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EDITORIAL 

A árbore do af orcado 
Calquera das persoas adultas que hoxe vivimos con total 

tranquilidade durante os meses de maio e xuño poida ·que 
lembremos tempos idos en que constituían un tormento. 
Poida que xa forme parte do noso adormecido inconsciente 
e aflore en angustias de soños académicos en fo~a dy 
pesadelos. 

Tempo de exames e de torturas que nos parecen 
totalmente dispensables. Os profesores, sobre todo cando 
eles están provisionalmente en condicións de alumnos, 
admiten que os exames serven para pouco ou nada. Sistema 
absurdo de avaliación, totalmente aleatorio: depe~de d.a 
sorte ou desgracia do momento. In.vócase unha falsa 
obxectividade no reparto da puntuación ·e alúdese á xustiza 
distributiva. Nin así. ¿É que un profesor con 30 ou 40 
alumnos, durante nove meses, non pode tomarlle o pulso 
á situación escolar da cadaquén? 

Se os exames están vixentes, é de resultas desa edu
cación que o pedagogo brasileiro Paulo Freire denominou 
bancaria ou depositaria. O que se intenta é cebar ós 
alumnos con datos e metérllelos dentro, nin se sabe para 
que. Acaso para que fagan carreira e se distancien do pobo 
para ser amos, non servidores. 

Paulo Freire non admite ~ división entre alumno e 
profe or, porque todos ensinamos e todos somos ensinados. 

arl Rogers fala de aprender dende a liberdade. E somos 
m it que lle estamos agradecidos a Gerald Mendel, 
que n convencen da urxente necesidade da descoloniza-
ciLn do n n . ,. 

¿P de seguirse' ostendo ese inútil ensino maxisterial no 
que un e.fíor que o sabe todo se dirixe a uns alumnos 
pa ivo durante unha hora que resulta máis perda de tempo 
ca beneficio? ¿N <;m teda que se-lo profesor un . simple 
auxiliar dunha especie de estudio asistido?. ¿Non debelian 
os alumnos concentrarse en grupos de traballo para ir 
·analizando os temas do libro coa asistencia dun, compañeiro 
maior, que setia o profesor? A maior parte das clases son 
tempo perdido cando debelia ser suficien~e esa hora de 
traballo para aprendizaxe sen ter que iren á casa os alumnos 
cargados de deberes e dándolle lustre á memoria. 

Parécenos ademais que, mentres haxa notas a final de 
curso, o alumno ten dereito a participar na valoración do 
propio esforzo e nada se debelia decidir sen un diálogo 
previo. Pero alumno e profesor viven dende o primeiro día 
·unha tensión rival moi semellante á dun coello que lle foxe 
ó axexo do cazador. 

No horizonte albíscase un outeiro no que se ergué unha 
árbore ameazante: alguén pode quedar pendun~do -iso quere 
dicir suspenso-, alomenos ata setembro. O sistema. esta~le

cido fornece ós profesores unha <?mnipotencia que oculta 
a impotencia de tantos autoritarios que acaso de alumnos . 
criticaron ese sistema que agora perpetúan. Porque . o 
i tema neoliberal tamén prefire repetidores a creadores, 

unha educación bancaria a outra libertadora. Enténdense 
mellor co banco que coa liberdade. 
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O TRASNO 

Salgando .o idioma con.Fer.ro 
1 

Quixeron os fados, os as-
tros e mesmo os trasnos que 
estiveran ben próximas dúas 
datas dedicada~ a · senllos 
Susos Ferros. Unha, o día ·das 
Letras, ó Couselo, home pre
ocupado polas raíces da nosa 
cultura'. Oufra, o catro de maio, 
a Ruibal, amigo e colaborador 
ce lrimia, home sensible e 
namorado da fala saborosa ' 
dos nosos . vellos, teimoso 
traballador porque o sal- do 
idion;ia non se vire insípido, 
co s~u ingreso na Real Aca
demia da L~gua Gaiega. 

