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EDITORIAL 

Desiguais 
Disque á metade dos nenas lles sobran xoguetes. Non 

é fácil de crer. Depende moito de que nenas esteamos 
a falar, porqu~ nisto tamén a ledicia vai por barrios, e hai 
moitas diferencias entre familias, entre cidades, entre 
países, ... Seguramente incluso en Galicia hai nenas que 
teñen xoguetes de máis, pero non serán tanto como reflicte 
o estudio da universidade de ·Valencia qué recolleu 
recentemente un medio de comunicación. Varía, pois, 
moito a cuestión se falamps de países pobres ou do 
terceiro mundo ou de países ricos entre os que nos 
atopamos. No interior destes hai diferencias escandalosas 
entre os que lles sobra de todo e os que carecen dé ·case 
todo. E resulta especialmente( rechamante e contradictorio 
que estas diferencias se agraven ne·stas épocas 
pretendidamente marcadas por símbolos doutros valores. 
Semella que a «racionalidade» do mercado é perversa. 

Pero, esta situación non é boa nin sequera para os · 
presuntos beneficiados que gozan da mellar parte. Desde . 
lago é unha necesidade para os nenas o gozar de 
oportunidades de xogar de variadas maneiras: así 
desenvolverán, por exemplo, a súa axilidade, flexibilidade 
e coordinación de movementos, as súas relacións sociais 
de cooperación e competición, .... ou o simple gozo con 
actividades pracenteiras. Os xoguetes, este invento que 
seguramente data dos albores da humanidade, son 
instrumentos necesarios para os xogos: para imitar, por 
exemplo, traballos ou profesións dos 

1
adultos, os nenas 

precisan utensilios, máis ou menos sofisticados, que lles 
axuden a representa-las actividades dos grandes dentro 
da súa cultura, coma vehículos, ferramentas, instrumentos 
musicais , mobiliarios doméstico, Pero non 
comprenderemos nada se non nos decatamos de que a 
realidade central é o xogo e os xoguetes apoios daquel; 
de tal xeito que se ós nenas lles sobran xoguetes, a parte 
de inxusto é en si mesmo absurdo e inútil. 

Tamén se di que os nenas, á hora de pedi-los xoguetes 
por estas datas, só un 7% segue as informacións e 
consellos dos pais, fronte a un 32% que segue os · 
consellos da TV ou un 16,5% que segue as indicaci6ns 
que lle fan na tenda. Seguramente estes datos se poden 
interpretar de moitas m.aneiras (sobre todo en función das 
idades dos nenas), pero semella alarmante que a influencia 
dos pais apareza como residual e primen as fontes de 
información. nas que prevalecen intereses comerciais. 
lNon estarán estes afogando ós formativos? lSerá que 
os pais descoñecen as necesidades dos xogos dos seus 
fillos ou non se interesan por elas? 

Ben está que os nenas teñan xoguetes polo menos 
unha vez ó ano e que esta ocasión cadre cunhas festas 
ou vacacións, pero resulta pouco razoable que o atracón 
dun só día preceda á abstinencia dun ano enteiro. 

En fin , os xoguetes son necesarios para os xogos dos 
nenas. O mundo sería un pouco máis ledo e solidario se 
tódolos nenas e nenas puideran xogar e ter xoguetes 
estimulantes e con sentido dentro da súa propia cultura. 
Os pais, para poderen axudar a desenvolverse ós seus 
fillos deben coñecer, estar cerca e apoia-los seus xogos 
e non abandonalos completamente ós feroces dictados 
comerciais dunhas determinadas datas. · 
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O TRASNO 

Recortar, recortarei Daniel López 

Disque a política é a arte 
do posible. Pero nesa proposta 
pode haber moita mentira se se 
usa para nega-los de~eitos do 
desvalido ¿non haberá mellar 
causa na que aforrar, ou? 

Andamos a voltas coa érise 
fiscal do Estado do Benestar: 
as administracións públicas 
están empuf adas. Nis~ chega a 
dereita ó poder e con man de 
ferro comeza a recortar pensións 
e axudas sociais e a privatizar 
servicios de interese xeral -caso 
de Francia-, ou ben decídese a 
incrementa-los ingresos subindo 
espectacularmente os impostas 
-caso de Vigo-. · 

Hai que coñecer algo as 
administracións para saber con 
que ~riterios se administra. A -
dereita non ere moito no 
público. Pensan que a empresa 
que dirixen nunca funcionará. 
¿.Os servicios necesarios? 
Contratar a empresas privadas. 
Ata a redacción dos proxectos 
de Lei chega a contratarse por 
fóra. 

¿Que gastos recortar? Velaí 
a cuestión. Satisface-la vaid.ade 
dun conselleiro pode supoñer 
unha millonada: por exemplo, 
o. antollo estúpido de que, sen 
cambiar nin chisco de contido, 
unha consellería pase de 
chamarse COTOP a chamarse 
CPTOP, impronunciable por 
certo. Rotulación de coches, de 
despachos, de edificios, estrago 
de quintais de papel, sobres, ... 

¿Falamos de axudas a 
empresas? Chega un sonado 
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empresario agrícola, por unha 
explotación de amoras das 
silveiras, zuga centos de 
millóns, e á volta dun ano todo 
é silveira pura: brava e 
montaraz. Adeus moi boas. 

¿E os estudios? ¡Ai os 
estudios! Hai por aí un da 
pobreza feito por uns cataláns 
por cincuenta millóns de nada 
que non se sabe para que valeu. 
¿Para contestar preguntas 
parlamentarias? Se cadra nin 
para iso. Non se gastou tanto 
en tódalas· axudas do salario 
!:)Ocial. 

E mentres ¿por que tanto 
funcionario semiparado, 
envilecido pola falta de 
traballo? ¿Por que se desvía a ' 
empresas · afíns o traballo que 
dignificaría e . faría eficaz o 
aparato administrativo? ¿Por 
que non fan dunha vez unha 
administración tecnificada, por 
concurso, e se deixan de meter 
xefes, asesores e xefiños a dedo? 
¿Por que se politiza todo o que 
se fai? 

¿Recortar que? ¿Servicios 
educativos, sanitarios, pensións, 
axudas sociais? Que se 
aqtórecorten eles o que lles 
sobra de maneira solemne e 
exemplar. Despois falamos. Por 
que falar hai que falar, en serio 
e con sentido. ¿Con que dereito 
Felipe e Aznar acordan 
furtarnos na próxima campaña 
o inaplazable debate sobre o 
futuro das pensións?. 
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BOA NOVA 

Galegos e Cristiáns 

Tucho (filio): Papá, ¿que estás 
lendo? 
Marcelo (pal): 
Estou leudo este 
libro. 
Tucho: ¡Anda!, 
«Galegos e 
cristiáns» 
Victorino Pérez 

· r_Prieto. E ¿quen 
é ese Victorino? 
Marcelo: ¿Non 
o coñeces? É un 
cura, ho; estivera 
aló na parroquia · 
de Lagoa, en 
terras de trala 
Corda, despols 
en Xove, e <:tgora 

-anda preto de 
Ferrol. É moi bo 
home, un · .pouquiño botado para 
adiante, pero moi bo home,. e bo 
crego tamén. 
Tucho: Ti moito andas sempre con 
cousas ~os cregos. 

