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EDITORIAL

O TRASNO

O mono a medio vestir

Arafat na misa do
Daniel López Muñoz
galo e nós con estes pelos.

Os europeos estamos fachendosos de inventa-la
imprenta no século XV, pero centos de anos antes de
Gutenberg, no século VI, xa a coñecían os chineses;
a nosa omnipotencia occidental gábase de descubri-la
pólvora no século XIV, pero ·os chineses utilizábana xa
nos primeiros séculas da era cristiá. E aínda vai habendo
xente que descobre o Medit~rráneo.
En efecto, ano tras ano, por estas datas. que van
de Nadal a Reís, hai insignes escritores que nos din
que Xesús non naceu en Belén e que a data do .Nadal
corresponde á do solsticio de inverno e do culto ó deus
solar Mitra.
Calquera destas arroutadas que ceiban os neo-listos
xa hai ben tempo que se veñen dicindo en calquera
tratado elemental bíblico ou teolóxico. Pero este ano
descubriron a pólvora de que Adán e mais Eva nunca
existiron e que o ser humano non procede dunha soa
parella iniciar. ¡Graciñas por descubrimento tan serodio,
que sempre é bo lembrar que hai mediterráneos por
descubrir e pólvoras por estoupar!
Con todo, se Desmond Morris lle chamou ó ser
humano o mono espido, ternos que recoñecer que
moitos cristiáns somos monos a medió vestir e que, se
nos tiran da manta, déixannos en coiros, en rigoroso
traxe rexional do paraíso. Porque, certo é que tqdas
esas causas xa as sabemos hai tempo pero, ¿témolas
·integradas no noso sistema de crenzas?
Xa non nos referimos agora a eses cristiáns que
porfían erre que erre nese fundamentalismo que chaman
creacionismo: que Deus todo o pode, polo visto, todo
menos facer que os sabios de Israel escribisen en
linguaxe metafórica, figurada, simbólica. Non nos
referimos a eses fanáticos da letra bíblica mal lida que
teñen a cabeza cunha pucha que non deixa de ser funda-mental.
Referímonos á oficialidade teolóxica que así mesm·o
anda teimuda na convicción de que o pecado orixinal
se transmite por xeración, é dicir, por medio da utilización
-moitas veces seica pecaminosa-, do sexo. E, polo tanto,
din que o bautismo borra o pecado orixinal e que, os
que non o reciben, van ó inferno e que fóra da lgrexa
-por suposto, a Católica; non hai salvación.
Por certo que aquí simplificamos e de ningún xeito
quereriamos renunciar a ·un ha verdad e de dimensións
cósmicas: que nacemos situados nun mundo .de
insolidarios no que aparece o que o evanxelista Xoán
chamou o pecado do mundo, que nos condiciona dende
o nacemento. Tamén eremos no Año de Deus que o
arrinca; é dicir, en que o bautismo nos convoca a
pasarmos da complicidade co mal á solidariedade co
que Paulo chamou segundo Adán: Cristo.
O problema é que hai moitos cristiáns, · mesmo
predicadores, que andan pala vella e poden chegar a
descubrir, por ignorancia bíblica, a pólvora, que lles
estoupa nas mans e déixaos asustados, co cu ó aire,
cando non destruída a súa fe.
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Xa se pode dicir: non hai
nadal sen unha enxurrada de
discursos antinadal. Que se
nostalxia, que se hipocrisía,
que se consumismo, qu.e se
depre, que se disque disque. E
veñen normalmente do
mesmo manancial: persoam adura-progresista-conmilitancias-históricasfrustradas-conductora-deopinión-de-volta-de-tantasc o usas - fo r x ad a - no antinacionalcatolicismoe con o mica mente independente-e-se-é-mullerde-probado-e-proclam~do

feminismo-activo. Ben, é unha
postura. Ás veces ,un aceno
obrigado, pero é.
Esas augas non van polo
noso rego. Todo se pode vivir
de varias maneiras. O nadal
que acaba de pasar pode ser
todo aquelo, sentido desde un
estreito progresismo resentido. Tamén pode ser, foino
abondo e segue funcionando
coma nunca, outra serie de
cousas, típicas do conservadorismo social.
Aquí defendemos que o
portaliño de Belén é un fol sen
fondo de símbolos válidos
para unha feliz transformación
da vida cotiá. A tenrura, o
protagonismo do pobre, a
acollida ó peqúeno, o mundo
coma agasallo, a festa da vida
que renace, a sorpresa e ·a

ironía de Deus, a tremenda
trasnada de Deus. E tódolos
Herodes a velas vir:
emporcados in.u tilmente de
sangue inocente.
Moito mal nos fixo neste
país o naci.onal-c.a tolicismo,
ese amancebamento perverso
entre a Igrexa e a dictadura. En
pdmeiro lugar á Igrexa:
empoleifouna en pÓsicións de
poder e privilexio, fíxoa
preguiceira, corrupta e
submisa fronte ós crimes de
Estado, descaradamente
dereitosa e conservadora.
Fíxoa coma quen di alcaiota de
Herodes, falando en suave
metáfora.
Pero á esquerda non lle
. fixo ningún ben. Ob~igou á
súa militancia a renunciar a
toda posibilidade de abrirse á
fe e medrar na espiritualidade,
a vivir en masoquista
vixilancia para non caer na
tentación de entrar polo
camiño do símbolo que non
abre a outra realidade roáis
gratificante e simpática, coma
o portal de Belén.
Mentres,Arafat vai á misa
do galo en Belén. Faino sen
problema porque aló non
houbo axuntamento carnal
entre a Igrexa e o poder e
porque non ten ningún trauma
militante contra a relixión,
senón ó cóntrario, aínda que é
revolucionario e nacionalista.
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BOA NOVA

Solidarios no sufrimento
Avelina

(muller) :'

Marcelo,
¿.cruzácheste coa Elvira do Regueiro?.
Marcelo (home): ¿Coa Elvira do
Regueiro?, ¿cruzarme .coa Elvira do
Regueiro?
Avelina: Si, coa Elvira do Regueiro.
Acaba de saír de aquí. Viña falar
connosco.

e a el gústalle saír; ela quere ós nenas
dun xeito, el quért10S doutro, ... non sei,
cando as causas se toreen, parece que
calquera parvada abonda para que todo
rebetite. ·
Marcelo: Xa, pero iso que dis non son
parvadas.A vida familiar componse de
moitos pequenos detalles que, como

Un regalo traballado

~

Domingo 1 despois de Reis
Bautismo do Señor
Mt 3, 13-17 -- 7 de xaneiro
Nós, os crentes cristiáns, afirmamos con total convencemento que Xesús é o filio
benquerido de Deus; iso vale
tanto coma dicir que na
palabra, no pensamento, nos
feitos, na vida e na morte de
Xesús atopamos un indicador
claro do camiño que leva
directamente ó corazón mesmo de Deus. En Xesús facémonos todos benqueridos
tamén de Deus. Isto é un
regalo de Deus, que cómpre
traballar, como o traballou
Xesús.
*