Contan as crónicas que o 
noso Suso máis próxinio . fixo 

. unha · defensa, diante de tan 

. venerable e acad~mica insti
tu~ión , da fala popular, do 
galego de. corredoira, do que -
falan os vellos de aldea. ¡Bra
vo! Falando con el -un xa 
po·de presumir de ter amigos 
académicos-, díxome unha vez 
algo que me deu e dá aínda. 
que pensar, algo así como que 
toda esta loita hjstórica, tantas 
veces contracorrente por dig-

. nificar e normaliza-lo galego 
valía moralmente a pena só 
eón pensar que lle estamos 
devolvendo a honra a toda a 
xente humilde que vivira e 
morrera coa conciencia de ser 
inferior pola lingua que falaba. 

Efectivamente, cómpre un 
segundo paso. Ese ó que ago~a .: 
apuntaba el mesmo. Non 
ahonda con · academiza-lo 

'''"'" 

· Daniel López Muñoz 

galego, nin facefo oficial, nin 
convertelo ' pola maxia da 
televixión nunha lingua . stan~ 
dard de prestixio, pero tan 
es.lamiada como fachendosa-

, mente distinta e .distante da 
que fala a xen'te do común, . un 
idioma só ó alcance dos ilus- · 
trados que a usan cando Hes 
convén, previo curso de ini
ciación e · perfeccfonamento, 
coma un recurso máis para 

·triunfar. ' -

Se o .galego académico se 
fai pobre e aséptico, de xeito 

' que os vellos .de aldea n?n se 
identifiquen con el , non 
teremos av'anzado moito 
naquela empresa de devol- . 
véi:lle-la dignidaqe perdida. E 
xa non é só cousa de acento, 
de pe.rderlle e~crúpulos a 
gheadas e seseos; _ senón dos 
infinitos ditos, frases feitas, e 

- 'demais que Suso_ Ferro nos 
lembra decote na súa ~ección 
de IRIMIA. 

El non ' será xa tempo de 
reconverte.-la festa das Letras, . 
de deixaise de _ tanta celebra
ción e · dedicar ~nha semana a 

, leva-los vellos e vellas ás aulas 
plµ'a que fabulén de vagar cos 
nenos? Rexistrar eses. in.omen
tos,' analiza-la súa fala, apren
'der á adniira-la súa expi;esi
vidade, sería empezar a CQnS·
truí-la casa · do idioma pplos 
seus alicerces. Con sal e,. pro
bablemente, algo de pemen~a. 
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BOA NOVA 

Cos amigos dé Chia.pas ·· 
Marcelo (home): j Que contento veño 
hoxe ' dª reunión, parece :. que· rton me 

· colle a satisfacción ' no . corpo ! ¿Que 
marabill?so é De~s nas cousas que f~ 
cos humildes! . , · . 

Avelina (muller): A min tamén me . 
pasa algo pareCido. Foi un boa soíte 
que nos ".'iñesen visitar desde Chiapas 
o Mario e a Maria. ¿Que cousa terán 
eses · pobres, que, nos prenden tanto co 
que eles ~in? 

Marcelo. N oil é que nos prendan co 
que él es nos din; préndennos coa· vida 
que hai detrás das súas palabr'1:S. Vese 
qu~ son palfibr~s cheas de vid4. _Para · 
min son a proba máis firme de que o 
Espírito de Deus está ben vivo, e 
xustamente ali onde nós vemos tanta 
miseria e morte, onde nos parece que 
está ·o refugallo do mundo. , 

,Avelina: Houbo moitas causas que me 
chamaron moito a atención, tanto no 
campo da vida social-política, como 
na vida da~ comunidades cristiás. , 

1 • 

·Mareelo: . Pareceume entender que no 
fonq.o non había moi.t~ diferencia entre 
a maneira de vivi-la -vida social-poll
tica e a vida das comunidades c;;ristiás: 

· en todo unha · máxima participación, 
u~a máxima concienci~ de que' o 
traballo da comunidade é un traballo 
de todos. 

Avelina: ¿Fixácheste como elixían 
eles ~ ós diáconos para a~ comunidades 
·crisÜás? ' 

Marcelo: · Muller, claro, g:ustoume 
moito: os menibros·- da comumdade 

propoñían á persoa que consideraban · 
digna pala súa forma -de vivir, pala sú~ 
dispoñibilidade para a comunidade, e 
lago viña o Tatic Samuel Ruíz, que é 
o hispo, para confirmar aquela elec
ción· que f~cía o pobo. 