1' 

Marcelo: Dos · cregos e d9s non 
cregos. Hai que saber gustar e
valora-las cousas boas, veñan de 
quen veñan; e hai cregos bos que 
fan cousas moi boas. Unha delas 
este libro precioso que e.stou lendo. 
Tucho: Pero ¿de que vai ese libro, 
papá?; aínda non mo dixeches. 
Marcelo: Aínda non mo 
preguntache.s tampouco. Pois, mira, 

. vai recollendo, ó longo da historia 
de Galicia, o pensamento, a palabra 
e os feitos de moitas persoas que 
foron .ó mesmo tempo galegos -e 
cristiáns. 
Tucho: Pero ¿é t~n difícil ser galego 
e ser cristián ó mesmo tempo? Non 
digo agora, que hai moita xente que 

non quere ser cristián, pern noutros 
tempos nos que todos eran cristiáns 

en .Galicia, todos 
serían galegos . e 
cristiáns, digo eu. 
Marcelo·: Pois 
non, Tucho, non; 
anque .che pareza 
raro, en Galicia 
houbo e hai moita 
xente que non sabe 
xuntar estas <lúas -
cousas. Sobre 
todo hai moita 
xente cristiá, que 
non lle dá mérito 
a Galicia, nin á 
nosa condición de 
galego~, nin á nosa 
cultura, nin á nosa 
fala, .... parécenlles 

cousas parvas que nin van nin veñen 
para . ser un bo cristián. Están en 
Galicia c9mo se estivesen en Palencia 
ou en Toledo ou en Sevilla. 
Tucho: Pois os parvos -~ono eles. 
¡Mira que non se decatar de que 
somos dun xeito moi particular e de 
que ternos tantas cousas fermosas 
en Galicia, empezando pola mesma 
fala que ternos! ¡Non saben o que 
perden! 
Marcelo: ¡Xa!, pero éche así. Somos 
un dos poucos pobos do mundo que 
se avergonza de coñecer e fala-la 
súa pFopia lingua. Por iso libros 
coma este véñennos . moi ben a 
t0dos. 
Tucho: ¿Hasmo pasar e.ando o 
remates? 
Marcelo: Hei, xaora que hei, e 
pódesllo ensinar ó teu profe de 
relixión, ese de quen tanto me falas. 
Tucho: ¡Boa idea, papá! 

O sinal do pequeno 
Domingo 4 de Advento 
Mt 1, 18-25 -- 24 de decembro 
Xa está o N adal ás portas. E 
con el a promesa firme, a 
seguranza, de que Deus está 
metido en corpo e alma na 
nosa vida de cada día. Xosé e 
María, e despois deles millóns 
de _eren tes, recoñecérono 
naquel neno que nacía en Belén, 
cos sinais da marxinación entiba 
do corpo. Xesús, pobre e 
diminuído no portal de Belén, 
indícanos en que lugares e 
persoas podemos nós atoparnos 
hoxe co Deus que nos salva. 

* * * 

Ano Novo, 
Diferente 

Ano 

Domingo da Sagrada Familia 
Mt 2, 13-15, 19-23 -- 31 de 
decembro 
Remata o ano vello. Hai moitas 
familias que abren as portas do 

" novo con moi pouca esperanza. 
Paro, pobreza, inseguridade 
sementan o desacougo en 
moitos corazóns. Os que máis 
sofren isto son os que doutros 
países veñen a asentar na nosa 

· terra, o mesmo que fixemos 
moitos galegos noutros tempos. 
Só unha decisión firme pola 
solidaridade cos pobres pode 
facer que o novo ano sexa 
novo, sexa diferente. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O NOSO PORTAL 
neste ano foi recollido do 

.. Mosteiro de Santa María 
de Montederramo en 
Ourense; é unha obra do 
escultor Alonso Martínez 
de comezos do século 
XVII. 

ESTUDIANTES GALEGOS 
PARA A AXUDA SOCIAL 
cumpre neste mes os seus dous 
primeiros anos e son un bo 
exemplo do que é en realidade a 
solidarie-dade, palabra tan 
gastada nestes días. é un colectivo 
que traballa na Universidade: 

AS ÁRBORES sofren 
desfe · ~s nestas datas, cando 
hai desaprensivos que 
descoñecen a ·solidariedade e 
harmonía necesarias que deben 
darse sempre entre os humanos -
e o resto da natureza, . e que 
no N adal tamén tiñan que medrar. Este agarimo aínda é 
máis necesario cando unha de cada cinco árbores está 
enfe.rma polos cambios climáticos que prod~cen pragas, a 
contaminación atmosférica; porr.-exemplo, na comarca de 
Vigo, as invasións irracionais na paisaxe natural a través 
de concentracións parcelarias~ vías rápidas, etc. 

A PRIMEIRA -GRAN 
REVOLTA contra a Unión 
Europea e os acordos de 
Maastricht está a· desenvol
verse en Francia, polo que 
toda aquela demag_ox.ia 
dunha Europa unida está a 

Santiago, A Co-ruña, Lugo, 
rr 1..., bu cando voluntarios que adiquen algo do seu 

tcmp a traballar polos necesitados: no psiquiátrico de 
nx , na C ciña Económica, na alfabetización, na atención 

6 enf rmo e marxinados. EGAS ten un teléfono para d~r 
mái información: 981-588380. · 

facerse trizas. Aquel dez de N adal de mil novecentos noventa 
e un, cando se firmou Maastricht, todos estaban coma chispos 
despois da caída do Muro de Berlín; as causas xa non sop tan 
optimistas. A suspensión daqueles acordos pode ser unha boa 
saída, xa que tamén Galicia está a sufrir o se\l desman
telamento por estas políticas de mercado. Na fotografía, varios 
franceses queimán unha bandeira da Unión Europea. 

< - · E -• • -
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NOS TRINTA ANOS .no 
REMATE DO VATICANO 11 
quer,enios lembrar estas reflexións 
do que foi hispo. de Mondoñedo, 
Don Miguel A. Araújo: «Dende 
esta realidade da Igrexa, que non 
nos acaba de convencer, podemos 
preguntarnos: ¿que · foi do 
Concilio Vaticano 11?... O 
Concilio, ata certo punto, foi 
domesticando e traizoado por 
·unha fe apoucada, por medo ó 
risco, por unha falsa prudencia 
humana e, sobre todo por unha 
falta de identificación co seu 

espírito e pensamento ... » (La Voz d_e Galida, 19-IX-95). Na 
fotografía o hispo ugandés Kiwanuka camiño do Vaticano 11. 

••••• 
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. O CONCE
LLO DE 
OLEIROS é 
un exemplo na 
xestión da Lei 
do Solo e 
gracias ó quin-

C O N CELLQ DE OLEIROS ce por cento 
dos solares que 
son urbani

zados e que ll~s corresponde ós concellos por lei, está a dotar · 
ós veciños de importantes servicios públicos: bibliotecas, 
centros culturais, parques co.ma os que acaba de ináugurar 
cos nomes de Nelson Mandela e Nicolás Redondo. Con 
eficacia e imaxinación é posible facer rendible o que noutros 
sitios só son beneficios para os promotores privados. 

AS COMUNICACIÓNS COS MARIÑEIROS seguen a 
ser unha traba técnica e económica tamén neste tempo de 
N adal; para eles e as súas familias non hai tarifas reducidas. 
Ós que faenan máis lonxe si teñen que recorrer á vía' satélite, 

. cústalles mil pesetas minuto. E todo isto, sen intimidade 
e calidade ningunha. Ás veces todo queda nas ganas e na 
perda dos cartos, pois non das escoitado: Para estas familias 
non hai domingos nin festas, todas son distancias físicas 
e afectivas. 

