
entendín moito o 
que me querías 
dicir. ¿Por que non 
habemos de ofrecer unhas Misiñas 
pola alma do meu Manuel? 

MARCELO: Eu non lle dixen que 
non as ofrecese, mamá; ofrézaas e 
habemos de ir todos, que todos ternos 
moito que llé agradecer ó papá, e 
todos ternos taínén que axudar a repa
i;a-1 os seus pecados. Pero eu non 
vexo por que lld ten que dicir ó cura. 
¿ Ou é que o cura manda nas~ Misas 
que celebramos todos? 

TOÑA: E, logo, ¿quen _h.a mandar, 
Marcelo, quen ha mandar?; se non 
manda o cura nelas, ¿quen ha mandar? 

MARCELO:,- Ninguén, mamá, nin
guén. A Misa é unha celebración que 

facemos todos, anque a presida un 
cura. E todos_ somos quen de levar á 
Misa o recordo da xente. que amamos. 

TOÑA: Vaia, Marcelo, e ¿qu~n che 
dixo iso? 

MARCELO: Pois aínda nolo dixeron 
o outro día nunha 
charla que nos deron 
sobre a Misa dos 
domingos precisa
mente. Dixéronnos 
-e eu estou moi de 
acordo- que polo 
bautismo tocios tiña
mos algo de sacer
dotes, prof_etas e 
reis, e que polo tanto 
todos tiñamos capa
cidade de nos ache
gar a Deus para pre
sentar 11 e- las ·nosas 
necesidades e obri
gacións. 

TOÑA: Pois antes 
non era así, Marcelo, 
antes no:n era así; e a 
relixión que había 

antes é a de agora e é a de sempre. 

Non sabemos moito do que 
nos pasará cando morramos. 
O Eyanxeo de hoxe non pre
tende aclararnos moitos deta
lles. Por outra parte, tampou
co nos importan gran- cousa. 
Cos nosos ollos· vemos que 
morremos; na nosa fe confia-

1, mos en que Deus non nos vai 
1 deixar desaparecer nas mans 

da nada. O seu amor e coida
dos son tan grandes, que non 
hai cousa que lles poña freo. 
En Deus teremos para sempre 
abundancia de vida e felicida
de. 

Tempos de resistencia 
Domingo 33 tempo ordina
rio 

MARCELO: Si, mamá, pero tamén 
hai cousas que van cambiando. Eu xa 
lle dixen que non ía ir onda o cura 
con eses requilorios. Cando queira, . 

1 

irnos á Misa cos demais veciños, 
ped~mos nas peticións polo papá, e 
damos unha esmola para as necesida- ¡, 

Le 21, 5-19 - 19 de novembro 
Este pedaciño do Evanxeo 
non é para meter medo a nin
guén. Todo o contrario. 
Recórdamos que a vida de 
cada un de nós anda envolta 
moitas veces en serios con
flictos, persoais, familiares, 
sociais. Sabémolo ben. Pero 
Deus ofréceno-la capacidade 
de poder movernos en todos 
eses conflictos cun enorme 
fondo de paz, de constancia, 
de resistencia. Coma persoa e 
coma pobo, en Deus somos 
máis grandes cós males que 
nos pretenden engulir. 

. des .da comunidade, ou a un pobre, 
que non fai falta pagarlle nada ó 
cura. 

TOÑA: ¡ Ai, Marcelo, que o que non 
se paga non vale! 

MARCELO: Mamá, non diga parva
das; as cousas de Deus non se nego
cian con cartos. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

ANTONIO PALACIOS foi un 
dos grandes arquitectos do país, 
con obras en Porriño, O Carballi
ño .. ., e rrestes días comenzan en 
Porriño, unha serie de actos para 
celebra-lo cincuenta aniversario 
da súa morte. O acto central vai 
ter lugar o vintecatro de novem
bro coa presentación do libro que 
presentamos na fotografía ~ que 
é obra de Xosé Ramón Iglesias, e 
organizado polo Concello que 
ten previstas para este ano máis 
de cen actividades culturais. 

DOS son malos para os consu
midores, que non saben o que 

comen e que están a tragar 
productos saturados de ali- · 
ñamentos prexudiciais para 
a saúde, e para os labregos 
que ven mermada a comer-

cialización dos seus produc
tos pola culpa das multinacio

nais que invaden a nosa alimen
tación cotiá. É unha pena, porque a 

natureza nos ofrece cada estación produc-

OS DIPLOMÁTICOS de 
Monte Alto están a estrear 
nestes días o seu terceiro 
disco: "Avante toda", outra 
sinal de fidelidade á Terra, 
pois recollen letras e músi-. 
cas de homes e mulle:res do 
país; eses persoeiros das 
nosas bisbarras, feir'as e · 
romaxes que son os ,que 
poñen esa pinga de h1:Jmor e 
gracia na convivencia de 
tódolos días. Xurxo Souto, este líder da música de hoxe,.éstá a · 
facer moito por recolle-la creación máis popular. 

i ; ne te día forno convidados a unha cea micolóxi-

BADAL cumpre cincoentas 
ofrendas do seu traballo sempre r 
servicial para as nosas comuni
dades, é f~illo cunha entrega 
especial que recolle as f~licita
cións dos nosos bispos, uns con 
máis coraxe ca outros, pero é o 
hispo de Astorga, Don Camilo 
Lorenzo, o máis' profético: "O 
que sigo lamentando é a pouca 
aceptación gue segue a te-fa 
liturxia en lingua galega. 
¿Como facer para que os sacer
dotes galegos comprendan a 
importancia da lingua para un 
pobo? ¿Que se pode facer?''. ~ 

a n oz, nde f r n servidos varios pratos e moi variados, a 
ba ' d cogumelos. 

O QUE CUSTA IRJMIA EN CARTOS 

< -
-w -

' No número pasado diciamos que cada 
subscrición á revista custa 2.524 pesetas. E. 
engadiamos, laiándonos, isto: 'E i ternos tan
tos subscritores que só pagan 2.000 pesetas! 
Habemos seguir informando" E seguimos 
hoxe. 

O total das revistas, postas xa no correo, 
custa tres millóns setecentes oitenta mil 
pesetas (3.780.000). Para pagalos, contamos 
con estas cifras das subscricións. 

- Páganse 2.000 pesetas por 895 exemprares. 
Total: 1.790.000 pesetas. 

~ Páganse 2.500 pesetas por 13 exemplare·s 
Total 32.500 pesetas. 

- Páganse 3.000 pesetas por 340 exemplares. 
Total: 1.020.000 pesetas 

- Páganse 4.000 pesetas por 15 exemplares. 

Total: 60.000 pesetas. 

. - Págan~e 5.000 pesetas por 48 exemplares. 

Total: 240.000 pesetas. 

- Páganse 6.000 pesetas por 3 exemplares. 

Total: 18.000 pesetas. 

- Páganse 7 .000 pesetas por 1 exemplar. 

· - P.áganse 8.000 pesetas por 1 exemplar. 

En definitiva: 

- a revista recupera dos subscritoreS 3.175.500 

- a revista custa, como dixemos 3.780.000 

- hai un déficit de: 604.500 

¿De onde veñen esas pesetas? 

Habemos de seguir informando. 



ALXERIA celebra eleccións despois de tantos meses de guerra 
civil, que está a producir moita morte e destrucción pola falta 
de respecto ás persoás. Estamos a falar dun país ·próximo ó 
noso, onde a intolérancia non produce moita dor. Agora mesmo 
están en negociacións seis barcós galegos para facer unha 
sociedade mixta con empresarios alxerianos; sería a primeira 
vez en corenta anos_ que barcos estranxeiros pescarían neste 
caladoiro: atún, camaróns, langostas, etc. 