Avelina: ¡E qtieren que sexan casa
dos, que coa súa vida de tales · dean 
mostras de n;iadureza e de ~quilibrio ! 
Como di san Paulo, ·que saiban 
gobema-la súa 'casa os que vaian 
gobema-la casa de Deus .. 

Marcelo: E, carai, o home ténch;elle 
que pedir permiso á muller para po-

, derse facer ,diácono (servidor) da 
cQmunidade. 

Avelina: Home, pois faltaba mais. A 
min moito rne gustou ver que con moi 
poucos curas a_ xente normal colle 
· col)ciencia de que o coidado da vida 
cii~tiá é importante· e é cousa de todos. 

Marcelo: Pois xa ves, aquí pensamos 
9ue só a l;>ase de curas se salva a 
Igrexa. ~ 1 

Avelina: E todo isto ó servicio da vida 
do pobo, do pan do pobo~ da liberdade 
do pobo, si, señor, como ten que ser. 
¡Que bep.! 

Marwlo Regal Ledo 

Cristiáns 
espírito 

no 

Domingo de Pentecoste 
.Xn 20, 19-23 -- 26 de maio 
· Xes~.s está con cada un de riós; 
está tamén no medio da 

. comuiridade cristiá que forma
mos todos. A súa presencia é 
·unha presencia no Espírito; é 
unha presencia regalada, que cada 
día podemos comprobar en moitos 
pequenos detálles que nos ro
dean. No Espírito facéinonos 
conscientes de que Deus Pai ne
cesita da no~a colaboración; no 1 

Espírito decidímonos a ofrecerlla, 
sen medo, con paz fonda, en 
~oita alegría. 

* * * 

Deos aposta por . 
DOS, 
Domingo da Santísima 
Trindade 
Xn 3, 16-19 -- 2 de xuño 
¡Que fenÍloso é pensar e vivir 
que estamos nas mans dun Deus 
Pai, que nos aprecia e defende 
como un pai o .fai cos seus Jillos ! 
E iso desde o día do noso 
nacemento ata o da nosa morte. 
¡Que fermoso pensar e vivir que 
Xesús estivo e está ó noso carón 
coma unha pr?ba ·manifesta desa 
aposta de Deus por todos 
nosoutros ! ¡Que fermoso pensar 
e vivir que o Espírito nos mantén 
diriamente neste convencemento ! 
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A PENEIRA 

A . LEGALIZACIÓN 
DE INMIGRANTES 
non é tan complicado, 
cando hai vontade de 
resolve-los problem~s, 

así aconteceu no concello 
de Crecente no Conda
do, que acaban de lega
lizar sen máis, só por 

\. -~ - ~-- xustiza, a corenta portu-

(

. gueses que algún deles 

_A __ rb_ º .. /.:_)-../ x_a levaba na comarca 
- r - máis de vinte anos pero 

...__ __________ ___. . sen ningún dereito. 

É NECESARI0'9ue a nasa lingua continúe; 

é preciso, para ben e decoro do mundo, 

que GALICf A continúe e 

se continúa a UNGUA nó continuaremos como Pobo 

Oou gracias a DEUS que me permiliu 

nacer en GAL!CfAe vivir nela 

gracias ne te día de PENTECOSTÉS ou día das LINGUAS, 

por! terme dado o don dcsta LlNGUA 

por lcrme permitido facer lt11ne na 

CASA da UN UA GALEGA 

,AÍNDA ESTAMOS 
NO .MES DAS 
NOSAS . LETRAS e 
cadrando no derradeiro 
domingo a festa ·de 
Pentecoste queremos 
celebralo con este poe
ma de Cunqueiro reci
tado no oitenta cando 
recibía o Pedrón de 

NA RA.IA ENTRE GALI
CIA E PORTUGAL está a 
obra de teatro «Terra de 
Lobos» que nestes días po
demos ver, por exemplo, os 
dous primeiros días de xuño 
no Principal de Santjago. É 
unha coproducción moi lo
grada do Teatro de Ningures 
de Cangas e Teatr9 do No
roeste de Viana, baseada nun . 
relato de «Arraianos» de 
Méndez Ferrín. Na fotografía 
unha escena desta obra. 