OS NOSOS EMIGRANTES 
están en mentes de todos neste 
tempo de N adal, e cada volta con 
ináis preocupación, porque o 
oitenta por cento deles mal viven 
cunha pobre pensión, sobre todo 
na América máis en crise. Un 
millón trescentos cincuenta mil 
levan máis de corenta anos na 
emigración, sen retornar; só os 
emigrantes a Alemaña e Suíza, 
da que aparece na fotografía os 
seu sinal nacional, ·retornan máis . 
a miúdo e viven aquí coas súas 
pensións de xubilación. Estes 
dous Estados están a mandar cada ano doce mil millóns de 
pesetas-para pagar pensións de xubilados que retornaron. 

O CONSUMO DE 
PRODUCTOS GALEGOS 
NESTAS DATAS é unha 
obriga. Por iso hoxe queremos 
felicita-lo Nadal co viño do 
Rosal: albariño, loureiro, 
treixadura, etc. Achegámonos 
á Cooperativa «Porta do Río 
Miño», na que están 
integrados oitenta e cinco 
colleiteiros e na pasada 
vendima tiveron unha das 
mellares colleitas dos últimos anos. Por certo, ó remate fan 
unha festa entre tódalas familias para cura-las feridas que se 
puideran crear entre os veciños ó longo do ano, polo que o 
viño nestes casos tamén é sinal de reconciliación e amizade. 

DE REVANCHA 
POLÍTICA 
podemos cuali
ficalo informe que 
a _ PresÍdencia de 
Rusia está a·publi
car sobre a repre
sión que sufriron 
os diferentes cre
dos relixiosos des
pois da Revolución de Outubro de mil novecentos dezasete; 
máis de douscentos mil crentes foron asasinados: musulmáns, 
xudeus e sobre todo membros da Igrexa Ortodoxa. Mesquitas, 
igrexas e sinagogas foron destruídas. Neste Nadal as 
4istintas manifestacións relixiosas xa p·oden expresarse 
libremente, a pesar do clima electoral que segue a vivirse. 
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OPINIÓN 

¿De quen son as igrexas? 
Francisco Lorenzo M ariño 

Eu preguntaríame se as igrexas están para oír misa 
ou para celebra-la Eucaristía. A inmensa maioría están 
dispostas soamente para Deus, e non ·se pode esquecer 
que cando a Igrexa empezou a facer sitios de reunión 
chamáballes «Domus Ecclesiae», Casa da Asemblea. 

Hoxe son nomeadas Casa de Deus, e seguimos 
chamándoas igrexas sen lembrar que na orixe estamos 
a dicir «asembleas», xuntanzas. Se a alguén se lle 
ocorrese chamarlles «asembleas», a inmensa maioría 
non entendería, pero si que comprendería se dicimos 
templo, palabra que os primeiros cristiáns rexeitaban. 

A masificación · nun pobo que de cristianismo 
envorcou en cristiandade, cun idio~a xa esquecido 
pola xente e ben estudiado polo clero, serviu para 
racha-la irmandade e impo-la xerarquía, o sangue azul. 
Estes sabían e o pobo ignoraba. 

Aparecen os presbiterios, -non conxunto de cre
gos-, senón lugares reservados para as persoas 
«sagradas» e excluíntes do pobo; aparecen reixas, 
arredamentos dos altares -esta é unha palabra tamén 
tabú para os nasos devanceiros na fe de Cristo-, luxas, 
xv to , prata, ouro... a vestidura litúrxica queda 
ne rada no medioevo e, remedando as cerimonias dos 

pazos reais, complícanse ata tal punto os ritos, , que, 
coma no tempos de Xesús, deveñen incomprensibles 
para o pobo ata tal extremo que este xa renuncia á 
irmandade e obedece humilde e ignorante nuns ritos 
que non son os das súas raíces, pero que tacitamente 
acata porque «hai que oír misa todos los domingos y 
fiestas de guardar». 

O clero é o que sabe, e eles, os pobres do Señor, 
inhíbense nos ritos de identificación deixando facer ó 
cura ou ó frade. 

Na case totalidade das igrexas, os fieis soamente 
miran o lombo dos outros sen se veren as caras pois 
non se pode mirar atrás, sen se saudaren porque o lugar 
é «tabú», e xa se poden sentir satisfeitos de que se 
lles permita cantar, facer algunha lectura e, con 
permiso, axudar no xantar do carpo de Cristo, e pouco 
mais. ¿Por que se prohíbe falar nas igrexas ( asembleas )? 

Houbo cregos que cambiaron o altar de sitio e 
levárono a un lateral da igrexa para acerca-la xente 
e ofrecer un sentido de asemblea. Pero o resto, ou sexa, 
a case totalidade, están dispostas para oír misa e non 
para celebra-la Eucaristía en comuñón. E xa hai ben 
de ano do Vaticano II. 
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POLÍTICA 

. DOBNGEEU 

O Bloque Nacionalista qalego e 
mais Esquerda Unida intercambian 
frecuentes ataques,' entre outras 
cousas porque pretenden o apoio do · 
electorado que se· recoñece de 

Por Tintxu 

esquerdas e se identifica co galeguismo. Fóra desa competencia 
electoral e das diferencias i~eolóxicas, ·danse entre as dúas 
organizacións certas coincidencias de estratexia. 

Coincidindo cos planteamentos de organizacións do terceiro 
mundo na súa loita pola independecia, a ~G promoveu desde 
principios dos 70 a formación dunha fronte, na que este partido 
comunista xogaría o papel de vangarda para outras 
organizacións menores e persoas que seguirían no ámbito 
político, sindical ou social as liñas de actuación marcadas polo 
grupo promotor. 

Esqu~rda Unida naceu en Galic~a como organización creada 
hai case dez anos ó redor de Partido Comunista, como unha 
coalición electoral para atrae-lo voto de sectores sociais de 
esquerda ós que lles resulta incómoda a sigla comunista, 
integrando tamén á c;mtras pequenas organizacións. Pero foron 
sóbre todo militantes sen adscrición partidaria os que 
engrosaron as bases da coalición. 

A UPG no primeiro caso e o PCG (dentro de Galicia) son 
os partidarios que seguen nestes anos levando o peso das 
organizacións respectivas, definidas coma fronte ou coalición, 
respectivamente. Estes partidos pretenden marcar priorid~des 
políticas, sindicais ou sociais para a' actuación dos militantes 
do conxunto· da organización. 

Pero se en EU non existe ningún grupo relevante fóra do 
PCG (por máis que ultimamente se integrase un colectivo 
procedente de Esquerda Galega), no BNG actual grupos coma 
Unidade Galega ou Esquerda Nacionalista slipoñen un 
contrapeso ó papel dirixente da _UPG, sobre todo cando 
coinciden entre si e cos minoritarids Colectivo Socialista, PNG 
mi Inzar. 

Por iso o BNG presenta hoxe unha variedade ideolóxica e 
un debate interno máis grande có que existe en EU. Isto pode 
supor unha diminución do grao de disciplina interna tradicional. 
na organización da fronte, pero ó mesmo tempo ofrécelle unha 
meirande posibilidade de atracción de diversos sectores sociais. 
Seguramente esta é unha das claves do progreso da CIG, coma 
sindicato claramente nacionalista, pero non monolítico. 