CAT ALUNY A cele
brá eleccións acen
tuando aínda máis os 

· seus sinais--de identi
dade, que tiveron un 
forte pulo naquel ano 
de mil setecentos 
catorce cando os 
cataláns tiveron que 
defender Barcelona 

do acoso do exército franco-español. Hoxe esta nación ten que 
enfrontarse _á novas .angueiras, como pode se-la atención ós 
milleiros de inmigrantes que arriban a Barcelona e que non.ato
pan resposta na mensaxe demasiado burguesa de Jordi Pujol, 
que aparece na fotog.rafía nun mitin nunha das cidades máis 
obreiras: .L'Hospitalet. 

A INFRAESTRUC
TURA FERROVIA
RIA será competencia 
da Xunta, como acon
tece en Catalunya, se o 
Goberno autonómico o 
acepta, o que sería 
unha boa nova para o 
transporte do país polo 
que ten de máis econó
mico e respectuoso co 
contorno. Galicia tería 

que dotarst; de trens máis modernos e máis ó servicio dos via
xeiros para poder promocionar <leste xeito o transporte colecti
vo coma máis racional para a nosa sociedade nun mundo con 

1 

moita competencia neste sector. 

A MOBILIZACIÓN de toda Galicia para "defende-los seus 
sectores productivos", o vindeiro día vintecinco en Santiago, 
quere ser un berro alporizado contra o desmantelamento dos 
sectores productivos que están a fundir a Galicia na crise máis 
grande. 

OS VECIÑOS DE 
ABADÍN está a loitar 
contra a posibilidade 
de que na súa Fraga 
Vella poidan construí
lo cemiterio nuclear 
que está a artella-la 
Empresa Nacional de 
Résidu'Os Radiacti
vos. Para garda-lo lixo 
das centrais que, coma 
a de Aseó, existen no 
Estado, e que aparece na fotografía, xa non abonda que as nosa 
costas e mares _sexan emporcallados co lixo de todo o mundo; 
agora as aves l!láis noxentas teñen a ollada posta en paraxes da 
Gudiña, Fisterra e arredores de Mondoñedo. 

OS MAIORES SON CADA 
VEZ MÁIS neste país, uns 
catrocentos r:rlil, e isto preocu-. 
pa tamén á Xunta, que está a 
artellar varfos planos, un 
deles; o máis novidoso, son as 
chamadas "vivendas tutela
das", que están a contruírse na 
Fonsagrada, Boiro e outras 
vi las; son pisqs para oito ou 
dez vellos que non contan con 
casas habitables de por si. Por 
outra banda, xa son máis de 
trescentos os que conviven 
con familias de veciños que os atenden e en réxime de acollida 
preto do seu fogar. 



tAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 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, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 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 
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POLÍTICA 

As contas do 96 

O Parlamento Galega está nes
tas semanas ocupado co debate dos 
presupostos para o ano 96, unhas 
cantas que se aproximan ós 820 mil 
millóns de pesetas. Como xa Se fixo 
notar hai un ano, esta cantidade Por Tintxu · 

supón que a Xunta e outras institucións públicas galegas 
administran o equivalen te a un millón de· pesetas por fami
lia, unha cantidade da que non dispoñen tódalas unidades 
familiares qo país. Iso demostra a importancia <leste asunto, · 
de fondo· contido político por detrás da maraña de números 
que se manexan neste-debate. 

Esta cantidade vén sendo a mesma que estaba progra
mada para este ano, xa que o aumento teórico rexistrado 
vén equivalendo á perda de valor da moeda pola inflación. 
Na distribución dos gastos m~dran sobre todo os destina
dos a paga-lo persoal e mailos servicios: isto refírese ós 
gastos da administración propiamente dita, pero sobre todo 
ós servicios sanitarios e educativos, que son os que roáis 
medran. 

Diminúen, en cambio, os cartas dispoñibles para facer 
obras novas (estradas, escalas, hospitais, edificios adminis
trativos), ou investimentos productivos (axudas ó desenvol
vemento industrial ou agrario, por exemplo ). Por iso as 
consellerías de Política Territorial, Agricultura e Economía 
son as que dispoñen de menos diñeiro có ano pasado (xunto 
coa de Cultura: este é un dos gastos que se conxelan antes). 

Estas grandes liñas de evolución do gasto parecen lóxi
cas e serían semellantes ás decisións de calquera familia: se 
escasea o diñeiro haberá que atender primeiro ás necesida
des esenciais de supervivencia, deixando para tempos 
mellares os· gastos encamiñados a mellaras non urxentes ou 
que se poidan entender coma non esenciais. 

A oposición parlamentaria puxo de manifesto, sen 
embargo, algúns extremos que escapan a esta lóxica. Entre 
eles poden contarse algúns casos . simbólicos, coma o de 
gastar 1.300 millóns nun edificio de "usos múltiples" (fun
damentalmente administrativo) en Vilalba, mentres se fai 
outro edificio de gasto semel~ante (exclusivamente para a 
admini~tra9ión) en Lugo; ou a persistencia de gasto de 
miles de millóns en publicacións de alto custo unitario e 
que non valen (e aínda ás veces nin iso) para propaganda; 
ou, pola contra, a reducción por debaixo dun mínimo vital 
dos fondos para o mantemento ou reparación de estradas e 
similares. 

Estas restriccións veñen dadas fundamentalmente polas 
limita.cións dos iilgr'esos e estas motivadas pola necesidade 
de reduci-lo déficit das administracións públicas. De tódo
los xeitos a Xunta prevé contratar este ano uns 55 mil 
millóns de débeda pública, case todos eles para pagar ·inte
reses da xa existente. O resto dos ingresos proceden case 
todos do Estado ou da UE: Galicia non recada directamente 
nin un 10% do que gasta. 



INTERNACIONAL 

O refererido de Quebec 

Os pasados días acaba de celebrar
se_ na provincia canadiana de 
Quebec un referendo para que os 

seus habitantes decidiran a súa inde
pendencia ou non con respecto ó Esta
do de <::;anadá. A prensa fíxose amplo' 
eco deste feito e non faltaron mesmo 
no noso Estado distintas valoracións e 
extrapolacións sobr.e un proceso seme
llante en España, por parte dalgunha 
das súas Comunidades autónomas , 
prin~ipalmente das chamadas históri- · 

. _ cas: País Vasco, Cataluña,.Galicia ... 

O CANADÁ 

. É rin país cunha 'enorme extensión 
(9_.97?.000 Km2), que logrou a inde
pendencia do Reino U nido no ano , 
1931. Ten unha poboación de 
27.400.000 habitantes. Os idiomas ofi-· 
ciais son o inglés ,(66 ,3,% da poboa
ción) e o francés (23,2% ). As relixións 
principais son: o catülicismo ( 46,5 % ) e 
o protestantismo (41,2%). 

·QUEBEC 

É unha provincia do Leste de Cana
dá, cunha extensión de 1.540.680 Km2, 
e con seis millóns e medio de q_abitantes, 
ten co.ma cidade principal a Montreál, na 
que dous tercios falan francés. A cidade 
de Quebec foi fundada polo francés 
Samuel Champlain no ano 1608. Foi o 
centro da colonización france&a no norte 
de -América. No ano 1759 foi tomada 
polas forzas británicas. En 1774 o parla
mento británico garantía ós franceses de 
Canadá a práctica do catC?licismo e- o 
funcionamento das súas institucións. 
Despois- da segunda guerra mundial 
comezaron as reclamacións de indepen
dencia. En 1.967 o mesmo xeneral fran
cés De Gaulle acabou un dos discursos 
coa fra·se de "¡Viva Quebec Libre!". En 
1970 o gobemo do Catiadá proclamou .a 
cooficialidade do francés co iriglés. En 
1974 o francés foi declarado principal 
idioma do Quebec, que ata hoxe forma 
parte da estructura federal canadiana. 