DIGNIFICA-LO MUÑDO 
DAS POSTAIS é o que está 
a face-lo. creador Xan Muras 
cunha colección ·de doce . 
postais, a cen pesetas cada 
unha, e que xa se poden .ad
quirir nas. librerías ·de Santia
go. Son mostras da nos& 
natureza present.adas , cun . 
deseño modern0 e cun verniz 
selectivo. Tamén se poden 

Alfonso Blanco Torrapo 

Ouro que neste ano foi 
e ne did 6 In tituto da Lingua Galega que celebra os seu~ 
vintecinco anos e a Antonio Pérez Prado, home bo e 
X nero o, que mantén aceso en Bos Aires o lume da patria. 

solicitar en asociacións como ~-. ,..,..", .............. 

< -E -w -
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Xermolos, pedindoas ó Apar
tadÓ 4.227300 Guitiriz (Lugo). L..-.__.:;.,,..:....;.m;....;~-=---_..;..;;.-....1 

· Será o día primeiro .de xuño 
Na páxina 13 do ·número pasado anunciabámo-la Festa 

cb Vento, en Vilagarcía de · Arousa, no Colexio das 
Relixiosas Filipenses, tal como se ~inala no esque
ma adxunto. Dixemos que era o, sábado pos-
terior ó domingo de Pentecostes,. pero ~rP.:.~~ 
esquecemonos apuntar que este ano $·~ ~ . 

cadra o día 1 de xuño. ~ 
Lembramos que a acollida ha 

ser a partir das 1 O da mañá e que 
o traballo e festa principiará a 
partir das 1 O e media. O tema 
será: A opción do cristián 
pola paz, e estará regu
lado por un grupo de 
Insubmisos Cristiáns. Alí 
nos veremos. 

Plano para chegar ó Colexio de Vista Alege, 
Relixiosas Filipenses, Vilagarcia de Arousa. 
Podese aparcar no Xardín do Colexio. 



DOUS NOVOS COCHES SAEN_ DA CITROEN nest~s 
días: o «Berlingo» des ta marc~ e o <«I:>artner» da Peugeot 
e anúnciase para o. vindeiro ano un novo modelo, polo que 
a planta de. ~igo está a tope na . súa producción, que chega 
a cen mil unidade ó ano. Isto vai supor un forte movemento 
para a cidade xa que é. unha fabricación exclusiva para todo 
o muiido, mesmo de transporte da producción por mar e 
terra. 

.' 

NO «DÍA DO MEDIO AMBIEN
TE» viaxamos a Vigo e damos 
unha · volta polo _ Paseo 'de Samil 
que aparece na fotografía, en 
solidariedade ca Plataforma de De
fensa da Ría que loitan contra a 
instala~ión de Petrovigo en Bouzas, 
pois supón unha desfeita ecolóxica 
e tamén económica xa que arrisca 

o traballo' de dez mil persoas ·así como tJns · ingresos de 
dez mil millóns de pesetas do mari§lqueo, pesca, viveiros, . 
etc . .: . Coa implantación de Petro-vig9 queren aumenta-lo 
tráfico de barcos en Vigo, cando está a ser un dos máis 
caros en tarifas. Por outra banda, o moyemento veciñal de 
Vigo está a rexeitar_ a urbanización que _ quere face-lo 
Concell<? con~truíndo varios bloques. de vivendas ~n Samil. 

NO· CENTENARIO DO 
NACEMENTO DE xost 

. CRECENTE VEGA este tres 
de San Xoán na súa Terra Cha . -
lembramos ese berce de poetas 
e es~ritores que foi o Seminario 
de Mondoñedo. Aínda que hai 
poesía inédita, só o coñecemento 
polo seu libro «Codeseira», pu
blicado por primeira ve·z no prelo 
do Seminario de Santiago (1933). 
N es tes días Mo'ndoñedo festexa 

a súa memoria con varias conferencias sobre a súa obra · ' 
a cargo de Manuel · María e Xesús Alonso Montero. 
Crecente foi un gran latinista e está soterrado en Segovia 
onde finou sendo director do seu Instituto de Ensino Medio. 

ISRAEL cele
bra eleccións 6 
vintenove de 
maio . nas que 
Simon Peres 
quere saír refor
zado despois da 

· matanza de civís 
no Líbano, mes
mo nun centro 

·aa . ONU, a ins
titución que . ten esixido a Israel a retirada da franxa que 
ten ocupada no sur do :Iríbano hai case vinte anos, pero 
ata agor~ sen ningún resultado. Estas salvaxadas ·o mesmo 
que as -practicadas por Hamás en Xerusalén no.J?. fan máis 
ca creba-la paz. Na foto un ·neno palestino agasalla cunha 
Flor a un soldado de Israel. 