Seguramente esta é a resposta que pode dar hoxe o BNG ás 
preguntas ou críticas de EU á integración de Camino Nogueira: 
¿cambiou o BNG ou foi Nogueira quen o fixo? Algún voceiro 
de EU formulaba así a pregunta, mentres outros daban por 
sentado que se trataba dunha claudicación do promotor de 
Esquerda Galega e Unidade Galega. Pero~ integración doutros 
compañeiros significativos, mesmo dun grupo que pasara uns 
meses en EU, parece recoñecer ú~ cambio no BNG. A lectura 
dos documentos aprobados en Ferrol permite tamén facerse 
unha idea: as opiirións sobre a autonomía, sobre Europa, o 
papel da organización cara á sociedade están lonxe das ideas 
orixinarias da UPG. 



TERQEIRO MUNDO 

Campos ' de ·Traballo en Países do Sur 
Setem e Intermón.-Galicia convó_cante a aprender e colaborar en . Campos de Traballo en Países do Sur. Esta 
experiencia enmárcase dentro dun proc;eso anual de educación na solidariedade, que consta de tres fases: 
1-Formación: (na primavera): 

. Consistente na celebración de 3 Encontros de Formación de fin de Semana entre os 
posibles participantes. 

2-Cooperación: (1 mes no verán): 
Participación en grupo en campos de traballo en países do Sur. 

3-Sensibilización: (no outono ): 
Difusión compartida das experiencias vividas. 

Requisitos para participar: 
- Ter 21 anos ·ou máis. 
- Experiencia asociativa ou de voluntariado social. 
- Suficiente madurez persoal. 

Preinscrición e Información en: 
INTERMÓN-Galicia 
Salvador · de Madariaga 45 baixo. 15008 A Coruña 
Telf: 13 54 44 Fax: 13 39 11 - (De 16 a 20 horas) 

Prazo de Inscrición: Ata o JO de Xaneiro de 1996 
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TESTEMUÑO 

Benqueridos Irimegos: Como vos teño 
prometido na carta enviada a «lrimia» 
hai dous meses, vou 'tratar de seguir 
comunicándome con todos vós dende 
Guatemala xa que penso que a unha 

1- O Acordo Sobre Ideótidade 
e Dereitos dos Pobos Indíxenas de 
Guatemala. 

publicación comprometida coa 
liberación do pobo galego pode 
interesarlle o esfotzo de liberación dos 
pobos maias. Eu estou a trabnllf:lr por 
algún tempo neste eido dende a 

da reforma da Constitución do país. 

Unha segunda parte recoñece a 

Escríbenos 1\i 
inserción _en dúas etnias -a «quetchi» e 
a «achi»-, na zona de Verapáz dende o 
Centro «Bartolomé de las Casas» de 
Cobá,n. Dende a miña chegada creo que 
podo compartir con vós tres temas. 

contemplados no acordo nun cuarto 
capítulo; Guatemala xa é unha 

nación multiétnica, 
pluricultural e multi
lingüe. ·Pero ademais 
neste apartado hai un 
recoñ.ecemento ·das 
autoridades indíxenas . 
e das súas decisións 
ata o punto de esixir 
tamén a reforma das 
leis municipais, ·e a 
rexionalización admi
nistrativa dos. seryicios 
de saúde, educación e 
cultura. 

Ou~ros puntos máis 
no -apartado son a 
aceptación das normas 

~ 
•' 

A década dos 80, 
como ben sabedes, 
foi para estes pobos 
indíxenas de Guate
mala un tempo de 
guerra, un tempo de 
masacres e xeno
cidios. A década dos 
90 parece un pou
quiño máis promete
dora. Un dos motivos 
de esperanza é 
Acordo Sobre unha 
Paz Firme e Dura
d ira, firmado en 
n v mbro de 1994 
entre o Goberno e a 
Unidade Revolucio
naria Guatemalteca, 
grupo que represent~ 
á guerrilla e organi

Guatemala xa é recoñecida unha nación multiétnica, pluricultural e multibilingüe 

. consuetudinarias dos 
indíxenas, e a a,cepta
ción e facilitación do 
cuinprimento do seu 
dereito á terra, que é 

zacións indíxenas e populares. Este 
acordo foi asumido palas N acións 
Unidas que estableceron en 
Guatemala a Misión das Nación 
Unidas en Guatemala (MINIGUA) 
para verifica-lo seu cumprimento . ...-

Un dos capítulos <leste acordo 
que máis interesa para a liberación 
dos pobos maias é o concernente á 
Identidade e Dereitos dos Pobos 
Indíxenas. N este acordo entran tres 
pobos indíxenas guatemaltecos: 
maia, garifuna e xinca. 

O acordo, nunha primeira parte, 
recoñece a identidade destes pobos 
para pasar ó respecto dos seus 
dereito políticos, culturais, 
econ ,, micos e espirituais ata o punto 
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discriminación racial, e a particular 
discriminación da muller conside
rando a urxencia de superala tanto 
dende o punto de· vista legal coma 
dende · o punto de vista cultural, 
educando para a transformación de 
mentalidades. 

Despois vén unha . terceira parte 
sobre o recoñecemento do dereito á 
eultura autóctona (lingua, 
toponimias, nomes, espiritualidade, 
relixión, vestido , ciencia - e 
tecnoloxía ), respecto e fomento 
tamén, mediante unha política 
educativa e cultural e o acceso ós 
«mass media». 

Os dereitos civís, políticos, 
sociais e económicos son 

fundamental na súa cosmovisión; 
tamén artella-la _súa participación a 
.nivel local, rexional e nacional. 

¿Que .dará de si o acordo? ¿É 
demasiado ambicioso? ¿ Terá o novo 
goberno folgos para levalo á 
practica? Polo pronto MINUGUA 
está levando a cabo por todo o país 
unha campaña ·de dalo a coñecer e 
de verificar «Xa» o seu cumprimento. 

2- Nova Masacre: Na 
Comunidade «Aurora . 8 de 
Octubre» de Xaman (Alta 
Vera paz). 

· Efectivamente este Acordo aínda 
é máis promesa ca realidade. Non 



l.lanolo Sordo 

Sobre o papel recoñécense os dereitos económicos básicos das comunidades indíxenas 

se dan as conversións necesarias nos e para· a vos a consulta se queredes). 
secfores sociais para levalo a cabo. 
Os militar.es, na súa meirande parte, 
son un dos sectores sociais máis 
reacios polo acordo. Proba diso foi 
a masacre perpetrada _por unha 
patrulla do exército o día 5 de 

_3- Eleccións-95: O Triunfo da 
Dereita Civilizada e o Acceso ó 
Congreso das Organización 
Populares. 

outubro. nunha comunidade de As recentes eleccións son a 
retornados de México despois da testemuña de que este pobo que 
década do terror. O balance foi de . tanto ten sufrido está noutro 
once mortos (había dous nenos entre momento histórico máis prometedor. 
eles), e trinta feridos. Esta · O domingo 12 de novembro 
comunidade estaba a celebra-la festa leváronse a cabo as eleccións 
do aniversario do seu retorno cando 
recibiu tan mortífera visita. 

Pero proba evidente de que 
Guatemala está noutro momento 
histórico distinto ó dos anos oitenta 
foi a inmediata detención dos 
respons·ables e a dimisión- do 
Ministro de Defensa. N outro tempo 
estas cousas serían impensables; así 
coma o coñecemento inmediato do 
feito por parte dos medios de 
comunicación nacionais e 
estranxeiros. Correuse a noya de 
que o sector máis reaccionario da 
sociedade ía promover un golpe de 
Estado; esta vez afortunadamente 
quedou no simple rumor. (Existen 
algúns documentos sobre o tema, 
que envío para os arqtiivos de Irimia 

municipais e nacionais. Concorrían 
vintesete . grupos entre partidos e 
movementos. 