O REFERENDO 

O pasado 31 de outubro tivo lugar a 

cuarta consulta nos últimos tres anos ós 
cidadáns de Quebec. Este referendo pola 
ihdependencia supón a segunda consulta 

. deste tipo na historia do territorio, xa que 
no ano 1980 tivo lugar unha votación na 
que o non superou co 59,4% ó si, co 
40,4% dos votos. Nesta ocasión Canadá 
logrou sobrevivir, aínda que a duras 
penas, a ese lexítimo e democrático 

-dereito á independencia. O non triunfou 
cun 50,6% dos votos frente ó 49,4%. Así 
pois , Quebec, polo momento, seguirá 
formando parte da federación canadiana. 

Os 53.000 votos dun total de preto 
de cinco millóns e medio non deixa de 
ser un éxito do separatismo da provin
cia francófona do Canadá. O líder máis 
radical Par iza.u Demitiv, despois de , 
coñecerse os resultado s, atribuíu a 
derrota ás' minorías étñicas, con argu
mentos que semellaban ser racistas. En 
efecto , os pobos autóctonos da antes 
chamada "Nova Francia" están masiva
mente en contra da escisión de Canadá. 
Esta poboación suma unhas 49.000 per-

- soas , qúe nun 95 % decantáronse en 
contra da independencia. 

É preciso resaltar que a loita por ese 
lexítimo dereito á independencia foi 
democrática, a través das urnas e non a 
través da violencia, coma en moita 
outras partes do mundo. Como xa tive
mos ocasión de sinalar co caso de Che
chenia, tamén agora segue presente ese 
dereito dos pobos a decidir libre e pacífi
camente o seu futuro. As institucións 
políticas, as divisións territoriais son froi
to de acordos e moitas veces privan nelas 
intereses económicos e políticos alleos ós 
dereitos das colectividades. A cultura, a 
lingua e os costumes dun colectivo social 
merecen por si mesmas unha maior con
sideración, por máis que os conservado
res republicanos americanos se empeñen 
en aproveitar esta situación do país veci
ño para atacar ó castelán, considerando 
que o bilingüismo é perigoso. Se respec
támo-los .dereitos humanos ternos ·que 
respectar todas estas manifestacións cul
turais de colectivos e rexeita-las posicións 
que pretenden que a política e intereses 
dun mal entendido patriotismo anulen as 
liberdades das persoas. 

Moises Lozano Paz 



ENTREVISTA Falando co profes 

B 
én coñecido polos lectores desta .revista, onde 

este irimego da hora primeira colabora menos do 

que nós queríamos, Lois Ferradás é coñecido 

pola súa militancia a favor dunha Galicia culturalmen

te mellar equipada. Ex Director da Escala Universita

ria de Maxisterio, con el abordámo-lo preocupante 

tema da Reforma educa ti va. 

-¿Que significa a educación para 
unha persoa ou para un país? 

-Debo dicir primeiro que a min non 
me gusta reducir educación a escala por
que así incJuso a idea de escala se empo
brece. Educación é todo o que os maiores 
fan por axudar ós máis novas para formá
rense, socializarse, apropiarse da cultura. 
Nesta idea de educación non só está 
implicada a escala, senón tamén outras 
jnstitucións públicas coma os concellos, 
por supo to a familia, os veciños. Isto fai 
da educación un fenómeno maís rico que 
tira do desenvolvemento individual, pre
parando a incorporación á vida do traba
llo e áv ida social. 

O ENSINO PRIMARIO 
" 

-Entón dentro deste proceso máis 
amplo ¿que papel xoga a escola? 

"Non me gusta reducir educación a escala ... " 

-É a institución que subministra o 
equipamento básico para entendérmo-lo 
pasado, a economía, o mundo físico, para 
falar, para movérmonos con certa autono
mía no mundo complexo no que estamos. 
Pero se a. educación é máis ca escala, 
esta, para os pobres; é o recurso básico. 
Os que teñen outras posibilidades poden 
ir ó estranxeiro, á academia, etc. Así a 
escala constitúe o mínimo de calorías 
para a alimentación intelectual. 

:--Tódolos anos, a comezo de -curso, 
~orden problemas co transporte, hora
rios, nenos que aínda non teñen praza, 
falta de profeso res... ¿So~ evitables ou 
non? 

-Cunha axeitada previSión serían per
fectamente evitables, e manifestan unha 
falta de interese pola cualidade do ensino 
público, o de todos. Pero a gravidade 
disto reside en que os poderes públicos 

non lle están prestando a debida atención 
a un proceso que para moitos é o único 
que lles vai axudar a se incorporaren 
positivamente na sociedad.e. 

-É únicamente falta de previsión 
ou tamén de medios, de organización? 

-Hai de todo. Se 
1
cadra ándase regate

ando nas 15.000 pesetas de material para 
unha escala unitaria e asemade dándolle a 
outras que non o necesitan. Tamén haC 
veces en que se fai unha política de 
adquisición de material mobilario absolu
tamente irracional, mandando a un cole
xio causas que xa teñen ou outras que 
non precisan. 

. ¿U-LA REFORMA~ 

-Que tal se está levando a efecto en 
Galicia a Reforma do ensino primario 
e do secundario? 

-Non se leva, ou se se fai é a remol
que e con tódolos· freos pastos. Mentres 
no territorio dependente do M.E.C. 
(Ministerio de Educación ·y Ciencia), 
máis dun 70 por cento dos centros de 
Secundaria xa están na Reforma, aquí a 
porcentaxe é insignificante. Malia que os 
conselleiros de Educación das distintas 
comunidades autónomas se teñen que 
xuntar para negociaren os decretos e 
demais, despois iso non se aplica. Deste 
xeito n~n se invisten cartas, as medí- e) 



~or Lois Ferradás 
. das de cualidade (coma a reducción de 

alumnos por aula) a que obriga a Refor
ma vanse atrasando. 

-E os profesores ¿que din ante esta 
situación? 

-O profesorado está absolutamente 
desmotivado para levar adiante a Refor
ma. Se simplemente ~e liririt~ a un cambio 
de denominacións, ciclos, etapas, non hai 
refor.Jila ningunha. A Reforma tal como 
foi formulada inicialmente supoñía un 
cambio na forma de face-la escola, non só 
un cambio de nomes. E isto está por facer: 
a interacción do profes~r e os alumnos na 
aula. o cambio de orientación no traballo 
·didáctico, índomos cara a unha aprendiza
xe non memorística, máis funcional, de 
construcción de significados polo propio 
alumno, etc. ist() só se pode facer se os 
profesores se ilusionan e se preparan. Creo 
que. o profesorado vai a -remolque e que 
está mesmo .cabreado porque pode supo
ñerlle cambios no posto de traballo. 

-¿Estase deixando a Reforma nas 
mans dos profesores mentres a Admi
nistración elude as súas resp~nsabili
dades? 