*

*

O Poder do Pequeno
Marcelo: ¿E lago que quería? ¿Non.
andaba palas Pontes?
Avelina: Si,_pero separouse do home.
.Está desfeita; viña onda nós, pero aínda
non sei ben a que viña. Paréceme que
sobre todo tiña necesidade de que
alguén a escoitase.
Marcelo: ¿E escoitáchela?
Avelina: Escoitei, coido que si. Estivo
lago dúas horas talando e talando: dela,
do home a quen lle segue querendo
moito, e sobre todo dos nenas. Seica
están descontrolados de todo con todo
o que lles está pasando. Fartouse de
chorar, e fíxome chorar a min tamén_.
Marcelo: ¡Vaia por Deus ! Pero,
¿separouse de vez?, ¿por · que se
separaron? Avelina: Non sei, andan así ·así. Parece
que non se entenden: ela é moi casega,

non os coldes, lago se vén todo abaixo,
ben o sabes.
Avelina: Ben o sei, ben. Pero hai quen
. pensa que, con se xuntar un home e
unha muller e ter uns cantos filias, xa
hai familia feita, e non é así. A parella,
a familia, se se que~e tela e gozala, hai
que loitala cad.a día coma tódalas
causas de mérito.
Marcelo: Xa, ... E á parte de escoitar á
Elvira, ¿que máis fixeches con ela?
Avelina: ¿E que lle había ofrecer?
Díxenlle que viñese pola casa cando
quixese, que trouxese ós nenas para
cabo dos nasos algún día, e que aquí
estabamos para o qu~ fixese falla.
Marcelo: Fixeches ben. A ver se entre
todos se lle pode poñer algo de remedio
ás causas. Eu, como atope ó seu home,
tamén hei falar con calma con el.

Domingo 2 ordinario
Xn 1, 29-32 -- 14 de xaneiro
Un año que arrinca o pecado:
iso é Xesús. O pod~r da
inocencia fronte á ruindade;
o poder da sinxeleza fronte ás
matinacións perversas; o
poder do pobre solidario
fronte ó prepotente ..insolidario; o poder da fraxilidade
fronte á forza. Xesús irivítanos
a andar por estes camiños,
que para cada un teñen
aplicacións ben concretas.
N ós, como el, témo-lo Espírito
asegurado, porque é regalo
de Deus.
latlA-3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

AS ELECCIÓNS PALESTINAS, o vinte de xaneiro,
queren ser un paso máis na
constitución do Estado,
despois que Arafat visitase
Belén e proxectase peregrinar neste ano a Xerusalén.
~
A autonomía ten que
enfrontarse a un grave
deterioro económico, como
acontece en Gaza xa que
Israel só autoriza a traballar
a trinta mil palestinos onde
antes traballaban máis de cen mil.

ENTRE OS ANIVEJ.lSARIOS
DESTE ANO, salienta-IOs vintecinco anos da marte do Cardeal
Quiroga Palacios, ·que se fixo eco
do reniozamento da Igrexa do
Vaticano 11;·así coma os dez anos
do embarrancamento do Urquiola,
que verteu máis de cen mil
· toneladas de petróleo na costa da
Coruña deixando un rastro de
destrucción. Tamén este ano irnos
lembra-los cincuenta anos da feble República Curda, pala que segue a loitar este pobo, que é dos máis vellos do mundo
e que trae en ·xaque a Turquía, Iraq, Armenia, etc.

PRETO DE CINCUENTA
GUERRAS seguen a enchoupar
de sangue o mundo, que só
atende ós conflictos que entran
na televisión segundo ordene
o mando que está nos
intereses de Estados Unidos.
Guerras arrepiantes de Sudán,
Serra Leona, Burundi, Liberia,
Timor... , onde os nenas son os que
m1is ofrcn. Un millón cincocento mil nenos foron
't. a inad
n últim d z ano oeste tipo de guerras. Entre
os i t cent mil morto na guerra de Ruanda case a metade
ran xente moza.

OLIMPIADAS
DE
AS
ATLANTA están a ocupa-lo
tempo de moitos deportistas
galegas coma o do ,.p iragüista
Lorenzo Pimentel, de Tui, que
aparece na fotografía; xa nas
Olimpiadas dos Anxeles o seu
veciño Enrique Míguez acadou
unha medalla de bronce nos
cincocentos metros de piragüismo. Aínda que son os
adestradores do futbol galega, o
do Compostela, Fernando Vázquez, e o do Celta, Fernando
Castro Santos, os que están dando sana ó deporte galega.
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FESTA DO LUME
O sábado, día 3 de febreiro, habemos celebrar, na
parroquia de Galegas, a Asemblea anual da Asociación
lrimia e maila Festa do Lume, lembrando a celebración ·
mariana de Candelaria.
No próximo número, na sección O noso taboleiro,
habemos dar cumprida información de tema horarios.

e

A FACULTADE
DE XORNALISMO vai comenzar
a erguerse neste
ano
cando Aa
Universidade de
Santiago. segue a
celebra-fos seus
cincocentos anos, e
se o arquitecto
portugués Alvaro Siza entrega o proxecto. Tamén neste ano
van remata-las obras do que vai se-lo túnel urbano máis
longo deste Estado, o das Avenidas de Vigo, por certo
~ecotado polo creador Pepe Día~. A inauguración dalgúns
tramos das autovías pon ó deséuberto a pouca sensibilidade
que hai cara ó medio ambiente xa que moitas destas vías
arrasan recantos ricos en fauna e flora.

A DESAPARICIÓN
DALGUNHAS
ESPECIES
de
animais segue en
_ picado tamén nos
comezos .<leste ano;
así, entre nosoutros,
os burros e as bestas
salvaxes. Esta perda é máis grave a nivel global, xa que
o trinta por cento dos animais domésticos están en perigo
de extinción. Camelos, elefantes, renos, etc, que son
habituais en moitas das paisaxes da terra, están a ser acosadas por este «bicho» humano que moitas veces é o
· máis depredador e destructor. Tampouco na pesca que se
está a facer nos nasos mares . hai máis respecto pala
natureza, e así o once por cento das extraccións son
eliminadas porque non valen para o consumo humano.

UN ANO QUENTE no social de~ido á forte crise que está
a pasar Galicia, que pode coñecer unha folga xeral ~orno
as do oitenta e oito ou do noventa e dous, xa que os
sindicatos están ·decididos a que os éscoiten, pois a taxa
de ocupación é só do corenta por cento fronte ó sesenta
do resto de Europa. Nos .últimos anos están a perderse
vintecinco mil pastos de traballo cada exercicio. E os· que
traballan fanno moito máis barat~ 9a no resto do Estado,
un vinte por cento menos nos seus xornais, cando os prezos
en Galicia seguen a medrar máis que noutras comunidades.

AS MULTINACIONAIS SEGUEN A
ENGULI-LA nasa
producció n
agro alimentaria ,
mentres os .nasos.
productos non son
comercializados con
_
.-eficacia, e cultivos
coma o viña e as patacas ·seguen á baixa no noso mercado,
freados pala competitividade de fóra. Hai que salientar que
as nasas explotacióris agrarias xunto coas asturianas son
as menos rendi,bles de todo o Estado. Desde o primeiro
día <leste ano a flota galega queda totalmente integrada na
Unidade Europea, cun meirande control, e o niíinero de
capturas ten que constar no diario de traballo.

ANO DE ELECCIÓNS,
que escomenzan o día
catorce coas presidenciais
de Portugal, segu~ coas
de marzo en España e
Andalucía, as federais-no
· mesmo mes de Alemaña,
as de xuño en Rl:lsia, onde
volve á loita política
Gorbacho~, que aparece
na fotografía, para rematar
en novembro coa reválida
que vai sufrir Clinton
despois do seu paseo
triunfal pala política
mundial.