1 

Entre eles había un grupo novo 
con a penas tres meses de vida: a 
Fronte Democrática Nova Guatemala 
(FDNG). Baixq_ . estas s~glas 

agrupábanse tódalas organizacións 
popula.res, indíxenas, sindicais e de 
mulleres . ( algunhas delas 
encabezaqan a lista). Ninguén 
auguraba moito futuro . a este 
novísimo grupo e saíu entre os cinco 
primeiros acadando media <lucia de 

_ postos no Congreso. 

Por outra banda o partido gañador 
-PAN, Partido de Avanzada Nacional-, 
representa unha dereita civilizada e 
comprométese a levar adiante o 

Acordo Sobre Paz e Dereitos 
Indíxenas. Aínda a dereita 
incivilizada, á que pertence o xeneral 
Ríos Mont, famoso pola súa 
responsabilidade nas masacres dos 
oitenta, acadou un segundo lugar. O 
opti.nJ_ismo dos guatemaltecos, pois, 
sobre un futuro mellor, ten as súas 
reservas. Pero a realidade está aí, e 

-algo está a cambiar para os pequenos 
aquí e no país veciño do norte 
(México). 

A Igrexa popular tivo tamén moito 
que ver no ascenso do _ voto pro
indíxena. É curioso constatar como 
na Alta Verapaz, onde existiu unha 
forte concientización do pobo por 
parte dos · axentes . de pastoral, 
aumentou o voto pola FDNG ata o 
punto de saír un deputado dos seis 
por esta zona. 

Algunhas congregac10ns 
relixiosas inculturadas, con membros 
indíxenas, tiñan moi claro o voto 
popular e indíxena. 

Os bispos, no seu documento 
sobre as eleccións , foron o 
suficientemente «políticos» como 
para dar cabida a un voto cristián 
entre a dereita civilizada e as 
organizacións populares pero 
excluente da dereita incivilizada. 
Foi un pouco acorde co seu 
documento recente É Urxente a 
Verdadeira Paz, onde alertan que 
non haberá paz duradeira sen unha 
verdadeira promoción humana que 
inclúa educación, cultura, saúde, 
propiedade da terra e dereitos dos 
pobos indíxenas. 

Esto é todo de momento dende 
Guatemala. Ata outra. Que. teñades 
un bo N adal e que o 96 veña 
enchido de bens para o noso pobo 
galego e para estes pobos irm.áns. 
Unha aperta. 

Manolo Sordo 

RlttlA-9 



ACTUALIDAD E 

¿Que quere dicir <<nosoutros>>? 
N ó-los galegas temas un pronome 

persoal en plural de dobre significado. 
Se dicimos nós, estamos afirmando a 
nasa identidade. Pero ningunha 

O sangue nas veas 
Tódolos pobos teñen a súa historia, 

pero non tódolos habitantes dun pobo son 
capaces de se identificar coa propia 
historia, porque a descoñecen. Por 
iso, as nacións que teñen Estado, 
procuran estructura-la súa identidade 
arredor de mitos querendo xustificar 
que o Estado significa a nación. Así, 
Francia coa súa grandeur ou España 
coa súa hispanidade. Pero cando 
unha nación non ten Estado, corre o 
risco de non ter historia, por culpa 
da súa pouquidade. E así, fáltalle o 
modelo identificador. 

Tamén Galicia tiña os seus 
mit : celti m e mailo atlantismo, 

ma p ición á identidade latina 
do paf e m ditcrráneo , e outros 
mit qu non son agora do caso. 
Per carecía de relatos históricos. 
Dende hai anos veñen aparecendo 
xeitosa historias de Galicia coas que 
o galego amantiño da súa tradición 
xa se pode ir identificando. 

O servicio da Tuadición 

O mesmo sucede no eido da historia da 
Igrexa: tamén aquí se require a procura da 
identidade. Agora ben, ata hai moi p<;mco -
tempo non tiñamos un relato 
verdadeiramente completo e satisfactorio 
da nosa historia eclesial galega. 

"O primeiro paso deuno, dende a 
editorial SEPT, o catedrático de Historia 
Jo é García Oro franciscano escribindo a 
Historia da Igrexa Galega, auxiliado por 
Manol Regal Ledo, que traduciu ó galego 
e por Arximiro López Rivas, que se 
r pon abilizou dunhas coidadas 
ilu tración gráfica . Son 280 páxinas de 
gran valía coma ave precursoras dunha 
primav ra que xa agroma. Era 1994. 
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identidade se constrúe se .non é 
. afirmando a diferencia cos demais, e 
dese xeito empregamos outra forma: 
nosoutros, que significa nós coma 

. E nisto chegou Carballo 
O libro do padre Oro é esquemático, 

coma o dun profesor, un consistente 

esqueleto ó que lle cumpría carne e paixón. 
Este labor correspondeulle a outro 
historiador galego que, á súa formación 
académica engádelle un grao de militancia 
cristiá que o fai sensible ·a aspectos que a 
historia formal presupón ou descoida, 
cando non descoñece ou infravalora. 

Francisco Carballo, padre paúl e 
colaborador de Irimia, levou adiante esta 
angueira cun libro do que se dixo na súa 
presentación que ten moita carne, pero non 
é encarnizado. Cun amor crítico á Igrexa. 
Paco Carballo fai aparecer, nas EdiciÓns 
A Nosa 1:erra, un libro de 197 páxinas 
tituladoA Igrexa Galega, e que forma parte 
dunha serie de monografías da editorial A 
Nosa Terra sobre Historia de Galicia. 

outros distintos: nós-outros. Pero non 
ahonda con este recurso gramqtical 
para sentirse identificado porque· todo 
pobo ten unha longa historia. 

Apareceu este verán . 

Non cabe dúbida de que falta un terceiro 
paso que alguén terá que dispoñerse 
a dar algún día: ir narrando unha 
historia · da Igrexa na que o feito 
galego diferencial se incorpore no 

. roáis amplo horizonte da Igrexa de 
tódolos tempos e latitudes. 

O día a día da liberación 
Van sendo moitos galegos, e 

moitos cristiáns na enteira Europa, 
que procuran a identidade evanxélica 
no continente americano Centro e 
Sur, en escandalos-o contraste co 
Norte. O Comité Óscar· Romero da 
Coruña tivo a boa ocorrencia de facer 
traducir un libro concientizador, a 
Axenda latinoamericana. Nela 
aparecen, ó lado dos grandes santos 
canónic;os, un amplo martiroloxio 
ecuménico que vai debullando vida 
e morte de tantos indios, negros ou 
brancos, solidarios. 

N esta Ax en da hai artigos de 
testemuñas que producen ~ ourizame 
da pel, tan enorme é o impacto que 
p~oducen relatos e cifras. Polo prezo 

de 1.000 pesetas o irimego pode adquirir 
este calendario dunhas 230 páxinas nestes 
sitios: Centro Fonseca . da Coruña, 
Parroquia do Cristo da Victoria en Vigo, 
Compañía de María en Santiago. 