AS ELECCIÓNS NO ULSTER o trinta 
de m~o poden se-ló arranque das con
versas sobre o futuro de Irlanda que van 
escomezar o vindeiro mes. Tres mil 

_ mortos seguen a dividir este anaco de 
Irlanda cori só millón e medio de habi
tántes repqrtidos entre católicos e pro
testantes. · Irland~ do Norte segue a 
pertencer. ó Reino lJnido desde que en 
mil ·novecentos vinteún foi partida a llia. Nestes días están 
a celebrar a «Sublevación de 1916», cando os políticos e 
os sold'1:dos republicanos irlandeses se enfrontaron contra 
o ex'ercito colonial inglés, o que supuxo a independencia 
de Irland~ cinco anos despois pero cunha_ ocupación que 
non fixo máis que crear destrucción no Norte. Na foto
grafía, unha manifestación a prol da paz en Belfast. 

FACENDO NÚMEROS é o 
que está a facer o sector 
conserveiro, pois as contas non 
dan, xa que a pesar de contar 
9on cincuenta e sete industrias 
conserveiras, o setenta e cinco 
por cento do Estado, fronte ás 
sete de Italia e as catorce de 
Francia, non hai competi
tividade nin vendas. Con case 
trece mil postos de traballo, só 
tres destas fábricas facturan 

-máis de dez .mil millóns de pesetas e só nov~ destas 
empresas exportan o trinta e dous por cento de toda a 
producción de España. Agora moitos <lestes empresarios. 
buscan unha meirande concentración empr_esarial. 
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POLÍTICA 

• O novo gobe_rno 

SAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 • 55 78 41 
Fax: 982 • 55 78 04 

* 
O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981. 62 38 04 

* 
Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE CO~POSTELA 
Teléf.: 981 • 5819 05 
Fax: 981 • 58 18 88 

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

* 
Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. e Fax: 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 3714 
Fax: 981 • 35 37 16 

* 
Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 • 22 78 04 
Fax: 982. 24 4913 

* 
Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 • 22 00 50 
Fax: 986. 22 04 74 

* Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf. e Fax: 95 - 421 67 08 

. 

Hai xa un ·par de semanas que ternos 
un novo goberno. Os dous meses entre 
as eleccións e malla investidura deAznar 
déranlle tempo suficiente para pensar e· 
escolle-los seus colaboradores directos. 
Pero aínda así xurdiron complicacións 
de última hora: a que sonaba e soñaba 
para ministra de Educación acabou 
dirixindo o CIS, despois de se ver ofrecer 
Medio Ambiente e recoñecer que diso 
non sabe. 

Vindo ó que nos é máis familiar, xa 
ternos a Mariano Rajoy e Romay Beccaría 
nos seus respectivos ministerios e a vellos 
coñecidos coma Gómez Aguerre ou Xosé 
Ramón Onega e máis recentes .coma Fran
cisco Villar, Samuel Juárez,Alberto Núñez, 
Henrique Castellón, etc. en secretarías e 
dirección xerais varias. Por iso o novo 
goberno nós dá unha sensac10n de 
familiaridade~ de vellos coñecid~s, de 
normalidade. · 

Iso mesmo fai que non caíamos na 
tentación de agardar ·milagres, xa que a 
xestión dos citados nos postos anteriores 
(na administración central ou autonómica) 
nunca deu lugar a espellismos nin ocasión 
para soñar con imposibles. Normalidade, 
po'is, que non ten por que ser algo negativo 
nun gobemo democrático. 

Pero xa non resulta tan alentador ver 
que o responsable· do desenvolvemento 
autonómico sexa un antigo vicepr(fsidente 
da Xunta que tan escaso talante autonomis
ta e galeguista demostrou no seu día, o 
mesmo que anos máis tarde pactou en 
Madrid cos socialistas o parón ·do 
desenvolvemento autonómico e negociou 
logo con Paco Vázquez (representando este 

O Vento de Pentecoste é coma un furacán qu~ 
fende armas e fai flotecer as bocas dos canóns. «Hai 
un caravel vermello no fusil do miiitar», di a nosa 
cantiga. Non faltes á Festa do Vento -1 de xuño, 
Vilagarcía de Arousa para-, ir sementando a pro
fecía de Isaías: 
COAS ESPADAS FORXARÁN ARADOS·, 
COAS LANZAS, PODADEIRAS. 
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os . concellos e 
provincias) as 
competencias da 
administración 
lbcal. 