O · ANO' DE
ALEXANDRE
BÓVEDA cando, o deza'sete de
agos.to, irnos cumpri-los sesenta anos
do fusilamento <leste home de ben e
patriota afervoado. Un ano para
lembrar tantas víctimas do fascismo:
Anxel Casal, Camilo Píaz e tantos
homes ·_ e mulleres anommos.
Seguiremos celebran~o a lembranza
da Revista Nós e das Irmandades da
Pala, que en mil novecentos dezaseis
se comprometeron nobremente co país.
No eido cultur.al salienta-la xuntanza
de animadores culturais o trece de
xaneiro, así coma a exposición da obra inédita qe Laxeiro
no mes abril no Centro Galega de Arte Contemporánea.
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POLÍTICA

Fraga guerrea
coa CIG

rAR6AD€19P

O presidente ·da Xunta acusou
á organización sindical CIG de selo brazo _ armado do BNG. Os
representantes de~te grupo
Por Tintxu
replicaron atribuíndolle a Manuel
Fraga responsabilidade criminal na marte .de opositores
políticos executados no franquismo ou falecidos en
enfrontamentos na rúá durante o goberno de Arias Navarro.

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 Ó9 37
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 I 58 18 88

*

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

*

Zurbano, 46
2801 O 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

(e

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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Manuel Fraga fundamentaba a súa acusación en
actuacións violentas relacionadas co conflicto pesqueiro
no Morrazo ou nos recentes incidentes dos mexilloeiros.
O presidente da Xunta non recorda, segur~mente, a
actuación dos mesmos grupos de persoas hai uns anos en
Cangas, da man dos concelleiros do PP en contra do
alcalde do PSOE. E mesmo alude á participación <leste
mesmo grupo no barrio vigués de Guixar, onde un sector
do PP apoiou as actuacións violentas contra a policía.
.

Ou sexa, que as críticas do presidente da Xunta teñen,
cando menos, unha forte <lose de parcialidade, por máis
que non se poidan considerar complétamente faltas de
fundamento. Sen embargo non se pode acusar á dirección
da CIG ou do BNG de consentir ou promover actuacións
incontroladas que algún. mil~tante realice en determinado
momento e lugar.
É coma se, desde a perspectiva contraria, se considera
a Manuel Fraga realmente responsable das execucións
durante o franquismo, dos mortos de Vitoria, 'ou das
barbaridades con que nos obsequian frecuentemente xente
coma o presidente dos empresarios galegas Antonio
Ramilo- ou moitos patróns montaraces, que proclaman o
seu ideario do PP ó tempo que infrinxen normas legais .
(ou mesmo trafican con droga).
Pero así como existe unanimidade e'n recoñecer que
Manuel Fraga logrou a integración no sistema democrático
de forzas e sectores do franquismo puro e duro, cabe _
igualmente atribuírlles ós actuais dirixentes do BNG e mais
da CIG o seu apartamento da violencia armada coma
método de loita. Un e outro proceso están moi lonxe destas
furibundas declaracións actuais.
Dado que' a actuación· do presidente da Xunta non foi
improvisada, cabe atribuírlle propósitos políticos, sobre
todo na liña da campaña que se abre agora, na cal o Partido
Popular vai xogar tódalas bazas para acceder ó goberno.
Na mesma liña van as actuacións do PP no ámbito local,
ó promov_er pronunciamentos das corporacións nas que se
fai unha amálgama de opinións para· criminiza-lo
nacionalismo dentro da condena do terrorismo. Por iso
tamén é comprensible a reacción durísima dos dirixentes
do BNG, conscientes da importancia política do asunto
e da manipulación que se pretenden operar ó respecto.
Agárdannos tres meses moi duros.

INTERNACIONAL

paz, foi víctima do
fanatismo e tivo que
pagar coa súa vida
todo o empeño por
19grar unha convivencia pacífica
entre os distintos
pobos do chamado
Oriente Medio, e
principalmente dos
pobos xudeu e palestino. A súa marte
parece acelerar aínda
máis o proceso de
. paz. Polo camiño mi11 eiros de mortos
coma consecuencia
da into1erancfa de
duns e outros. A
pesar dos atrancos; a
paz seguirá aniñando
nos corazóns dos
distintos pobos e
relixións da zona.

1995: Luces e Sombras
Un novo ano des te séCl:1lo XX
remata. Tal como viñemos relatando Ó
longo de distintos artigas nesta revista,
tivo momentos que quedarán fixados
no libro da historia e que podemos
considerar coma altamente positivos.
Por contra, tamén existiron outros
prqblemas,, que lonxe de solucionarse,
se fixeron máis virulentos. ·

Irlanda ...
Despois de moitos anos de violencia
parece abrirse unha esperanza de paz,
a pesa~ de moitas dificultades e atrancos.
A desaparición do terrorismo e das
causas que parecen mdtivalo, abre unha
porta de esperanza para o pobo irlandés.·
Palestina~..

Bosnia ...
En París acaba de
producirse unha firma histórica, que
pon fin. a tres anos e
medio de guerra e de loita fraticida.
Durante este tempo acaeceron combates
e bombardeos contra a poboación civil,
operacións de limpeza étnica,,.matanzas
e campos de concentración, extremos
de crueldade xamais imaxinados ... Uns
200.000 mortos e tres millóns e medio
de desprazados, son algunhas das
consecuencias deste enfrontamento
entre musulmáns, cróatas e serbios, que
comenzou no territorio BosniaHerzegovina, despois da desintegración
territorial · dé Xugoslavia, en abril de
1991. Agora chega a hora de cumprilos acordos e da reconstrucción material
e ·humana. Esperamos que o respecto
mutuo e a convivencia pacífica empece
a triunfar entre os distintos integrantes
do futuro estado bosnio.

Sudáfrica
Moitos anos transcorreron para que
Nelson Mande la é un líder pacifista
o pobo . palestino puidese recuperar
parte dos seus territorios. Poi un difícil _ que logrou sobrevivir á dictadura dos
brancas . e que segue a predica-la
camiño e está a selo. lsáac Rabin, un
reconciliación entre negros e brancas,
dos protagonistas deste camiño cara á

desde abril de 1994, data na que foi
elixido presidente do goberno. O seu
soño é .o de ver un país no que a xente
poida ter todo tipo de oportunidades
para construí-la súa propia vida. Un
país, que sufriu a violación sistemática
dos dereitos humanos, principalmente
do · colectivo máis maioritario dos
negros, coma consecuencia do
«apartheid», e que está logrando, de
maneira democrática, unha convivencia
pacífica e un respecto ás diferencias.