-Isto é así e ocorre moitas veces. A 
responsabilidade do-ensino está re"caendo 
exclusivamente nos profesores. Non cabe 
dúbida de que eles s.on moi importantes, 
pero ás veces bótanse sobre os seus 
ombros máis ca-rga da que teñen que 
levar. Por .exemplo, que teñan corenta 
alumnos por aula e pretendan realizar· un 
ensino individualizado é imposible._ Non 
é de recibo culpar ós profesores de non 
faceren ben un traballo cando as condi
cións que se lies dan non permiten un tra
ballo de cualidade. 

... ~~~~fLt~.Q~~~~S~§ .. -
-Entón, cunha Administración 

despreocupada_ e uns ·profesores des
motivados ¿estamos agardando para 
ver cara a onde vai a Reforma e cara a 
onde irnos? 

-Se iso é así é porque alguén está 
intere~ado en que así sexa. Non creo que 
se_ agarde por nada, simplemente non hai 
interese en cambiar. E nisto irnos con 
atraso respecto a autras comunidades 
autónomas. Se unha Administración non 
dedica medios á Educación e faino nou
tras . cousas, está orientando a· súa política, · 
real dunha determinada maneira. 

-Calquera ten dereito a crear unha ins
titución privada de ensino se reúne unhas 
condicións: agora .ben, a Administración 
pública ten que velar pola educación que é 
de todos. Sería terrible que non houbese un 
sistema público de ensino, porque é a 
única instancia onde se socializan tódolos 
cidadáns mesturados. Dende o momento 
en que hai compartimentos, a sociedade 
deixa de ser aberta e democrática. 

¿}!; O MUNDO UNIVERSITARIO? 

-Ydsándomos ó último banzo da 
formación académica, ¿para que ser
ven hoxe os estudios universitarios? 

-Deberían servir para moitas cousas, 
pero sobre todo están valendo para man
ter entretidas a cinco promocións de e_stu
diantes, aínda que sexa triste recoñecelo. 
A diferencia doutros países aquí ternos un 
modelo de universidade que distancia a 

A -universidáde está va/endo sobre todo para 
manter entretidas a cinco promocións de estu
diantes 

-Están ó día as editoriais cos mate
riais axeitados para os novos estudios? 

- preparación que se dá nos centros e as 
necesidades do mundo do traballo. En 
canto á cualidade, eu creo que a Universi
dade de Santiago é homologable ás 
mellores de España e moitas de Europa. 
Quizais sexa deficiente na formación de 
prof esionais e teña un carácter demasiado 
encícloplédico, pouco práctico. Pero o 
maior problema é o da masificación e a 
·escasa dotación de profesorado. 

-Ti veron algo · que ver co atraso na 
implantación da Reforma porque aínda 
non tiñan todo preparado e perdían de · 
face-lo seu negocio. Polo que respecta ós 
materiais escolares, ~u non estou en contra 
dos libros de texto nas escolas (e· ás vec~s 
substitúense po~ ou_tros materiais de peor , 
calidade), sempre que se empreguen dunha 
forma activa, que propoñan. actividades 
intelectuais diversas e non a simple copia
resumo e uso memorístico tradicional. Tal , 
uso -uniforme iría en contra do curriculum 
aberto flexible, que debe ser adaptado en 
cada contexto, que preconiza a Reforma. 

-Tamén flexible vai se-la avalia
ción 

-E isto súía o ideal. Ternos demasia
do. metidos os esquemas da escola gra
duada, a curso por ano. E ¿por que . un 
rapaz ten que promocionar só a final de 
curso e non, por exemplo, dous meses 
despois, cando demostrou que domina 
aquilo? Agora ben, traducir tódolos mati
ces desexables nun boletín de notas é moi 
complicado? 

-Por que a Xunta subvenciona 
centros privados mentres nalgunhas 
ramas de F.P. (Formación Profesional) 
quedan alumnos sen poder entrar na 
escola pública? 

-Nunha enquisa recente, os univer- -
sitarios perfíla.nse coma escépticos e 
pesimistas. Algúns, como as saídas 
laborais son escasas, matricúlanse no 
que realmente lles gusta 

-Aínda que as espectativas de traballo 
sexan escasas, os poucos ou moitos postos 
que hax.a han ser para os mellor prepara
dos. Iso _de que nada vale a pena é unha 
postura cómoda, pero eu non creo niso. 

-Á parte diso ¿implícanse no fun
cionamento da Universidade? 

-Eu son moi crítico con respecto á súa 
participación: non representa o seu paso 
cuantitativo na institución e ademáis é 
tutelada. Pero preocúpame que en órganos 
colexiados nos que os estudiantes teñen 
unha representación de ata unha terceira 
parte, non se ·interesan polos seus asuntos. 
Moitas veees tómanse decisións importan
tes para eles, e por culpa desa inhibición 
poden ter que paga-las consecuencias. 

Luís Gómez Aldegunde 
Sara Paz Quiñones 



DOCUMENTO 

.. . 

Falan as mulleres dende Pequín 

No núrriero anterior aparecía 
unha entrevista con María do 
Pilar García Negro, que partici

pou na Cuarta Conferencia mundial 
sobre as niulleres, do 4 ó 15 de setem
bro, en Beijing ( Pequín-China). María 
do Pilar pásano est~ Proxecto de 
D ·lara ·ión Parlamentaria, que, tra
ducido do francés e extractado, di dsí: 

- A mullere constitúen a metade 
ou mái da poboación dos nosos paí-
e e, ademai de que cm~tinúan asu

mindo o seu papel familiar e mailas 
súas actividades domésticas tradicio
nai , chegaron a ser en menos dun 
século unha forza de traballo con 
influencia nas economías nacionais e 
decote igual ou ás veces superior á 
do homes. Nalgúns dos nosos países 
de escaso desenvolvemento industrial, 
elas on a clave de todo o sector eco
nómico chamado informal, o mesmo 
ca do de envolvemento agrícola. 

-A potencia intelectual das mulle
re o seu peso electoral que a miúdo 
é determinante, e a súa capacidade de 
acción en orde ó cambio, son aínda 
in uficientemente comprendidos e 
n n valorado . 

- A mullere aínda e tán en situa
i ' n d minoría de idade en tódolo 

l;?IHIA -10 

niveis de decisión e singularmente 
nas instancias de decisión política, e a 
súa aportación económica fica par
cialmente ocultada nas estatísticas e 
a v aliacións nacion ais. As nosas 
sociedades permanecen organizadas e 
xestionadas prioritariamente por e en 
función do seu compoñente masculi
no e de aí resulta que continúan pri
vándose .. . de talentos ·e de contribu
cións esenciais para o desenvolve
mento das mesmas sociedades. 

- En abril de 1992, o Consello da 
Unión interparlamentaria afirmaba 
que o concepto de democracia non 
terá un sentido real e dinámico men
tres as orientacións políticas e mailas 
lexislacións nacionais non sexª-ft' 
definidas en común por homes e 
mulleres, levando conta, equitativa
mente, dos intereses e ~mailo xenio 
específico destas dúas metades da 
poboación. 

-En consecuencia, pensamos que 
· resulta esencial que as mulleres parti
cipen en :número crecente e de xeito 
activo na vida polític(!: Pero verifica
mos que, lamentablemente, segundo 
as enquisas da Unión parlamentaria, 
ela continúan representando a penas 
o 11,3 porcento das parlamentarias do 

mundo, proporción non moi superior 
á que había hai 50 anos. · 

-Dispostas estamos a que 9s 
nosos ·partidos e movementos políti
co s. se decaten da-situación., sobre 
todo para que as mulleres accedan "ós 
pastos de responsabilidade, en orde a 
que as candidaturas ·ás eleccións e 
mailas estratexias electorais s_exan 
definidas con equidade e respectando 
o carácter dual da sociedade, para que 
os intereses específicos das mulleres 
sexa11 tidos en conta nas campañas 
electorais e na actividade política 
cotiá. 