Este' modes- Por Tintxu · 

to perfil confirmase cos nomeamentos de 
rango inferior xa . coñecidos e con· outros 
que se anuncian. Concorda · is to cos 
primeiros pasos yacilantes de xentes 
teoricamente tan experimentadas coma o 
vicepresidente económico e mailo rríinistro 
de Asuntos ExteriÓres, que en declar~cións 
precipitadas alarman o mundo do capital 
(da súa proxirpidade ideolóxica e mesmo 
do ámbito profesional dos dous) e fan 
treme-la peseta, agora tan rexa-_ 

Iso si, prométennos ae xeito inmediato 
proxectos lexislativos para novas transfe
rencias ( algunhas tan importantes como a 
, dos portos) e para reforma-la administra-
ción periférica do Estado ofrecéndonos a 
cabeza dos gobernadores civís, regalo sob~e 
todo para ·os cataláns. Pero agora resulta 
que xa non sobran os 5.000 altos cargos 
dos que tanto falaran, nin se poden aforrar 
por este capítulo os miles de millóns que 
dixeran; nin se sabe cantos miles de millóns 
van aforrar v~ndendo as empresas públicas 
(moitas delas non hai quen as qµeira e 
outras a veren que mans-van dar). Así que 
o duro calvariq de Maastricht segue 
penden te. ' 

1 \ . . 
De todas formas, a catarse do cambio 

de gobemo vainos dar uns meses de calma 
na opinión pública. Os que tanto se dedi
caron ·a axitala van calar un pouco: en 
moitos a~pec~os a política non cambia, pero 
os que a fan agora son amigos dos que a 
criticaban. · 



O CAMPO 

Ollan.do cara ó ·futuro 
(Na festa do San Cidre, patrón dos labregos) 

Poia vida na Costa da Mofte 

· O pasado día 11 de maio os . 
diferentes grupos do Movemento 
Rural Cristián de . Oalicia celebra
mos no concello de Dumbría, A 
Coruña·, a festa donoso patrón, San 
Cidre~ Ó redor de 300 

do ~ampo galego. Logo recibimos 
tamén o alento de Deús, qu~ se 
achegoú a nó~ na celebración da 
Misa para,nós r~galar coa compaña 
gratuít_a e loitadora do seu Pillo e . 
do s'eu Espítjto. 

labregos démonos cita 
nesta pequena vila da 
Costa da fyf orte para unha 'San· Cidre-11-5-.96 
xomada que ano tras ano · ~-=--=--=--==-=--=--=~====='-=='~---- -

nos vai provocando á 
vida - no · ·noso camiñar 

· rural · de cada día. 

Unha xornáda sin
xela e ben nutrida 

Sobre das 11-12' da 
mañá fom,os chegando -
tódolos que ti vemos 
vontade de nós achegar 
a Dumbría neste día de 
·festa labrega. Alí nos 

- acolleron marabillo 
samente os veciños da 
·parroquia, que dúrante o 
resto do día -nos darían 
probas da solic~tlide por 
nós · e _pola festa. 
¡ Graciñas a todo_s eles! 

Presentámonos os de 
fóra e os ·da casa; 
coñecidos todo~ e 
·irmandadds no desexo 
común de s~ca-la nosá v,ida a<l:íante 
coa loita. diaria, limpa, irmandada 
e -intelixente, recibimos alento 
prlmeiro da palabra de Lidia Senta, 
secretaria · do Sindicato Labrego 
Galego, que nos axudou a com
prender mellor o momento presente 

-DUM.BRIA . ' . 

Despois xantamos xuntos ·nunha 
carhposa da parroquia. A comida 
foise facendo común, · total, como 
común ~e fixo tamén despois a festa 
da- tarde animada polo quefacer 
artístico dun grupo de música galega 
do pobo -e de músicos e cantantes 

improvisados. E así ata o remate, 
que foi polas 6 da tarde. 