Nixeria: a violación dos dereitos
humanos ...
Este país africano, antiga colonia
inglesa, representa un modelo político
dictatorial, no que os dereitos dos ·
cidadáns e as liberdades máis
fundamentais están a ser violadas
sistematicamente.
Outros países, co silencio permisivo
dos antigos colonizadores (países
occidentais desenvoltos e democráticos), están a masacrar todas aquelas
voces críticas, que loiten pala xustiza
e pala ca.o.vivencia pacífica.
Recentemente foron executados,
arbitrariamente e con falsas acusacións,
nove líderes da etnia ogoni e
fundadores do movemento MOSOP,
entre eles o pacifista e escritor Kent
Saro Wiwa. Os motivos da súa
execución: a loita polos dereitos do
pobo ogoni, principalmente o dereito
· a unha vida . saudable e a unha
distribución xusta dos recursos
petrolíferos explotados pala multinacional Shell. Esta empresa arrasou
os campos dos humildes ogonis.
Contmuos escapes de gas están a facer
que os habitantes teñan contÍJ!_uamente
a súa vida arriscada, os beneficios para
a multinacional e para a corrupta
dictadura militar, que facendo da
política unha farsa recoñecen, a nivel
internacional, o principio da democracia pluralista. Un novo mártir,
defensor da loita non violenta e da ·
xustiza e a paz para o seu pobo, ante
a indiferencia dos países chamados
«democráticos».
Moisés Lozano Paz
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DEBATE ABERTO

Din tamén que calquera persoa
que, sen vendas políticas, se achegue
ao informe da Real Academia Galega,
só poderá deseñar un cadro dramático
para a nosa lingua. Sorpréndeme
tamén, porque eu pe~so que iso só é
posible, por certo, se un ten venda
política para non ver que o galega
enténdeo o 97,1 % e sabe falalo o
86,4%; ou para non ver que fala só
ca telán o ] 0,6%, máis castelán o
20,8%, máis galega o 29,9% e só
g lego o 38, 7% (é dicir, que o galego

ti que se che perde estudiando se o
Rhin leva tanta ou. canta auga e
esquencendo a xeografia da túa terra ?;
que a Castelao, xa de mozo,
convenceuno un marqués de que tiña
que fala-lo galega. Case tódolos
galeguistas máis ilustres foron nenas
castelán talantes, porque o~ pais querían
abrirlles camiño ós seus tillos na única
lingua que daquela abría camiños, pero
seguramente oíndo fala-la xente grande
aprenderon de oído o galega. Dicía
Otero Pedrayo: todos somos conversos.

está presente, con maior ou menor
presencia, na Jala de 89,4 de cada cen
a/egos); u para n n ver que esta

Outra lectura dos datos: O galego
lingua de adultos.

itua i
porque
galeg
lingua.

E, se me dicides que Risco, Pedrayo
e Castelao son anécdotas, eu direi que
entre os milleiros de datos que fornece
o chamado Mapa Sociolingüístico de
Galicia , está este de que 44 de cada
100 galegas cambfamos de lingua no
paso de nenas a adultos. Pero ¿en que
sentido cambiamos? Pois cambiouse
en que falaban.

n
rclativam nte estable,
in
nta e cinc de cada cen
din que non cambiaron de

Ningunha outra lingua non
estatal de Europa ofrece semellante
vitalidade. ¡Home ! Non son datos

inmellorables pero non me parecen
precisamente dramáticos.
Pode ser que o drama estea n~
evolución, en que antes os datos eran
mellares, en que agora os menores non
falan o galega. Pero tampouco estou
seguro diso, porque nunca o g{llego

tivo a presencia pública que agora ten
e porque lembro que moitos de nós
f omos castelán f alantes antes de
chegarmos a adultos con independencia económica.
Lémbrame inesmo que Vicente
Ri co foi probablemente un neno
ca telán talante e, xa adulto, facía La
Centuria, unha revista castelanizadora
de Our n e· que Otero Pedrayo foi
probablem nte un neno ca telán falante,
ata que xa univer itario, Lousada
Di "gu z 11 fixo a pregunta vital ¿A
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e nos reductos aldeáns, non lle cabe outro destino
que unha lenta máis irreversíbe.l agonía".
Sorpréndeme semellante profecía que contradí a
esencia da historia das ling_uas (do latín ó inglés
son as clases batxas as .que definen o futuro da
lingua, as clases altas só son donas da norma),
senón qu<:; contradí o espírito de lrimia que sempre

N o pasadonúmero 471 de l rimiá CarmenFe;nández
e Valentín Rodríguez facían o enésimo informe
dramático sobre a nosa lingua. Se mo p ermitides,
eu discrepo desa lectura dos datos coa que se
conclúe que ''A unha lingua que se refuxia entre
as persoas de maior idade, nas clases sociais máis
modestas, nas persoas de máis batxo nivel c_ultural

Nada de dramas

sit~ación

Antes dos 13
anos

Despois dos 31
anos

só castelán

26,5

0,7

Máis castelán

15,6

30,3

Máis galego

24,9

62,8

Só galego

33

6,2

É d~cir, hai un cambio de lingua
ligado á idade. O 44% de galegas que
cambiamos de lingua, demos como
resultado un bilingüismo favorable ó
galega: se o m.onolingüísmo ca.stel~n
e artificial da infancia retrocede de
26,5 a 0,7, e se monolingüísmo galega

baixou na mesma proporción, de 33
a 6,2, o novo bilingüismo dese 44%
de galegas pasa dun 40% a un 92%;
e, se era favorable ó galega antes dos
13 anos en case 9 puntos, despois dos
31 éo en 32 puntos.
En Galicia hai un vello hábito de
falarlles ós nenas o castelán, que era
compatible con que aprendesemos de
oído o galega que falaban os adultos.
Isto é característico de ·Galicia: a
lingua definitiva dun galego é aquela
na que se instalp; cando xa é adulto
con traballo e salario, é dicir, con
independencia. Se.mpre sospeitei qtie
o galego é lingua de adultos; agora
véxoo confirmado. Que só é fiable a
lingua que se fala .dende os trinta anos
paréceme esencial para entende-lo
panorama .socio lingüístico de Galicia.
Eu supoño que · á presencia do
castelán na infancia é o mesmo cá das
clases de idiomas, ximnasia rítmica ou
piano. Son intentos de abrirlles ós
rapaces camiños na vida. Hipóteses de
futúro, que en moitos casos quedan en
hipóteses; non máis. Porque na
realidade os nasos tillos nin se dedican
de grandes a falar inglés, nin a tocalo piano nin a face-lo espagat.

, . Bilingüismo Galego
A sociedade fai unha opción
bilingüe, da que ademais sabémo-las
razóns: para adaptarse ó medio (40% ),
por vontade propia (19,6% ), por illfluxo
do ensino (16,7%), por razóns do
traballo (10% ), pola consideración
social do galega (2,4%).
O bilingüismo curiosamente ten
mala prensa entre os pensadores
galegas, porque supoñen que ·todo
bilingüÍsmo é diglosia e que é a porta

1

~o .Iio~

é dramática

dfl perda irrecuperable do galega. Eu
non estou tan seguro. O parecido entre
galega e castelán ten a medida xusta
para que a aprendizaxe da segunda
·1ingua sexa <loada, non implique a
perda ·.da primeira e sexan posibles
conversas bilingües, feito que se debe
de dar en poucos lugares do mundo.

paree~ pouco. É certo que pisando o

embrague, un motor pode acadar moitas
revolucións, pero cando quere avanzar
e transportar algo, hai que salta-lo
embrague e o motor vai menos
revolucionado. A min danme azos para
seguir traballando que acontez~n feitos
. coma que a miña filia de nove anos
reciba unha invitación manuscrita en
galega doutra nena do seu tempo para
comparti-la foliada dos -Seus nove
aniño s.