-Pensamos-que en cada un dos 
nosos países debería existir un meca
nismo -parlamentario ou doutro 
tipo-, de avaliación da incidencia 
sobre a situación das mulleres de todo 
proxecto ou proposición de lei e. de 
toda disposición burocrática corres
poridente. 

- Cremas, en fin, que a príoridade 
ha serlles atribuída ás accións que teñan 

' o cometido de eliminar tódalas formas 
de violencia con relación ás mulleres e 
ás rapazas, e comprometémonos a 
lexislar dende esta perspectiva. 

-Consideramos que a Cuarta 
Conferencia mundial sobre ·as mulle
res non é máis ca unha etapa e que 
deberá · se-lo detonante dun proceso ·a 
longo prazo vías dun reequilibri.o e 
profundidade da sociedade. Cómpre
nos a todos, Gobernos, Parlamentos, 
organizacións non gobernamentais e 
individuos, actuar nesa dirección. 

-Coma parlamentario comprometé
monos aquí e agora a dármoslle á Plata
forma de acci~n global de Beijing e ás . 
plataformas rexionais adoptadas polas 
Conferencias preparatorias, o mesmo 
ca ó Plano de acción da Unión interp.ar
lamentaria, o seguimento que nos pare
za máis oportuno e eficaz, o máis rapi
damente. posible. Pretendemos atender, 
neste contexto, á concesión de recursos 
necesarios para a aplicación . de toda 
disposición que votemos. 



OPINIÓN 

O negocio cos santos Por Francisco 
Lorenza Mariño 

A XVIII Rom.axe de Crentes Galegas empezouse coa 
presencia da imaxe do Carme, patroa e titular de Aguiño, 
enriba dun penedo. Antes de saír en procesión, esta fíxoa en 
grandísimo número de r_omeiros que cos má~s variado~ sinais 
de devoción, signándose e santiguándose, pasándolle un 
pano e mesmo as mans e os beixos, bicaba a imaxe, como 
nunca tan admirada se sentira a patroa do pobo. 

Pero ·o ·que máis vacilaba ós romeiros era a ausencia de 
cirios e velóns, e mesmo a falla dun cacharro onde obsequiar 
con moedas os desvelos da N ai palas xentes do mar e pala 
terra galega toda. 

As moedas e billetes das nosas romarías, mesmo parecen · 
ser parte esencial do culto ós santos, e nestas concentracións 
relixiosas sempre hai dúas clases de santos: -os. de carné, que 
non entran no "santuario", e os de pao que na igrexa ou 
c'apela dispo~·en do seu trono e que ó remate da misa 
(¿Eucaristía?),'invaden os sitios por onde están os pobriños a 
pedir, pero ben Se nota· que e_ses pobres non entran na diná
mica dos santuarios máis ca coma espurios e estorbos no 
labor aparentemente eclesial. 

Os billetes pendurados dos mantos dos santos que tanto 
alp<?rizaban a Graham Greene na súa novela "Monseñor 
Quijote", coido que moito ináis han de alpori.zar a tódolos 
santos que as imaxes tentan de repr~sentar; ¿e que dirá 
Xesús? ¿Seica non está claro no Evanxeo o que El fala dos 
cartas? ¿Estará tan cega esa grande parte da Igrexa que non 
ve pecado nin simonía en tan tristes negocios? 

Hai algúns anos acudín con outros compañeiros de semi
nario a unha celebración en comuñón cun compañeiro naso 
xa finado. Alí os santos non tiñan mantos, por iso alguén, 
coma se da tuna compostelán se . tratase, apúxolle as cintas 
multicolores onde os "fieis" adornasen as i:µiaxes dos santos 
con billetes de curso legal. 

Tamén me lembro dun crego dunha capela de festa anual, 
onde non había costume de pendur~ cartas, que, coa capela 
aínda pechada, estaba a colgar billetes coma reclamo. A ver 
se os romeiros picaban. 

Por desgracia, por non dici-la totalidade, a maior parte 
dos nasos santuarios están emporcados polo vil metal; e a 
fonte de ingresos por "timos da estampita" de terra ou rama
llos bendicidos, debe ser moi rendible. 

¿Non haberá xeito de repasa-los feitos e palabras de 
Xesús acerca do tema? 

A Romaxe dos Crente~ Galegas, en galega, non pode 
caer nese renuncio. 

OPINIÓN 

A lingua a pacer, 
NON 

Non hai dúbida, hoxe 
por hoxe, Beiras é o cartel 
do nacionalismo de esquer-

das. Dá unha ~maxe atracti- Por Mariano Guizán 

va, e a súa posta en escena chama. . 
. Pero, así como Fraga -o outro cartel- sofre 

de incontinencia das bágoas, o noso home padece 
de incontinencia verbal, e a súa arroutada emo
cional adoita ceibarse polos vieiras do medo, 
asustando o persoal co demo do terrorismo. 

É certo que tódalas quinielas prognostican 
que a "ilusión González" está a rematar, e que 
por detrás do bigote de Aznar parece asomar un 
non sei que que non anuncia nada bon. Mais, a 
DEMOCRACIA é así. 

En España, o PSOE no poder fixo causas 
boas; pero cagouna en moitos sentidos. Se cadra, 
chegoulle a hora de pagalas. O malo é que co 
PSOE írnolo pagar tamén todos ... E ía dicir que 
sen culpa ningunha, pero non me atrevo a tanto. 

Certo que as causas non pintan da cor das 
rosas, e non resulta doado mante-la calma nin os 
formalismos democrqticos. Galicia se mella e fa

relarse: o sector leiteiro, a construcción naval, a 
pesca ... 

E, moi pronto, as conserveiras e mailo viña 
poden ter problemas. Incluso -e non é misturar 
causas-, unha certa esperanza, agachada no 
corazón dalgunha xente, de que Fraga fose 
quen de artellar unha dereita galega autónoma e 
con ideas propias desínchase coma unha vin
cha. O "vello león de Vilalba" xa abaixara a 
testa diante dos CACHARROS de aquí, e agora 
déitase a lambe-las mans dos RAJOIS de 
Madrid que non dan acougado coas présas por 
gobernalo todo. 

E, se en España triunfa o PP ¿haberá un 
aumento da actividade dos terroristas? Eu non o 
sei. A lóxica desa xerite é imprevisible. E, teño 
para min, que o Beiras tampouco o sabe; pero 
bota a lingua a pacer. E iso non é bon. 

Un dirixente dunha forza democrática que 
aspira a gobernar ha mante-la cabeza fría e ser 
quen de amosarlle ó electorado, dun xeito racio
nal e o máis creativo posible , propostas para 
supera-los malos tempos. O que non debe facer é 
poñermedo. 



ECONOMÍA 

O "Pensamento único": O novo diScurso da dereita (1) 
·Non nos privemos do público 

Estamos no momento no que se deba
ten -e neste caso rexeitan- os orza
mentos públicos do Estado para o 

ano que vén; neles veñen especificados os 
gastos e os ingresos que se prevé que se 
produzan en 1996. Nos medios de comuni
cación están a repeti-los políticos a necesi
dade da austeridade, do control do 
gasto, pois un Estado que queira 
funcionar ben non pode estar de 
seguido gastando máis do que 
ten; iso semella razoable, mais ... 
¿que gastos cómpre reducir?, ¿os 
sociais?, ¿os educativos?, ¿os 
militares?, ¿os da casa do reí? 