Á spmbra sempre do Evanxeo 

Na Misa lerámo-lo Evanxeo da 
m,ultiplkación ·dos pans e 
dos peixes-. O que' pasou 
este día en Dumbría tiña 
moito parecido co que 
naque! outro día lle pasou 
a Xesús cos seus díscípu
los. · Tamén aquí chega
bamos cansos da foita da 
vida Tamén aquí nos 
·sentimos arroupados por 
Xesús, . que se solidatiza 
coas nosas vidas_. Tamén 
aquí compartímü~Ias vi
da~: a palabra, as expe
riencias, o pan, o viño, os 
doces, a alegría, o baile ... 
Tamén aquí volvemos 

· · para os nosos lugares con
fortados, e co conven
cemento de que a nosa 
vida, a nosa loita ten 
sentido e futuro. 

iGracias! 

¡Canto lle t(fmos que 
agradecer ós veciños to
dos de Dumbría --Ramón, 
María, Lurdes e Maruxa 
con eles-, que nos fixeron 

posible; ·esta xomada: tan chea de 
vida e de esperanza polo futuro! 
¡Canto que agradecer tarnén a tódolos 

. que se animaron a saír das súas 
cas~s para facemos ver a todos que 
o campo vive, loita e segne esperan
do! 
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ENTREVISTA ¿Que ·o-- · v~ 

Joaquín García Roca, profesor de Filosofía social na, barrio carece'1: de servicios mínimos coma farmacias ou. 
Universidade de Valencia e na UCA de San Sálvador, é .. tendas de alimentación. Alí convive con cen estudiantes 
un prestixioso especialista sobre o voluntariado. Este 
sacerdote reside nun barrio de 6000 habitantes procedentes 
da concentración dos chabolistas de Valencia. No seu 

universitarios, a .metade do Te.rceiro Mundo; practicando 
un ·voluntdriqdo que, ademais, xa analiwu en numere/sos 
libros; ·o máis recente Solidaridad y Voluntariado ( 1994 ). 

¿Como aparece o voluntariado? 

Do voluntariado só se pode falar 
cando se xuntan tres revolucións: 1 ª) 
a revolución da cidap~nía como indi
viduo, do «eu qu,ero e decido». 2ª) A 
cultura da participación. O'voluntariado 
nace cando unha convicción se nos 
crea culturalmente. Non só ternos pro
blemas, senón que os pobos teñen 
solucións tamén. 3ª) A cultura da 
solidariedade. o dereito das víctimas. 

Axudá e solidariedade 

¿Podemos distinguir .entre axuda · 
e solidariedade? 

Cómpre tacelo. Axuda é «ti dás». 
lidariedade é «ti dás e recibes».. A 

bi l xía (a ub istencia) e a 
olidarieqade irmandáronse. Ou somos 
olidarios ou non hai vida para ninguén. 

Algúns din que son solidarios por 
egoísmo. Pois tamén. Ninguén se 
debería avergonzar; é o éxito da 
solidariedade, ·que se fai incluso nece
saria para sobrevivir. 

Hai unha rede do voluntariado. 
¿ Ó abeiro de que xorde isto? 

O máis cercano ó fundacional é a 
carta Europea do Voluntariado: unha 
declaración internacional que ten' 
arredor de 20 anos. Pero a autoaxuda 
é máis vella cá historia. Por exemplo, 
a que mutuamente se prestan os veciños ' 
é a prehistoria do voluntariado. Pero 
é unha aventura individual, mentres 
que o voluntariado é un proxecto 
colectivo. Hai unha tradición 
anglosaxona, onde o voluntariado é o 
exercicio organizado da autoaxuda: 
redes de convivencia. A tradición 
mediterránea en cambip, vai máis pola 
vía do asociacionismo, das O.N.G. 
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(Organizacións non go- -
bernamentais), asocia
cións sen ánimo de lu
cro e que prestan ser
vicios. 

¿E .actualmente en 
que se asenta este 
movemento? 