Por outro lado é ese bilingüismo o
que permitiu que a reentrada do galega
na vida oficial e nos medios de
comunicación fose suave, éficaz, e que
estean caendo ós anacos os muros dos
Os efectos prácticos do pesimismo
prexuízos contra o galega. Que, sen un
goberno nacionalista coma en Cataluña
Seguir traballando. Disto quera dicir
"
.
ou Euskadi, o galega teña radio, TV
algo que me proe. Coma moitos dos
e xornal, que sexa a lillgua do
meus lectores, eu ando metido con
. Parlamento, que le~emos máis de
outra xente a predicarlle a empresarios
12.0ÓO sentencias xudiciais emitidas
e a publici.stas que o galega ten futuro,
eff galega, que tódolos menores de 25
que o galega vende máis, que o galega
anos saiban ler e escribir en galega, -- evoca confianza e calidade; e preque oXabarín Club teña 40.000 socios,
dicámolo porque agora dispoñemos ,
que estudios de mercado demostren
dun estudio científico que o avala
que en galega se vende J:?áis, que
(algún día alguén contará con que
5 ,000 cristiáns nos axuntemos .para
esforzos épicos conseguiu anunciantes
rezarmos en galega, todo iso sumado
en galega para a Radio Galega).
indica que a sociedade galega está
Do~trina parecida andamos predicando
cambiando a súa mentalidade lina xuíces e avogados e, con xente
güística e rectificando a inercia andistinta e distintos argumentos, a
tigalega de sete séculos.
sacerdotes e laicos. Ben, pois agora
que se empeza .a facer un pequeno·
A min, que estou entre ese 6,2%
silencio de atención á prédica
qu.e pasamos a falar só galega, non me
galeguista, dende o chamado nacionalismo érguese un clamor que batalla
po~ convencernos a todos de que o
galega marre, de que o galega non ten
futuro. ¡Non o dou entendido!

A lingua definitiva dun galego será aquela na que
se instale de adulto.
-

É ·coma se alguén entrase a facer
barulle nun sermón ou nun mítin. ¿De
- que me vale a min que se faga, disque,
coa boa intención de forza-lo Goberno
do PP a ser máis galeguista, se de feito
disuade desde d~ntro ós que parece que
queren empezar a aproximarse á lingua?
¿De que me vale, se ademáis é falso
que o galego estea nas últimas? Os
.medios legais, técnicos, económicos e
h:umanos que ten o galega son
insuficientes pero xa non nos é lícito
dicir que estea nas catacumbas. A loita
polo galega hoxe está noutro- nivel,
lfbrase nos consellos de administración,

nos Tribunais de Xustiza, nas Curias
episcopais. ·Claro que teremos que
inventar algo para chegar á cociña da
casa e á habitación na que o nena
adormece, acorda e xoga cos seus
país, ámbito ó que (por sorte) un
Goberno non pode chegar. Por iso, o
que máis precisa a lingua neste
momento son razóns positivas e
cordiais, que animen a unirse a este
movemento que a sociedade galega
ten en marcha. Querer remedia-los
desaxustes do contacto de linguas
seleccionando só as sombras e os
fracasos e buscando culpables, pode
servir para a loita política, pero
contribúe tanto a remedia-los problemas lingüísticos coma raña-lo
lombo cando un ten tose. Poida que
sexa bo ·que haxa quen entenda o
problema lingüístico como conflicto e
loita pero ¿contra quen? Se Galicia é
unha étnia moi homoxénea, o inimigo
está nas nasas cabezas, no naso
corazón. Por iso sempre pensei que
non é a única vía para resolve-lo
problema. E sería triste que a
desmorahzación que o antigaleguismo
non conseguiu en centos de anos
perseguindo · o galega, poidese
conseguila o galeguismo este de estar
diario cantando o funeral do galega
en galega. lso si que sería dramático:

Xesús Ferro Ruibal
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DE AVOS A NETOS

Clodio González Pérez

Os Ranchos de Reis
Vivía eu daquela en Ponteareas,
fermosa e acolledora vila da
provincia de Pontevedra. E estaba
con meus avós, «que en paz .
descansen», como aínda din agora
os maiores cando se refiren a
persoas que xa faleceron. Van alá
case corenta anos, pero o recordo
destas datas segue vivo en min
como se fose hai pouco.
A primeira celebración era a
noiteboa: nestas terras estílase o
bacallao con coliflor e, coma postre,
o máis típico son -eran daquela- os
boleardos, unha especie de rosca
no que se retire ó sabor, pero a súa
forma en cambio é triangular. Nunca
faltaban. Despois había papas de
arr z -e n uvas pasas e unhas
pinguiña de aní -, figos, ... e nada
mái , p i
turrón aínda case era
ñ id . A n ite remataba coa
d
«mi a d galo». A ela acudían os
mái do veciños, novas e vellos,
para lago cantar panxoliñas e darlle
un bico ó meniño Xesús.
s~guinte
celebración
A
sobranceira é a «noite vella» ou
«ano novo». En tal data tamén
había cea, pero xa non era coma a
da noiteboa. Lago, ó rematar, todos
faciamos por achegarnos á igrexa
antes de que desen as doce
badaladas no reloxo da torre. Ó
rematar a misa empezaba a
xuventude a súa troula, a lembrarlle
ós Manueles e Manuelas que
estaban de santo, mentres cos
maiores ían para a casa, xuntándose
familiares e veciños para festexalo nacemento dun, novo ano.

A terceira e última celebración
viña a ser a do reis magos ou
anta rei . Era e perada por tódolos
nen
porque gracias a ela,

.
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O rancho de Riofrío (Mondariz), bailando_ na procesión da Virxe do Leite (día 6 de xaneiro).

dispoñiamos dalgúns xoguetes -os
«enredos faciámolos nós durante
todo o ano-, que se trocaban polos
«vales» do catecismo, que era
tódolos xoves pala · tarde e os
domingos pala mañá. O primeiro
camión que tiven custoume vinte
vales, e era de madeira. Outros
nenas veciños nin tan sequera

podían gozar deste.s xoguetes,
porque as súas nais ou avoas
preferían varios pratos ou cuneas
de «porcelana», pois . aínda había
quen comía en louza _de barro.
- Os Ranchos de Reis
Non figura es~a verba nos nasos
diccionarios (Xerais, 1986; Ir Indo, ·

..

~

e

1986, Ga'.l~xia, 1988), ·malia q\1~
'., OS , de· Guláns, parroqma que se
empregada para . denominar ~stés . ~ di~tingue tradicio-nalmente pola
- ~ grupos folclóricos en 'todo 'o sur ~a
.música, por ser berce de coñecidos
provincia de Po:µt:ev~dra·. · Os
mús_icos, compositores e directores
diccionarios portugueses t~i:npouco - coma; poñamos por caso, Roxelio
aclaran moitó o .se-U signific~~o, · Groba Groba. Daquela contaba
.p ois, unha .compar~nza, . no .c¡"e . cunha banda de música, unha
Alffieida Costa e Sa.mpaiO ·e Melo · orqúestra e un grupo de gaiteiros.
(1979) só vale. a acepción de ?.
o dos rancho~ eran os bailes con
«grupo», pero é jncotiipl~ta~ x~ que ._·. ~reos, acompañados dunha óu varias
_a verdadeira sería «g~po-.. . m!~o, ;ol.l · '_ gaitas, Cf? seu bombo e tamboril. Os
non- folclórico, d_e baile ~··cante» : · ·. qenos· admirabámo-la destreza que
Despois desta achtr.!;).C~-ÓJl -qu~ · · Hñ?n p~:r;a entrecruzar os arcos feitos
coido necesaria-, sigo-. :· '. ~ · ": ,
de Yimbio forrados de fitas de moitas
A entrega dos x:og~,et~s :era .p oi.a . ·, cores. E quen di c~s arcos, o mesmo
tarde, pero á :vila, a Pp1,1t~areas,
;sucedía- cos «palillos»; que petaban
había que vir pola mañá, para y~ . uns contra os outros acompalos «ranchos» que ; d.ende ~s· ·sadamente, no instante preciso, sen
parroquias do arredor, añ.µnciaba~
·nunca fallar. A cambio recibían
ullhas pesetas, que logo repartían
coas súas danzas e Cf!ritares a
festividade dos santos rei~. · Era:o. . entre todos.
Qs ranchos actuaban o día cinco
mozas e mozos ben . vestido~ .~on
e o seis, non só nas súas parroquias
roupas brancas, adornadas de-plumas
(que Iialgunhas había máis dun),
de .cores e esp.elliño~, sqbre- todo ·na
coro a, e polo lomb~ gran~~~ ·pª'lJQS
s,enón que tamén viñan a Ponteareas,
-ca~e todos portuguese,s.. ,'.de.vis(Üsas
MQndariz, O Porriño e mesmo
-cores e flecos. Senwre sali~Q.ijtoa~ . chegaban a.ta Vigo . .