Ben, estas son unhas pregun
tas que cadaquén terá que respon
der, segundo o papel que ere que 
o Estado debe ter no funciona
me nto dunha sociedade. Hoxe 
ímonos centrar nunha das solu
ción que se lle pon ó problema 
d ga to: a privatización. 

grega kratos (poder), vindo a significar 
"poder das oficinas, dos papeis e das sina-
turas" . , 

. Todo este descontento popular veulle 
que nin pintado á ideoloxía que hoxe, case 
sen decatarnos, s~ vai afianzando na socie
dade. Unha ideoloxía que ten coma base 

-A base do sector público é a de facer 
un servicio, para o cal recibe os nosos car
tas mediante impostas, e invísteos nunha 
serie de apartados que ere fundamentais 
para a boa marcha dunha sociedade. Por 
iso é vital que sempre teñamos Claro cales 
son os orzainentos que fan os gobernos, 

pois eses son o espello que os 
reflicte. Falamos entón dunha 
eficiencia que poderíamos cha
mar social. Eficiencia que conti
nuamente teremos que demandar 
debidq ó exceso· de caciquismo e 
rcompadreo que existe na políti
ca. 

¿Que nos interesa daquela?, 
¿que nos fagan ben os servicios, 
anque conleve gastos, · ou gasta
lo menos posible? E ata pode
mos preguntar ¿que son este tipo 
de servicios: un gasto ou un 
investimento?; a linguaxe econó
mica é ás veces moi enganosa. 

¿Que é a privatización? 

or pr ivatizar entendémo-lo 

Antonio Ramilo, Presidente da patronal galega, destaca polo seu conti
nuo ataque ó gasto público. 

Teñamos tamén en conta que 
cando se fai a cesión dun servicio 
coma o de recollida de lixo a unha 

f ito d pa ar un ben ou servicio desde o 
e nlrol do ector público (Estado, Autono
mía, Concello,. .. ), cara ó sector privado ,. 
Hai dúa maneiras de facela: 

- unha mediante a venda total ou parcial 
dese ben (un solar, unha empresa,. .. ) polo 
que o sector público deixa de se-lo propie
tario da parte que venda; 

- outra mediante a cesión da xestión 
dunha empresa: polo tanto, esta segue en 
mans do sector público; pero da súa posta 
en funcionamento encargarase o grupo pri
vado a quen se lle ceda, coma, por exem
plo, a recollida do lixo. 

O descontento popular e a postura 
oficial 

Hoxe en día ternos unha imaxe moi 
mediatizada do sector público: que se son 
uns mangallóns,. .. que se non fan nada por
que non hai quen os bote,. .. porque cobran 
o me mo vaia ben ou non o choio ... moitas 
da vece non nos faltan i:azóns por expe
riencia negativa que tivemos con funcio
nario , ventanuco , despachos, papeis,. .. 
qu no emellan e axerado ; i o é o que se 
chama· burocracia, palabriña que vén da 
fran e a bareau (oficina, escritorio), e da 

fundamental a economía, düµ1te da que os 
demais xeitos de pensamento fican absole
tos. 

O pensamento Ónico 

A esta ideolo.xía chamou:na recente
mente J gnacio Ramonet (director de Le 
Monde Diplomatique, e por certo galego ), 
o pensamentó único, debido a que se está a 
converter no razoamento que domina toda 
decisión política, -sexa ou non económica. 
Pero, ¿como funciona ese discurso á hora 
de aplicalo a un servicio público? 

¿Privado ou públic°'? Esa é a cuestión 

Cómpre comezar dicindo que non exis
te ningunha lei económica pola que se 
poida afi rmar que o sector público sexa 
ineficiente; iso si, hai uns gobernos ·que 
:funcionan ben e outros que non, pero iso 
depende deles, non do feíto de ser públicos. 
Mais ¿que é ser ineficiente? 

-A base na que asenta un negocio pri
vado é a de crear beneficios: é mester 
rebaixa-los gastos e asumenta-las ganan
cias; todo aquelo que vaia nesa dirección 
será benvido. Falamos entón dunha eficien
cia puramente económica. 

empresa privada, o resultado non vai ser a 
~ficiencia económica, pois esta carece de 
competidores nese eido que lle fagan mella
ra-lo seu servicio; o xuíz mercado non pode
rá traballar. 

¡Ollo ó piollo! 

Anque semella que comecemos a albis
car algún claro neste enguedello, será 
necesario non adormecer. E digo isto por
que hoxe en día o pensamento único está a 
raspiñar tamén por ·aquí. ¿E como? 

Estannos roubando a posibilidade de 
discutir e decidir se hai que privatizar ou 
non, sabendo as consecuencias que iso ten. 
Co discurso de que cada caso é diferente e 
require solucións diferentes, un problema · 
político e social como é o dos servicios 
públicos, lévano o eido económico, e 
dende el deciden. Unha decisián que debe 
toma-la sociedade, é collida pólos políticos 
logo dunha suposta análise técnica na que 
o factor primordial será a eficiencia pura
mente económica. O resúltado é a perda da 
democracia (poder do pobo) en prol da tec
nocracia (poder dos técnicos). Segundo a 
que elixamos así nos irá. 

Pedro Pedrouzo Devesa 



A MÁQUINA MARABILLOSA Pepe Coira 

A construcción do cine clásico (1915-1925) 

Como diciamos, Melies é os 
seus colegas, no cambio de 

. século, usaron b cine coma 
instrumento para un tipo de espec- · 
táculo que se encadraba na cultura 
pop~lar, no ·circo, na feira. Era un 

. cine de formas toscas, ó noso 
gusto, e que tivo tmha intensa e 
curt~ vida. Desapareceu para dei
xar Pª-~º a un espectáculo. de xeito 
totalmente distinto, a uri tipo de 
cine que en boa medida segue 
vixente, o cine que nós coñecemos, 
ó cine clásico . . 

Non foron nin un nin dous os 
responsables da sut?stitución do cine 
primitivo polo cine clásico. Foi. toda 
unha corrente a que ~evou ó cine a 
ser únha manifestación aceptable 
para o público culto. Pero quen 
máis d~stacou nese esforzo, e quen 
mellor encarna o nacemento do cine 
clásico, é Griffith. 

'David W. Griffith fíxose direc
tor de ~ine en Estados U nidos nos 
primeiros anos do século . e rodou 
Gentenares de películas breves ó 
modo primitivo. Nesa intensa acti
vidade foi incorporando paulatina- . 
mente novos xeitos de rodar, de 
contar u.nha escena. Disque nunha 
película levou demasiado lonxe a 
súa inventiva e os seus xefes~ asustá
ronse, porque crían que os especta
dores non habían entender a pelícu
la. G,fiffith_ contestoulles que non 
había problema, que a entenderían . 
perfectamente, porque~ que el esta
ba facendo era conta-la súa historia 
coa c~mara do mesmo xeito que o 
facía Dickens nas s.úas nqvelas. 

Aquela foi unha boa referencia, 
ahofé, e supuxo un salto de igual 
dimensión que o que dera arios 

David Wark Griffith, un dos xigantes do cine. Naceu en 1875 e 
finou en 1948. De Griffith son filmes tan coñecidos coma lnto
·lerancia du O nacemento dunha nación. 

atrás, Melies . . Os Lumiere, invento
res do ,cine, 1.1saran a cámara ~orna 
un instrumento científico, de rexis-

, tro da realidade; Melies usáraa 
coma ferramenta do seú ilusionis
mo; e Griffith c6llía a . cámara para 
usala coina a pluma coa que Dic
kens escribiu as súas novelas. 