Biblia Azul 
Así se titula un libriño, tamén de mil 

pesetas e ~57 páxinas, que a editorial Trotta 
acaba de traducir do· alemán. Trátase dunha 
Biblia simplificada, elaborada en seis 
meses por trinta segrares coa compaña 
erudita de tres teólogos e cinco biblistas. 
Algo realmente necesario para ir entrando 
ría literatura bíblica, con especial atención 
ó Novo Testamento. ·Penso que é un 
excelente agasallo de Reis. 

Pepe Chao 



.RELIXIOSIDADE POPULAR Manuel María 

NOVENARIO 
" DIA SEGUNDO - Acto de Contrición 

F 
ai que amemos a nosa lingua, 
unha das grandes riquezas do 
mundo e a meirande fortuna 

que se nos concedeu. Amémola ou 
odiémola, gústenos ou non nos guste, 
usémola ou avergoñémonos dela, o 
galego é a nosa lingua natural e 
verdadeira, o xeito de comunicarnos ple- . 
namente cos nosos semellantes e co 
mundo. A lingua é o que nos define e 
singulariza 
coma pobo. 
Nada -· hai 
coma a pala-· 

da Terra Cha, o·primeiro domingo do 
mes da Sega, sempre q!-'e non sexa día 
un, celebraban a romería de Santa Isa
bel. A media mañá tQcaban as campa-

- .1 

nas parr.oquiais para congregar a 
veciños e devotos e, dende a igrexa 
matriz, baixaba, moi solemne e 
despaciosa, a procesión cara á ermida 
de Nosa Señora Santa Isabel. Un ano, 

espadanas do Miño, fieitos das 
carballeiras, fiúnchos que nacen nos 
cámaros. Sempre florecían, despois de 
cortados e perfumaban o corazón dos 
romeiros. Un día florecerán de novo 
sabor do alcatrán da estrada como 
antano florecían sabor das pedras da 
vella corredoira. O recendo destas flo
res marabillosas. perfumará as máis 

fermosas pala
bras do noso 
idioma: 
Galiza, Saleta, 
vida, nai, rula, 
r. o n s e l , 
abidueira, 
amor ... 

Oración 

. bra: a súa luz, 
a súa forza, a 
súa beleza, a 
súa música e, 
sobor de todo, 
o seli infindo 
poder . de 
suxeren:cia. É 
mentira podre 
que unha 
imaxe vale 
máis que mil 
palabras. A 
rmaxe repre
sen ta algo 

Desexamos ser como unha ola de Bonxe, ateigada coa música máis _nidia e máxica do noso idioma. 

Suplicamos 
a gracia da 
palabra. 
Desexamos ser 
como unha ola 
de Bonxe, 
ateigada coa 
música mais 
nidia e máxica 

concreto, singular e limitado. A imaxe 
dunha flor unicamente representa a esa 
flor ou todo máis a unha especie. Se 
dicimos a palabra flor estamos 
nomeando tódalas flores que foron, as 
que son, as que serán e aínda as que 
poidamos imaxinar ou soñar. 

A lingua é o vencello cos que foron 
ecos que virán. Unha ligazón de amor 
e de beleza, o arquivo que garda toda a 
experiencia e todo o saber humano. 
Cando nacemos, a palabra dáno-la 
benvida á existencia. E despídenos 
cando nos irnos para sempre. 

A palabra é a compaña mais certa e 
imprescindible. Que o sexa dos séculas 
polos séculas. Amén. 

Meditación 
Os veciños da vila de Outeiro de Rei 

un dos ramistas, que levaba as imaxes 
de Santa Isabel e a súa curmá a Virxe 
María tropezou e caeron ao chan as 
imaxes sagradas. Cando as imaxes 
bateron no .chan, a corredoira 
inesplicablemente, apareceu cun mo
lido de badós, espadanas, fiúnchos e 
fieitos. As imaxes non padeceron nin
gún dano. Espadanas, fiunchos, badós 
e fie.itos, tocados palas sagradas 
imaxes, floreceron de súpeto. 
Rebentaron en flores azuis, vermellas, 
brancas ... coma un berro de alegría e 
de beleza na mañá radiante dó mes da 
Sega. En lembranza deste suceso 
estraordinario tódolos anos as mozas 
e mozos da vila de Quteiro de Rei, o 
sábado pola tarde, alfombraban o 
camiño polo que ía pasa-la procesión. 
Enchíano de badós do río Ladra, 

do noso idioma que nos sirve para 
nombrar a terra, o amor, a rosa, o 
soño, o traballo de cada día e o 
descanso de cada noite. Cando esa ola, 
que somos nós, escache e os seus 
anacos volten á terra da que está fe ita, 
que as palabras que cantiña voen como 
paxaros e se espallen, alegres 
chiadoras, por toda a tribo, levando 
un mensaxe de paz e amor. E o recendo 
que deixen sexa unha melodía para 
contrapoñer aos oubeos do odio, aos 
estarabouzos da carraxe e aos 
estouridos do rencor. Amén. 

Propósito.- Usaremos sempre a 
nosa fala. Endexamáis nos 
avergoñaremos dela. Nunca a 
luxaremos utilizándoa como 
instrumento de odio e de mentira. 
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ECONOMÍA 

A Riqueza dun País 
Dende que a economía tivo un pa

pel importante na organización dun 
Estado, comezaron a crearse xeitos de 
intentar medir cómo medraba ou 
diminuía a riqueza <leste, e cómo se 
comportaba en relación cos demais. 
Faise así necesario un consenso entre 
tódolos países para compara-los seus 
estados de contas, coa pretensión, en
tre outras, de ser 
modelo dun de
terminado xeito 
de desen:volve
mento e dos 
froitos que este 
ten. 

Moitas son as 
definicións que 
e barallaron 

para face-la esti
mación da rique
za que ía crean
do un E tado ó 
1 ng do tempo, 
ata h gar á qu 
h xe é comun
mente aceptada: 
o PNB, ou pro
ducto nacional 
bruto. 

¿Que é o 
PNB? 

exemplo, a froita; xunto ós bens fin~is 
están os bens intermedios que son 
todos aqueles que se integran no pro
ceso de producción para elaborar un 
producto; por exemplo as mat~rias 
primas coma o algodón con que se fa- · 
brica un xersei. 

Erros na Medida 
Collendo polo miúdo estes concep-

máis segura non é a que máis policías 
ten, nin gozará de máis paz quen máis 
gaste en armamento; así pois non 
podemos asegurar que estas partidas 
incrementen a riqueza d_unha 
sociedade·, e deban contabilizarse 
coma tal. 

Os servicios municipais son taméri 
un claro exemplo, P<?is non son aigo 
que satisfaga directamente ó indivi-

duo, senón que 'é 
un custo neces·a
rio por mor das 
aglomeracións 
urbanas motiva
das polo noso es
tilo de desenvol
v eme n to. Do 
mesmo xeito que · 
nos sen!icios, hai 
unha serie de 
custos sociais na 
producción, coma 
por exemplo o 
das estradas, ne
cesarias para que 

· cheguen a nós 
todo tipo de behs. 

Estes custos 
de organización 

O PNB é o 
valor do con
xunto dos bens e 

· entran a formar 
parte dos chama
dos bens interme
dios, por conside
rarse necesarios A auga pura non se contabiliza, se a contaminamos o custo que supón devolvela ó seu estado inicial 

me/lora a riqueza dese país. para que o proce
so de producción 

se leve adiante. Cumprirá pois para 
ter unha visión da verdadeira riqueza 
dunha sociedade deducir estes gastos 
que non aumentan a riqueza, senón 
que nos falan das carencias e do alto 
custo que supón levar adiante o noso 
sistema económico. 

servicios finais producidos nun ano. 
Chámase nacional porque está 

realizado polos factores productivos 
nacionais, diferenciándose do PIB en 
que este último fai referencia só á pro
ducción interna dese país sen ter en 
conta a nacionalidade da empresa qúe 
o realiza. 