Non quedan máis que dous
Actualmente non sabemos de .
máis de dous grupos de ranchos: un
de Guláns (Ponteareas) e o outro de
Riofrío (Mondariz). Pero , a
diferencia de antano -de hai case
corenta anos-, non veñe_n a
Ponteareas nin tampouco van a
Mondariz, e menos aínda a Vigo.As
súas actuacións cínguense a poucas
horas, e están vencelladas con dúas
celebracións relixiosas locais: o de
Riofrío actúa na procesión da Virxe
do Leite, o propio día seis; o de
Guláns faino o set~, festividade do
padrón San Xián.
Estes dous grupos veñen a se-lo
pouco que queda dos tradicionais
ranchos. Ata non sei se este ano
actuarán, como o veñen facendo
· dende hai décadas. Coma outras
moitas manifestacións populares,
xa non son máis que unha entrañable
lembranza: parece que aínda os
estou vendo bailar e cantar, ... e xa
van alá corenta anos.

- ~,; J.'( ~

- .. t
''\
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Novena a .Santa ls·abel por
un devoto de Outeiro de. Rei

RELIXIOSIDADE POPULAR

Día terceiro
Acto de contrición
Desexamos permanecer instalados
sem'pre na nosa cultura, un xeito de
vida auténtico, luído polo tempo
fuxidío dende que o mundo é mundo.
Amamos o noso xeito de identificación
coa terra. Sabémonos un montonciño
de arxila que sente, ama, padece e
soña. A nosa cor é a mesma que a do
pan centeo. Cantamos como a brisa
na folla das abelairas, nas ponlas do
robusto carballo ou dos piñeiros
fungadores. As nosas bágoas de dor ·
ou de alegría non se poden dife~enciar
da pinga de orballo emocionada sobar
da rosa ruborosa ou tremelucindo na
espiña feridora do toxal. En ocasiós
as nosas palabras teñen o sabor do
acivro brillador ou do amargo
x ramago. Por fora semellamos _un
p u o á pero e rudes como o codeso.
rrim a no a face· lembra ao
and
l naccnle iluminando o cume da

m ntaña.
Desexamo os nosos alimentos sen
manipular, as nosas romarías, os nosos
bauti mos, o nosos enterros e seguir
al cendendo lampadiñas polos vivos
e polos defuntiños. Defendemos os
nosos hórreos, os nosos cruceiros, os
petos das almiñas, os vellos muíños
e as fontes xorradoras. Amamos
desesperadamente á casa natal, aínda
que estraños .e alleos se meteran nela,
impedíndonos o seu uso e disfrute.
Nese fogar quixeramos morrer
rodeados da nosa xente. Pedimos ser

enterrados no cemiterio · parroquial,
xunjo do adro, arredor da Igrexa pois,
entre nós, a parroquia dos vivo_s sempre
estivo ao pé da parroquia dos de·funtiños.
Que así sexa per omnia saecula
saeculorum. Amén.

. Meditación
Un- día de Agosto o' señor Manuel
de Hartas, alcumado «Caraxetas», ía
dediante do seu carro de vacas facer
un carreta de herba seca dende o
Prado de Almendrá. Pasada a Ponte,
antes de chegar ao Curro de Montes,
nunha costa bastante súpeta, as vacas
comenzaron a moscar e pasaron co
carro derriba do señor Manuel que ·
ía soñando coa galiña dos pitiños de
ouro. Este encanto seica aparece, de
cando en vez, no Mouzón de Luís. O ·
caso foi que o señor «Caraxetas»
quedou espatelado na corredoira sen ' Visitación de Santa Isabel. lmaxes que se
a topan na Parroquia/ de Outeiro de·Reí
poder dar a pé ou a perna. Unha das
rodas . do carro cocoulle o peito e a
outra partiulle ambas pernas. A parella
de vacas seguiu, nunha carreira tola,
saniño de todo. -Intentou bicarlle a
man á santa pero Santa Isabel non llo
deica _chegar á ermida de Santa Isabel,
onde acougaron. Sen que ninguén _. permitiu. Aconselloulle que r~collera
a herba seca pois xa non había. máis .
abrira a paria da .capela, saíu Santa
que ..ZZe agardar. A alegría do señor
Isabel, montou no carro e as vacas
«Caraxetas» foi tan grande que,
desandaron o camiño. Ao chegar a.
µquela· noite, pra celebrar o feliz
onde estaba tumbado o señor Manuel
pararon e · Santa Isabel, dende a
suceso, despois de cear, p~endeulle
cueira do carro, tendeulle .unha man
lume a un cigarro habano cf,os mellares.
a «Caraxetas» e díxolle: «Érgueie e . O día- da festa deu tres voltas de
anda». O_ señor Manlf,el ~rgueuse
.xoenllos arredor da ermida cunha
vela na man do seu altor.

Oración
Líbranos sempre endexamais, de dráculas, supermáns, «capitás ·trueno»
e extraterrestres. Déixanos cos nosos trasnos e mauras encantadas, tronantes
e a Santa Compaña peregrina polos camiños da ·noite que, pese a todo, non
quere deixar este mundo noso, tan fermoso e no que está tan ben integrada.
O cosmos sentiríase, sen eles, baleiro e angustiado. Nós sufriríamos unha
enorme orfandade e desamparo. Perderíamos humanidade e 'ensaño e
deixaríamos de ser individuos, é dicer, persoas pra facernos número,
rabaño, ma a amorfa. Escóitanos e non nos abandones nunca. Amén. ,

Propósito
M anterémonos instalados na nosa
cultura. Procuraremos mellorala e
transmitirllela aos que veñan.
Estaremos abertos e receptivos a toda
cultura auténtica que chegue ao noso
entendemento e a nosa sensibilidade.
Manuel María
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DENDE A MOCIDADE

OPINIÓN
1

· Veciños sQlidarios .
- Eu vivo nunha aldeíña pequena qll:e pertence
á parroquia de Leira e ó concello de . Ordes.
Como xa dixen é unha aldea pequena de vinte
casas pero moi fermosa.
Alí ternos un embalse onde os homes van
,
pescar troitas, parrulos e anguías, que son os
animais que alí hai. Tamén ternos ó lado a Central
Térmica de Meirama.
Pero o que roáis abl;mda por alí son as
carballeiras e polo tanto hai moita caza.
Cando os homes da aldea van pescar e á caza
e traen bastantes troitas, parrulos, coellos ou
lebres, os veciños xuntámonos no centro da aldea
e alí facemos unha · churrascada cos animais
- xuntados, viño e pan; ó rematar de comer, os
máis vellos collen as. gaitas, pandeiretas e tambores
-_ e póñense a tocar, outros a bailar e así pasamos
o roáis do día e da noite.