Iso significou Ínicia-lo enorme 
catálogo de recursos dos que dis
pón o cine para narrar unha histo
ria: as posicións da cámara, o· tama
ño dos ·planos, a súa colocación na 
montaxe, a iluminación, a interpre
tación dos actores, a música espj e-

. 'l 

cialmente composta para a pelícu-
la... O cine que Griffith propugnou 
é, en esencia, o que hoxe coñece
mo s, unha arte particularmente 
complexa na súa elahoración pero 
que nos entra polos ollos con total 
facilidade. 

En poucas palabras, a diferencia 

entre o cine primitivo de Melies e o 

cine clásico de Griffith é a mesma 

que entre o teatro de guiñol e o teatro 

burgués, entre a pintura medieval e a 

n_~nacentista, entre os debuxos dun 

cantar de cego e un córnjc de Morta

delo e Filemón, entre as ilustracións 

dunha novela de Dickens e a propia 

novela. É dicir, o autor desenvolve 

un traballo cada vez máis ·refinado e 

complexo para que o espectador teña 

<liante súa un espectáculo pechado e 

vero~ímil, un espectáculo que preci

sa dun espectador en silencio, nunha 

sala a escuras; un espectáculo coa 

suficiente "nobreza" para que o 

alberguen os grandes palacios do 

cine que entón se empezan a cons

truír nos centros das cidades 

RlttlA -13 



CARTAS 

Suso, dende o cárcere 
Badajoz, 26-X-1995 

¡Hola! 
Recibid un fuerte saludo que me permita pre

sentarme. Me llamo Suso y me encuentro en la 
prisión de Badajoz por motivos políticos, aunque 
son de A Coruña. 

Por "A NOSA TERRA" me acabo de enterar 
de vuestra publicación que me gustaría que me 
mandarais. No se muy bien de que será pero me 
interesa cualquier tipo de cosa que hable en la 
calle y así no perder el contacto a pesar de la 
situación de estar privado de libertad. 

Recibid mi agradecimiento de antemano. 
Un saludo 
Suso 

.. "NGütTA: EL GOBiE.RNO cO·ZOBRA:' 

~"BlAQJ~ ERA ANMUR,h 
PtRo NON lATEXO!· 

RIMIA - 14 

Mezonzo Vilanova 21 de outubro 1995 

.., Moi querida Carme: Desexamos que ·te encontres moi ben con 
todos os compañeiros que te axudan. 

Un deste ·días heiche de mandar para pagar a revista 1996 amáis 
se me puideses mandar o nº 464 p(_)rque me gustaron .tnoitas cóusas 
que veñen nel, e soh moi ver9-ades aínda que algúns ou moitos as cri
tiquen, cinco mil pesetas (5.000) 

Adeus Carmiña, ata logo 
Manuel Astray Vázquez 
Cambiáronnos o número da casa, era o 2 agora é o 3. 

. Asociación IRIMIA. 
Moi queridos amigos e amigas: 
Acabo de recibí-la vosa circular-convocatoria.· Penso ir o sábado 28 e cola

horar, pero ,xa a mesma convocatoria provócame a .necesidade de dí'ci-lo qu~ 
penso e s~nto, a ver se son capaz de expresa-lo 'que quero. 

Dá a impresión de que hai conxuntUralmente algún motivo para facer únha 
revisión EXTRA. No meu modo de ver, as revisións anuais da festa do Lume serí-

. an suficientes, e non penso que haxa nada que determine esta revisión, sobre todo 
.no tocante a cambios de equipos, no mes de Novembro, cando só faltan tres 
meses para o 2 de Febreiro. O que sí penso é que pode_ haber durante todo o ano 
reaccións e críticas de todo tipo (respecto a unha revista, a unha Angueira, á 
Romaxe ... J que os equipos responsables teñen ·que discernir e 'asimilar, pero que 
de ningún modo significarán cambios radícais. -

Con todo, paréceme ben que se faga esta reunión EXTRA para poder falar 
pausadamente. 1 • • 

Ó día segu:inte da convocatoria chega a revista falando tamén de "crise", e 
aludindo a únha carta -crítica sobre a Romaxe deste ano. Xa sei que a palabra 
"crise" non ten por que ter senso negativo, pero non sei qué me fai ler entre · 
liñas que está uri chisco desenfocadil. 

Penso que ninguén quere outra Romaxe, que estamos contentos, ·admirados e 
agradeéidos ós diferentes equipos que as argallaron e a "alma" de todas elas que é 
Pepe Chab e que ninguén lÍe discúte o carisma e a forza quy· ten capaz de arrastra
la dezaoito anos seguido sempre medrando. Atraveríame a dicir que, se fose .posi
ble un referendo para os sete mil romeiros, habería qúe sumar setemil SIS... · 

Penso tarnén que ni~gún novo equipo cambiaría a estructura nin o-rumbo, 
nin rebaixaría nada dos principios. ~ 

Pero creo que o equipo actual tampouco ten por que ser tan monolítico que n~n 
poida facer adaptacións ó escoita-las reaccións críticas de ·calquera participante. 

A min sempre me custou comprender por que no'n se nos facía caso ás peti
cións de maior brevidade que infaliblemente fomos aportando tódolos .anos, 
porque era voz populi. Este ano explotou polas condicións climatol6xicas. Pero 
sempre houbb queixas, ¿E que os minutos de duración poden afectar ós .conti
dos por moi radicais e esixentes que se pretendan? 

Eu son das que gozo e gocei coa riqueza simbólica, imaxinativa, e líteraria 
dos textos, pero certamente que, como b'en di Tru;eixa, son demasiados para 
poder asimilar tanta xente que descoñece esas claves. Tareixa non pide que se 
supriman, serrón que se simplifiqu:eri. E a súa crítica ten o valor de vir da xente 
sin~ela · á que queremos chegar. Moitos dos que están en contacto con ela asu-
men totalmente esa reflexión. · 

Nunha palabra, critícanse certos aspectos, pero nin ó fondo~ nin ós equipos. 
Antes de cambiar hai que intent~ complementarnos. Dicides, agora refiríndovos 
á Revista, que '~antes" estaba a dirección no interior "rural", agora no Santiago 
"urbano''. lmponse o diálogo e a receptividade, pero hai que tirar, e non cabe 
dúbida que os medios para a "acción" estarán na cidade, pero as persoas que esti
mamos e queremos facer medrar están en toda Galicia. Non caoe máis ¡ÁNIMO! 

Engracia 



Escribe Anuncio 

Ben queridos compañeiros irimegos: 
Disculpád_eme por non atoparme entre vós en Bemil, Bastabales; unha 

xuntan~a-convivencia da V angarda fdi que esta fin de semana a pase en 
Galegos. 

Brevemente, se mo permitides paso a opinar sobre algúns dos puntos 
que na convocatoria expoñedes . 

A REVISTA.- Recoñecendo o meritorio e heroico que foi a época de 
Abadín, na miña opinión o cambio a Santiago, realmente foi renovador en 
termos positivos; penso que se está elaborando unha revista altament~ soli
daria fraternal, e que en certas cuestión~ un tanto tabús de igrexa, pon os 

'" puntos sobre os IS, ou cando menos tenta informar e formar. Fíxose máis 
urbana, coido eu, máis a súa lectura é axeitada e cómoda. 

Supoño que os tempos aínda non foron chegados p_ara cambiar _de equipo; 
sería bon que non se demorara moitos anos, pois os cambios, traen_'nova ~eiva, 
e frescura que podería supor unha nova riquez~, ou non ... , nos seus contidos. 