Chámase bruto porque non ten en 
conta a parte <lesa producción que se 
fai para repoñer ou amortiza-los bens 
que xa e i tían. O contrario sería neto. 

O bens finais son os que satisfán 
directamente ó individuo, así por 
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tos virá ben lembrar que moitas das · 
actividades que pasan por rique?:a, son 
custos de organización ou cu~tos 
sociais; .isto é, son gastos necesarios 
para que se poida realiza-la actividade 
económica e a vida social nun Esta
do. Mentres que o servicio que dá un 
ensinante é desexable por si mesmo, 
o ·que nos dá un avogado, ou un poli
cía, ou un militar non o é; é máis, 
fálanos dun certo tipo de carencias qne 
ten ese Estado en materias como a 
seguridade ou a xustiza; todos estare
mos de acordo en que a sociedade 

¿Medimos todo? 
Alfred Marshall, ecQnomista do sé

culo XIX, sinálanos <lúas das caren
cias na ~edición da riqueza dun país: 
moitos dos dons que a natureza ofre
ce ó ser humano non se inclúen 



no inventario, como te-la auga pota- , 
ble. É máis, no caso de estar contami
nada, todo o custo que supón 
devolvela ó seu estado inicial (se é po-
. sible) será considerado unha mellora 
na riqueza dese país -e~tamos diante -
doutro custo social-. -

- subestimamos todo aquelo que, 
por ser abun-
dante, ten un 
prezo pe_queno 
no mercado; 
vále-n.~s aquí 
tamén o 
ex~mplo da 
auga (tanto po
table, coma 
fonte de ener
xía e coma me
dio de trans
porte); se a 
comparamos 
cos diamantes 
¿que producto 
é. máis indica-

. tivo da riqueza 
dunha socie
dade?. Xunto a 
iso, dicir ·que 
non ten sentido 
que nun país 
onde a pobreza 

Preguntámonos pois_ que papel 
xoga a economía no esquema total de 
satisfaccións humanas, que son as que 
poden medi-lo nivel de vida da xente. 
Tibor Scitovsky, profesor na Escola de 
Economía e Política de Londres, co
méntanos catro categorías nas que po
demos clasifica-las satisfaccións de 
necesidades: 

verdadeiro benestar, e se cadra é aquí 
onde máis clara se ve esa frase que di 
.que os cartos non nos darán a auténti
ca felicidade . 

Crecemento e Desenvolvemento 

Tendo en ·conta que unha simple 
mellora na cantidade do PNB dunha 

sociedade non 
ten por que 
significa : la 
mellora do ni
vel de vida 
desta, cómpre 
coller un con
cepto que se 
~ixe máis na 
calidade desta 
nqueza, que 
na súa canti
dade; este é o 
de desenvol
vemento. 

sexa un pro- "Se nos dá un canse/lo un psiquiatra é riqaeza do país, se no/o dá un amigo non" 

Este con
cepto pode
riámo-lo ca
racterizar polo 
cumprimento 
de catro carac
terísticas ~ue 
poñerán a ca
da sociedade 

blema grave, 
un coche teña o mesmo valor que dez 

-·- toneladas de arroz. · 

¿Que estamos a medir? 

¿Que pretendemos demostrar con 
estes indicadores?, ¿O nivel de vida, 
o ben estar social, ... ? . Debemos ter en 
conta que estes só miden os produc
tos e servicios que pasan polo merca
do,_ deixando de -contabilizar todos 
aqueles como os labores domésticos, 
e os servicios persoais (se nos dá un 
consello un psiquiatra é riqueza do 
país, se_ nolo da un amigo no:µ). 

-_ autosuficiencia · (o desfrute da 
soidade e os traballos que nos tacemos 
a nós mesmos, como vestirnos); 

- estimulación recíproca (o 
desfrute da compañía e das activida
des que se fan cos demais ); 

- bens e servicios dentro e fóra 
do mercado; 

-: a satiSfacción ou non do 
traballo propio. 

Vemos que o papel que xogan os 
indicadores .. económicos -bens e ser
vicios dentro do mercado-, represen
ta unha moi pequena parte do noso 

no seu sitio no 
tocan!e ó.nivel de vida económico: po
breza, desemprego, desigualdades 
económicas e estado do medio am
biente. 

Vemos polo tanto o lonxe que es
tamos de avaliar dun xeito mediana
mente· obxectivo o nivel de vida e o 
seu benestar; e anque ó mellor estas 
reflexións non van mudar moito a si-

. tuación, si polo menos axudarannos a 
relativizar tanto estes indicadores eco
nómicos (PNB, PIB, ... ), coma a im
portancia do mundo económico nas 
nosas vidas. 

Pedro F. Pedrouzo Devesa. 
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ECOLOXÍA 

Introducción 

Escóitase cada vez máis afir
mar que a auga é de todos, mais 
tal afirmación é un sofisma. Certo 
que o noso planeta é 
un planeta de auga, 
pero esta atópase moi 
irregularmente repar
tida, ó igual que lle 
acontece ó ouro, ás 
minas de diamantes 
e ó petróleo. 

. Hai pobos con 
auga e pobos sen 
auga, polo tanto ma
lamente e lle pode 
dicir a quen non ten 
auga que deb"a tela 
p rqu a auga é de 
todos; para quen 
ofre a carestía da 

auga élle ben doado 
comprender que a 
auga non é de todos: 
e de quen a ten. 

Auga escasa 

Auga para todos 

do planeta no~ é utilizable por 
estar nos ~ares, que do 3 % res
tante o 79% está na forma de xeo 
·e un 20%. 

Manolo R. Bermejo 

vivir ata 60 días sen xantar, pero 
morie en 7 días se~ beber. A auga 
é pois impr~scindible para a nosa 
vida e para toda canta actividade 

agrícola ou indus
trial pretendamos 
realizar. . Cqmpre 
recordar que para 
producir 100 . gra
mos de trigo, hai 
que regar con .. 
10.000 litros de 
auga; para produ
cir unha tonelada 
de papel precisa
mos 85. 000 litros 
ou na fabricación 
dun coche gástan
se 450.000 litros. 

Comparti-la 
auga -

Se a auga é im
prescindible para 
o funcionamento 
da nosa sociedade 
e, ó tempo, _trátase 
dun ben escaso e 
mal repartido, 
debemos concluír 
que cumprirá 
compartila. 

Cómpre insistir en 
que, no noso planeta, 
hai moita auga, pero 
pouca é utilizable e 
mesmo aquela que é 
utilizaOle está moi 
mal repartida: uns 
teñen moita auga, 
nun grande exceso e 

O encaro onubense de Zucre o mes de setembro (arriba) e novembro. 

A auga é de 
quen a ten, pero 
dado que ·é tan ne-

outro non teñen case que nada. 

Lembremos que o 97% da auga 
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Auga Necesaria 
Lembremos que a raza humana 

é auga no 65%. Un home pode 

cesaria debe, ten 
que servir para todos. A auga debe 
repartirse solidariamente entre 
aqueles que a precisen. 