Francisco Lorenzo
Mariño

lgrexa e autoridades civís (1)
No ano 1960 sen que se cumprira un ano de estadía
fil Aguiño, lémbrome que o Sr. Alcalde de Ribeira,
concello ó que pertence a parroquia, o Sr. Axudante de
Máriña -dos que gardo grato recordo-, e outras autoridades
viñeron á misa do Carme, e, cumprindo coa «tradición»
habfa para. des un banco reservado.
Persoalmente aquilo non me agradou pois pensaba
-e mantéñome mesmo na idea-, que autoridades civís
ou militares non representan ren de cara á fe. Loxicamente,
en Aguiño nunca volveu a haber sitio ~eservado para
autoridades non eclesiais, . e coido que nas nasas
celebracións da fe, nin rei, nin presidente nin ministros
ou conselleiros han de ter lugar de privilexio nos lugares
de actos culturais; así mesmo a Xerarquía tense que
descolgar de presidencias en actos civís -por non dicir
políticos-, ou militares, rexeitando invitacións que levan
o pobo a unha crenza de que os poderes, tanto civís
coma relixiosos, están amancebados.
Tal convivencia dun C:? outro poder non ten raíces nos
evanxeos, ou, polo menos, eu non as atopo.

Esta convivencia conduce repetidamente a auténticos
Nas noites de inverno, como ali non ternos
enfrontamentos. Por lembrar algúns casos, perta dos
ningunha taberna cerca, e a roáis próxima está
anos setenta, cregos e leigos de ~errol quixeron varialo itineraxio da procesión do Corpus para que pasase
a quilómetro e medio, xtmtámonos un día nunha
polos barrios dos pobres pois levaba moitos anos
casa e outro día noutra e xogamos ás cartas, e
pasand~ palas rúas dos ricos e xa era hora de que o
cando xa estamos cansos de xogar ás cartas, os
amigo dos pobres camiñase polos barrios dos marxinados.
avós cóntannos contos dos seus vellos tempos,
E, chegados á «democracia», ben lembramos cómo
os contos da guerra civil e o.utros roáis pero todos ,
un partido político de dereitas se presentou .a presidir
eles moi fermosos.
en Vigo a prócesión do Cristo da Victoria, cando os
No verán cando c4ega a colleita da herba seca,
partido~ da esquerda, no poder, obraban en consecuencia
e a do trigo uns veciños axudamos a outros e
co seu pensamento.
despois xantamos na leira onde se estea
Nin podo esquecer o que por aquelas datas pasara
traballando, pola colleita das patacas tamén é así
en Toledo, tamén na procesión do· Corpus, ó querer estar
sempre.
na presidencia un ministro socialista que o Primado non
admitía polo feito de ser membro dun partido ateo ou
Alí a festa da parroquia e o 15 e o 16 de
agnóstico.
setembro, tamén se celebra o 15 e o 16 de agosto
¿Seica son cristiáns os da dereita e ateos os da
que son as festas do concello.
esquerda? Porque moitos recordamos aínda os
En Leira e a Santa Eufemia (a santa), non me
recibimentos baixo palio do Xeneralísimo nas catedrais
decato agora para que é boa ou avogosa .como . do Estado. ¿A título de que? Porque nin un xefe de
se soe dicir pero vén moita xente de .fóra.
Estado nin un rei poden representar na fe a ningún
cristián.
Montse Varela Castiñeiras.
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UTOPÍA

Un día

Un día os nenos aprenderán palabras
que lles ha custar entender.
Os nenos da India preguntarán:
«¿Que quere dicir fame?»
Os nenos de Bosnia:
«¿Que significa xenocidio ?»
Os nenos de Chemobil:
«¿Que é iso de nucleares?»

E os nenos e nenas de tódalas escalas
dirán:
«¿Que vén sendo unha guerra?»
Ti haslles dar unha respC?sta e diraslles:
«Ollade estas palabras xa non fan
servicio ningún;
sonvos palabras vellas
, coma tortura, prisión ou escravitude.
Palabras que nada queren dicir,
por iso retirámolas do diccionario».
(Texto da Felicitación de Nada!
enviada a IRIMIA polo «Equip
educativ del Casal Infantil de
M arianao» Cataluña.)
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CARTAS

«Estiven no cárcere e viñéstesme ver»
(Mateo 25, 36)

Carml!cha, dende Chiapas
Queridos y todos:
Quisiera más que escribiros charlar largo con cada uno.
Desde mi estancia ahí el
pasado verano, quedé más
unida con vosotros. · Quizá no
supe comprenderos, apreciar y
valorar lo suficiente lo mucho
que estais haciendo por vivir
y que otros vivan los valores y
Evangelio de Jesús de

Nazareth. Os admiro y deseo
continueis con ese ánimo.
Recibo la revista «IRIMIA» que os agradezco. Me
alegra lo de la «RO~»,
documento HOAC, e «0
CANTAR DO IRIMEGO».
Un abrazo muy, muy fuerte
para cada uno. Os quiero.

Carmucha Martínez Aneiros

Solidariedade
¿É a solidaridade de por si
boa? Confiemos en que si. Di
o refrán que do dito ao feito
hai un bo treito. Emprégase a
solidariedade (e non creo que
teña que ser unha empregada)
pra tocar os corazóns da boa
xente. Haberá que andar con
coidado. Eu ando co corazón
fráxil e é duro que cho toquen
así sen máis. Hai tempos
entereime dunha campaña
baseada na venda dun libro
«Solidaridad» e aportación
nun banco. De por si a
campaña non parecía nada
mala. Só que propoñía o
cultivo dos caraveis. E botei
. contas da miña experiencia.
' É un cultivo baseado
nunha tecnoloxía foránea e
nun mercado externo. As
mulleres de Mozambique, que
reciben a axuda ao cultivar
caraveis, van adoptar uns
métodos de cultivo que ós
farán depen-dentes. Eu recordo
os frasquiños par~ que non se
abran os capullos, pra que xa
abran os capullos, pra que
teñan un bo aspecto. E recordo
que viñan do. Canadá, da
Suíza, etc. O que non recordo
e que viñeran do Mozambique.
Recordo que estando no
estranxeiro, axudando pra que
tiveramos luz eléctrica, pasaba
por plantacións de roseiras e
tiñan luz eléctrica acesa as 24
horas do día: E recordo que

o Banco Mundial presionaba
pra que se cultivasen rosas. E
recordo unha publicación que
dicía que se cando non nos
mercaran as rosas teriamos
qqe comelas.
É que unha cousa e a
solidariedade e outra e·enganar
á xente. Solidariedade, permitídeme que .o diga, é unha
disposición de afrontar a vida
e non é un acto puntúa! . de
desprendemento. E mais
síntome insultado cando me
poñen no lugar do individuo
do primeiro mundo, cheo de
cart?s, ao que se lle molesta
non máis que pra pedirlle /
aportacións económicas (¿e_
serei así?).
Hai que ser críticos, ata
cando nos atopemos co neno
que morre nas nosas mans
ternos que ser críticos. Eu son
home de fe e hai pouco
escoitaba un pensamento na
liña de agardar a. falar con
Deus ao que atopa na brisa
temporada da tardiña: Moitas
veces cando atopedes que é
violento · o encarnarse, esa
encarnación pode ser obra do
home. Cando a solidariedade
é violenta desconfiade que
sexa cristiá (pra min primeira
condición). E tomade o tempo
de ser críticos, non todo o
Reino de Deris mergullado co
home é bó