ROMAXE.- Persoalmente faime feliz e satisfaime a tope, tal e como se 
desenvolve; todas teñen un "aquel" de distinta con respecto as outras. A · 
teima da_fe e da galeguidade é insubstituible, na miña opinión, tamén·penso 
que é conveniente potenciar os novos signos e símbolos que s.e crearon, e 
os que no futuro se crearán. Aínda estando de acordo con algunpas opi
nións que Teresa Ledo nos fai chegar coa súa amable carta publicada en Iri
mia, (gracias Tereixa por escribela), non me parece fóra d~ lugar como ela 
di, o di~curso sobre o xeito de santiguarse tradicional e o que nos ensinou a 
meiga, non podemos ter medo as innovacións, cando estas están ben funda~ 
mentadas e elaboradas con sentido eté. 

MEM:ORIA DA AUGA.- Apúntome a coñecer. as fontes de Irimia, o 
Pedregal, paréceme oportuno e necesario levar a cabo unha xuntanza perió
dica-anual 'no lugar que deu orixe e nom~ a este movemento "O Pedregal 
de Irimia e o noso-centro angálico''. Afirmánolo na Romaxe de Aguiño. 

Unha aperta a todos, disfrutar de un día fecundo e garimoso 

Anuncio 

Poema espontáneo';, 

Barcelona, 26 oct. 95 
Xente de IRIM~A 

· Atrévome a .vos enviar este poemi
fia meo ca intenzón -de colabor::µ- na 
vosa revista. Gostaríame moito gue o 
pubricasen, se pode ser. .E no caso de 
seren a§í, :cando fose, ¿poderf an _,enviar
me un ex,emprar de IRIMIA:? 

Maisnada 
Moi agradecida, 

·Meus datos son: 
SOFIA TARELA GOZ~EZ 
DNI 7696671 O 
Fec/Na: 2271 1175 
Direc~ión: Carders, 15-1 º 1 ª 
08003 Barcelona 
Tel.: (93) 319 4~ 43 

c1us10: CÓLLEME 
· A.<man 

e d~sfaina 
~n sangue! 

Cristo cólleme 
o ventre 
e desfaino 

, en homes! 

Cristb cólleme 
os ollos 
e desfainos 

- en auga! 

'Cristo cólleme 
a voz 
e desfaina 
en palabras! 

Cristo cólleme 
amin 
e desfaime 
en ti! 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

. Andar buscando leña para se queimar 

O ditos que vimos na nota anterior 
sorr denominacións técnicas que nas alde
as se utilizan para designa-lo feito de ini
ciar un lume. Sen embargo ese mesmo 
feito convértese en espello doutras situa
cións. E así andar buscando leña pra se 
un queimar e "andar descamiñado e con 
perigo" (¡Ti andas buscando leña pra te 
queimares! - decíame o meu defunto pai, 
cando me quería avisar de que non ía por 
bo camiño, de que me estaba metendo en -
lerios comprometidos e perigosos). 

Atiza-lo lume pode significar tamén . 
metaforicarnente "enceirar, armar un lío, 
unha liorta" e outro tanto poden signifi
car Botar leña no lume e Poñer leña no 
lume . Non Era ese o valor recto e inicial 
que tiña a expresión, como se ve naquela 
cantiga: 

· Ponde leña ni.se lume 

arique sea unha caiada, 

que vai safr a ballar 

o Manuel da Petada. 

r xeira, que xa vímo-lo que é, 
tamén p d ignificar funciona-las cou-
as com debe er E non facer xeira , o 

contrario: O gado non fai xeira, O matri-
1nonio non fai xeira, son frases que Rivas 
Quinta recolleu en Fondo de Vila (Xun
queira de Ambia), que queren dicir que 
as cou as non van ben. 

Dar candea é "dar lume para pren
de-lo cigarro" . E Dar lume , di to por 

mozo ou unha moza, ten un .significado 

erótico. 

A expresión Pegar fogo en Algo 

tamén pode ter sentido metafórico: 

Voume por aquí abaixq 

toliña d desesperada, 

pegoume o fogo no corpo,. 

non puden parar na cama. 

Poñerlle lume a ·algo é atacar. Ó que 

ten o cu de estopas, sen:pre pensa que lle 

poñen lume, é dicir, que o que non ten a 

conciencia tranquila, vive agoniado,_ con 

manía persecutoria. 

Pegarlle a Alguén o fogo n.o rabo 

pode ·ter mén .sentido figurado: 

_ Canta, cuco, canta cuco, 

na rabixa do arado, 

que os rapaces de .hoxe en día 

pegallo fogo no rabo. 

Querer asopra-lo lume coa boca · 

chea de auga é "pretender un imposible". 

¿Alguén oíu algunha vez a expresión 

Sen meter fogo nin estopa. Rexistraa 

Llópiz, pero non a explica. Se sabéde-lo 

que significa, escribide a Irimia e, se vos 

dá preguiza, chamádeme ó 981/54 26 84. 

Agardando pola paz en Saraxevo 

Unha luz brillou sobre os que habitaban no país 
das sombras da morte ... 

Pois a bota que pisa con estrépito, 
e todo manto cuberto de sangue 
serán para a queima, -
serán pasto do lume. 

Pois velaí que nos naceu un meniño, 
deusenos un fillo. 

(Isaías 9) 

O CANTAR DO IRIMEGO 

.~ 

s 

' 
1. V ou dicirlle ó irimegcf 

se non lle parece mal, 
como se entende o misterio 

de pecado orixinal. 

2. Que pecou papá Adán 
por culpa de dona Eva 

nestes tempos seculares 
seica disqne ,non_ se leva: 

3 .. E os que estudi~rr a Biblia .. 
·xa no$ van dapdo·permiso 
pra dicir que riunca houbo 
', .· nin.-serpe nin paraíso. , 

4. Que o Ol;!lto á fecundidade 
representaba a cobr.a 
na relixjón caneana, .. 

boxe sábese de sobra. 

5. O paraíso é un mito 
cun sentido moi profundo, 

que serve pára explicar 
o gran pecado do mundo. 

6. Nace un sen decatarse 
e antes de que nada faga 

xa se atopa nun ambiente 
que o rodea e que o esmaga 

7. Espertas e po-la radio 
e non vas ter moita sorte: 

guerras e asasinátos 
violencia que sabe a'.. morte'. 

' . 
8. ¿Tivo ou'nontivo acerto 

en tempos de Sqlomón 
que falou do paraíso? 

; ¡Que nori"r_.ne digan que non! 

- 9. ÍEntón logo non nacemos 
toaiños sempre en pecado? 

Non tal, pero ti, ·ó naceres 
xa te encontras situado. , 

10. Cómpre logo que o :irimego 
· nesJe asunto ben se fixe: 

o pecado' non é seu 
senón pecado de ·orixe. 

11. O que non. é de recibo 
é que Eva e rnais Adán 

· caesen baixo o dominio 
do mesmo derno: Satán. 

lZ: Que o home s~xa perverso 
"' non leva pof bo camino, 

e niso pasouse rnoito 
o bispo santo Agostiño. 

" , 

13. Tamén hei dici.t con forzá 
que ~ unha trangallada 

que o sexo transmita infemo: 
fag~ a alma ~mpecadada. 

14. ¿Entón para que o bautismo? 
San Paulo di, pol9 visto, 

que ó segundo Adán ·sigamos 
que é o mesmo :{Cesús Cristo. 