O NOSO TABOLEIRO 

¡Aviso importante! 
A finais de novembro enviámo-los reembolsos da .subscrición á revista do ano 1995 que aínda estaban sen 
pagar. 

CARTAS 

Mondoñedo, Decembro 1995 
Saúdos; 

.. ~ S,o.n Xqán Carlos Bouso, e 
diríxome a vós, por varios ID<?tivos: 

1 º Nora boa, e a seguir así. 
Per~oalmente comparto a vosa liña, 
a liña real, e que todo crente do noso 
país ten que chegar a coñecer. . 
Molládesvos en .tódolos temas que 
nos preocupan e que atinguen ó noso 
país, causa que realmente non debe 
estrañar, non 'coma a igrexa oficial. 
Paría falta tamén mandarlle a José 
Gea Escolano alglín exemplar de 
«IRIMIA». E a ver cando será o día 

· en que sexa habitual a misa en 
galega. 

2º- Sobre un dossier que me 
mandastes, supoño que será para 
distribuír, e envialo ós enderezas 9u~ 
se adximtan; supoño, repito que será 
para iso, pero de tódolos xeitos, 
ag.radecería que mo confirmarades. 

·~CANDO QEHA~ FP/>GA_,Qüi?¡ . 0 QtJEltvtA~ ~) . 

3º Ocorréuseme unha idea, que é 
que para distribuír, e dar a coñecer 
o «IRIMIA» e anque supoña un 
custo importante, sería bo -enviarllelo 
aos curas das parroquias, e iso 
poderíase facer coa colaboración 
dos lectores e subscritores de 

_ «IRIMIA», xa que poderiamos 
repartilos pola comarca. ' 

4º Eu tiña ganas de subscribirme, 
son estudiante, e para as subscricións 
pon: 

Ordinaria 2. 000 
Real 3.000 
Apoio 5.000 
Dicídeme o ·que teño que pagar, 

gustaríame ·que fose o menos 
posivel, porque amais de non gañar 
eu un soldo, tamén estou subscrito, 
e son socio doutros cole<;tivos e 
organizacións, anque non vos 
preocupedes, xa que o que me 
digades, será 'o que pague. 

===r-

5º Son tamén membro de Galiza 
Nova,-na comarca de A Mariña, e 
irnos e~itar un catálogo de material, 
polo , que se queredes, insertamos 
tamén o voso enderezo, así coma un 
texto pequeno .similar ó de «A Nosa 
Terra», iso todo gratis, agardo tamén 
a resRosta. 

Non. me queda máis que dicir, 
agardando contestación o antes 
posivel o enderezo vai o final 

Un sa_udo e o~rigado 
Asdo. Xoan Carlos Bouso. 

Enderezo: 
Xoán Carlos Bouso Carballeira 
Ferreira - Sta Mª Maior, nº 7 
C.P. 27742 Mondoñedó 
A Mariña Luguesa 

Telefono de contacto: 
(982) 17 94 55 
Galiza. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do lume 11 
Cheirar a corno queimado 

A acción de inicia-lo lume a súa acción 
queimante, dise prender lume ou mellar 
prender lome nalgo. Tamén se din Pegar 
lome ou Pegar Jume nalgo. E tamén Plan
tar lome ou ben Poñerlle lome a algo. · 
Lembremos aquilo de O que ten. o cu de 
estopas, sempre pensa que lle poñen lume 
ou aquela cantiga que di Se meu pai non 
me casare/ par'o domingo que vén,/ voulle 
poñer lume á casa/ e quéimolle canto_ ten. 
Tamén se pode dicir que Salta o lome 
nalgo, como testemuña aquela cantiga que 
di Unha vella na Mariña/ botou un toxo 
no lar,/ saltoulle na faltriqueira/ e hóubolle 
de queimar. 

O lume queima. E, cando unha cousa 
quente está máis quente do debido, ou des
pide moita calor dicimos que Queima de 
demo ou que Bota lume (Eladio Rodríguez 
consigna Botar fogo, expresión que eu 
nunca oín). Tamén se di Queima que 
abura. Cando no verán o sol apreta dise 
que Queima coma chumbo derretido, se
gundo dicci nario de Franco Grande. 

c mbu tión d cousas polo lume 
tamén pr duce olores. De aí vén Cheirar 
ó chamusco que é «cheirar a queimado ou 
a torrado». Pero Cheirarlle a un unha. 
cousa a corno queimado é «desconfiar 
dalgo, producir mala impresión algo que 
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se anuncia». ¡Eiquí cheira a corno 
queimado! Saber a corno queimado dise 
cando recibímo-la impresión desagradable 
dunha nova que desgusta, dunha reprimen-

, da, dunha inXuria inesperada. 
Cando o lume queima, moitas cousas 

retórcense. De aí naceu o <lito 
Engorriparse coma a correa no_ lume co 
significado xenérico de «retorcerse». 

Outro efecto das queimaduras é que cae 
a pel. Iso dise Esfloria-la pel. Curiosamen
te o frío fai un efecto parecido, por iso se 
fala dun Frío que queima, cando o frío é 
moito. Lembro un texto parecido: Un día 
. .. de inverno, chovendo a *Dios dar, cun 
co~isco que afeitaba, iban etc. · 

Estar queimado ten claro sentido fi
gurado neste texto do século XIX: Eu non 
sei si limparon ou emporcaron ... ; sef que 
aínda hai... e sei que certos deles están 
queimados, porque algúns papés vanlles 
sacando os trapos ó aire. · 

Hai outras denominacións figuradas, 
comaMáis queimado ca un negro que sig
nifica «queimado» pero · que· se usa tamén 
no senso figurado de «persoa que xa ten 
amarga experiencia dalgo». Antonio de la 
Iglesia consigna este dito Máis queimado 
que un cabo de realistas»; eu ignoro o 
porqué. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Na portada da revista· 
hai un Belén, xa se ve: 
Rigoberta Menchú, Vrrxe, 
Samuel Ruíz de San Xosé. 

2: En México e Guatemala 
os indios levan no colo 
un nacemento: o parto 
da esperanza dun Xerm~lo. 

3. O profeta Isaías 
· fala dese gran amaño 

en tempos en que o león 
poderá pacer co año. 

4. Lonxe cadra a esperanza 
mais por non sermos veletas 
habemos ser optimistas 
coas palabras dos profetas. 

5. E os anxos ¿que cantaron 
na noite naqu~l portal? 
Gloria ó Señor nas alturas 
e paz pra todo mortal. 

6. Pero a paz que proclamaron 
se se traduce en verüade 
non depende dos humanos, 
da súa boa vontade. 

7. O texto sagrado dinos 
que a paz do· Señor ós seus 
está firme, pois depende 
da boa vontade de Deus. 

8. Traducindo dese xeito 
a cousa é contundente: 
a paz xa está entre nós 
aínda coma Semente. 

9. Se alguén quere entendelo 
se pretende facer luz 
ha camiñar un bo treito 
dende o presebe ata a cruz. 

10. E ne-ste asunt~ da paz 
decátase o irimego 
que dende sempre, o mundo 
neste asunto anda cego. 

11. Dende hai anos moita xente 
dende as entrañas- berra: 
constrúe un mup.do mellor, 
fai o amor e non a guerra. 

12. E o irimego salmodia: 
Gloria a Deus, que a súa vontade 
é tan boa que xermola 
feliz nova humanidade. 

13. Do ceo de Iugoslav-ia 
choven pingas de consolo 
porque a Semente de Deus 
xa agroma en novo xermolo. 