Badajoz 12-XII-1995
¡Hola
amigos
da
Asociación Irimia!
Acabo de recibir el
mensaje que me mandasteis
por medio del Director de la
prisión.
Agradeceros en primer
lugar el interés y la
preocupación mostrada por
hacerme llegar la revista y
pediros también disculpas
por la incompleta dirección
que os mandé.
Explicaros un poco
también que me encuentro en
estos casos por motivaciones
políticas,
acusado
de
pertenecer a los Grapo. Que
me interesa nuestra tierra y
todo lo que en ella sucede
que, por motivos, de llevar
casi 11 años fuera de ella, mi

gallego ha perdido mucho.
No obstante creo que nuestro
idioma, nuestra cultura; en
definitiva lo que es Galicia,
!Ilerece ser respetado y
evolucionar a la categoría
que siempre debió tener y
que este sistema clasista le
niega.
- A tal motivo, me han
mandado un libro para
aprender gallego y espero
que próximas cartas ya vayan
e~~ritas en él.
Sin más recibir un fuerte
abrazo y vaya por adelantado
mi agradecimiento.

Suso Cela Seoane
P.D.: Me imagino que en
la revista ya pondreis lo que
persigue «Asociación Irimia»
sino me interesaría saberlo

Aplauso de Margarida
19-12-95
Querida xente que fai
Irimia:
Escríbovos para felicitarvos por varios motivos, o
primeiro é pola romaría que
celebrades todos os anos, a
cal fixo ver que realmente a
igrexa se ocupa doutras
cousas, e non só de conseguir
cartos. A Igrexa e a unión
entre cristiáns, o amor, antes
esta visión era imposible na
miña cabeza.
Irimia fixome ver que a
igrexa é diferente.
Por outra banda, tamén

felicitacións pola revista, xa
que é unha -revista crítica,
que nos informa dos
problemas da no~a nación e
tamén dos outros países, e
todo cunha visión moi crítica
e verdadeira.
Quero darvos gracias por
constituír este «grupo» e
organizar tan ben as
ro-marías, a revista e
sobretodo:
Gracias por estar ahí:
Un agarimo, e Bon
Nadal.

M argarida Suárez
Olas-Mesía.

Anónimo
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do lume 12
Estar á beira do lume
Este principio do inverno coa súa chuvia e
o seu Nadal mete a familia na casa. É o mes
morto, porque aparentemente a natureza está
morta. Por Nadal dorme a vida baixo do
chao. Nadal, morte do ano e da vida baixo
o chao. É tempo de busca-lo agarimo do lume
e dun vaso de viño compartido. Din os vellos
refráns: Nadal quer foupas e viño nas cµncas
(Foupa é o rachón no lume). Nadal quer leña
no anllar e picheis a andar (Anllar é o espacio
preto da lareira onde se garda a leña que se vai
queimar inmediatamente e ·os picheis eran os
vasos de estaño que fabricaban os picheleiros
de Compostela). Nadal, rachas ó fumeiro e
viño a escancear din en Betanzos. · Por iso se
di No mes da Pascua vívese xunta as brasas;
Nos días da Pascua, ó carón das chamas;
Nos días da Pascua, vivir cabe as áscoas.
Tamén e di que O labrego por Nadal, do
lume ó cabán, porque a estación non lle
permite ocuparse en labores da súa profesión.
O mes da Páscoa no cabán das brasas. O
mes da Páscoa ó carón do lume se pasa.
¿Queredes mellar consello? Por Nadal
bota leña e a deitar. Por Nadal folga o
fraballar: de día a carón do Jume, deitado á
noite no van (scnd van a alcoba, apousento
para des an. ar). Por Nadal, foupas 6 lume e
vaite deitar. Por Nadal, paus ó fogar e xerros
a xarrear.

Achegarse ou arrimarse á lareira, para estar
pretó do lume, onde un e.stea quente' pero sen
se queimar, pódese dicir I~se 6 amor do Jume
ou Estar ó amor do fume. Tamén se di Poñerse
a carón do lar (sentado ou de pe).
Estar sentado e ocioso á beira do lume dise
Estar acouchadiño tras do Jume ru Estar
amorrallado xunto ó fume como cun torrado
ou Estar amorroado ó pé do Jume.
Estar como gato borrallento ru Estar .
como michiño esborrallado é «estar cheo de
cinsa, por arrimarse tanto e tanto tempo ó
lume da lareira»; tamén é «ser comodón e
preguiceiro».
Outra maneira de dicilo é Estar engruflado
a carón do Jume oo Estar de querquenas.
Lembrade aquela vella cantiga:Eu ben vin esta-lo crego
de querquenas tras do lar,
e pensei, por vida miña,
que era un cepo de queimar.
Claro que tamén se pode dicir Estar
quentándose, como nesta frase. Eu, que estaba
quentandome, sentado no escano, erguinme de
súpeto e nun tris estivo que me derrubara enriba
do lume. Podemos lemb~ar aquela cantiga que
di:
Anque teño de ir e vir
e na túa porta parar
no fume da túa lareira
non penso de me quentar.

O CANTAR DO IRIMEGO
1 Afeitas e mesmo fartos,
a manipulación non pilla
de novas a aquel que segue
os problemas dunha illa.
2 Vai dando noxo o costume
que de cando en .cando suba
a tensión palas noticias
que argallan sobre Cuba.
3. Hoxe a estrela de Belén
convértese en mal astro
cun horóscopo que fai
Herodes a Fidel Castro.
4. Sucedeµ que os cubanos
para faceren belén
quixeron ter un Nadal
celebrado a todo tren.
5. O goberno,
de prohibición
abriu a man e
un N adal ben

tras trinta anos
comunista
saíalle
consumista.

6. En efecto, foi san Dólar
quen matou, coma un veleno,
o clima de austeridade
botándolle a culpa ó Neno.
7. Asustado Fidel Castro
recúa sobre un N adai
no que o presebe troca
en cousa do Capital.
8. Lembra que Cuba é un Estado
aconfesional ou laico;
ninguén caer debería
no escándalo farisico.
9. Cada familia na casa
fixo o que en gana lle viña
mais non debe haber pra adornos
_cando falta pra menciñas.

1O. Pero os bispos reaccion9n
cunha protesta en serio
pois cavilan que a medida
vai en contra do Misterio.
11. Se en Cuba hai un bloqueo
e nin teñen para pan
¿en nome de que Xesús
os bispos protesta fan?
12. Parece pouco axeitado
que se do consumo hai febre,
se ampare esa tal quentura
coa desculpa do Presebe.

SABADOS BÍBLICOS
O ábado, día 13 de xaneiro, de 11 a 2 da mañá, en Bastavales, seguiremos
coa lectura pública do evanxelista Marcos e co diálogo conseguinte.
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13. ¿Pode haber un bo Nadal
con árbore e con luz
cando o Tío Sam conduce
todo un pobo ata a cruz?