A miña teoría' é que Axuda é "ti dás $Olidariedade é "ti dás e recibes. 

o voluntariado actual está producido 
polo paso dunha sociedade de perigos 

. a unha sociedade de.' riscos. Por 
exempl9; se nun punto se produc.en 
moitos accidentes ponse alí un sinal, 
un polieía e unha ambulancia. É ~· _ 
fo:ona de procurar que non haxa ac
cidentes, cando é logo concreto, iden
tificable, previsible. Lóitase con 
institucións. Entón, poñe-las 
institucións por <liante era, ata agora, 
a maneira de enfrontármonos ás 
ameazas como perigos. Pero moitas · 
veces veJ;IlOS que os accidentes se 
producen onde m~nos perigo · hai. 
Porque pasamos ós riscos; e o risco . 
lévao un mesmo. É a suma , de moitos 
factores. O risco é insepárable de. cada 
un de nós, anda solto. ¿E .deféndeste 
dos riscos coa policía, ou a ambulan
cia? Evidentemente non. En.sociedade 
de riscos, ou nos pryocupamos uns por 
outros desde a proximidade, · ou non 
hai futuro. 

¿Haberá quen participa no 
voluntariado por encher de sentido 
a súa _ vi~a, xoves en paro, . por 
exemplo? 

· Exacto, o perigo da xuventude é 
que chega ó voluntariado por dous 
motivos: o paro, que a título individual 
pode ser unha resposta para unha 
persoa que a queima o tempo libre, 
pero convertelo en canteira do 

1 

· voluntariado é inaceptable. Outro 
. motivo é o desencanto: rapaces que 
deberían apostar pola militancia polí- , 
tica e sindical, pero como está tan 
despr~stixiada manteñen o seu com
proiniso bási.co cambiándoo polo com
promiso social. Acampan no 
voluntariado c'ase de costas, e cun 
d~sprezo total polos comprÓniisos po-

r.líticos e sindicais. Hai moita. xente que .' 
se alegra · de que a xuventude estea 1 

facéndose voluntaí-ia. Se é por es~as · 
razóns, a min non . me a\eg,ra. · 

IJúas pragl!-s 
¡ 

¿ Cre que o voluntariado pode 
lograr algún1 froito nesta sociedade 
tan competitiva? 

Creo que hai dúas pragas: a admi- _,, 
nistrativa e a mercantil. Cómpre 
meterse coas dúas simultaneamente, 
para que náz~ ese ámbito de liberdade 
que xera · o voluntariado. A praga. 
administrativa aparece na maneira· de 
xestiona~ lo social tendo como referen
cia o modo do Estado. É O, que ocorre 
nun equipo cando aparece un xogador 
prepotente ,que 

1 

quere tocar · tódolos 
balóns: non hai xogo. -Esa prepotencia 

· provoca unha praga, administrativa. 
Tódalas demandas cidadás bótanse 
fóra porque hai un suxeito que xoga 
prepotentemente: 'a admini~trac,ión. 

' i~ 
'l 



olun'tadado ?---:--------~---------..;......__-
¿E a mercantil? 

Consiste na lóxica do fetichismo da 
mercancía, na que todo ten valor e 
peso, todo se compra e se vende, ·e, 
polo tanto; atógase o· espac~o natural 
do voluntariado. Hai que abrirse paso 
nun esp~cio social que non estea 
colonizado polo Estado nin asfixiado. 
polo Mercado. Isto é moi difícil. 

Unha lei inadecuada 

¿Que lle parece a recente Lei do 
Voluntariado? ·· 

1 

A Lei interpreta · o yoh~ntariado 

coma unha contraprestación. Di que o 
Estado non pode chegar a tódolos 
sitios, polo tanto os cidadáns teñen que 
entrar na «cancha». Isto é horrible; por 
esa vía o voluntariado sern,pre será -
instniniental da política do Estado e 
c~do a maquinaria chegue a tódolos 
sitios seremos innecesarios. 

: 

O 0,7 no fondo deixa as causas como estan. 
\ 

co voluntariado é a da socialdemocra-· 
, cia, porque as organizacións acaban 

sendo simples instrumentos e 
decláranas pn?visionais, innecesarias e 
contraproducentes. 

¿Qu~ opina da campaña do 0,7 
para o terceiro mundo? 

Isto do 0,7 rio fondo é unha trampa, 
porque deixa as cousas como estaban. 
Se o 0,7 ten que resolve-lo problema 
mundial estamos apañado~. Pero isto 
en boca da socialdemocracia é abso
lutamente msincero, hai que remove
las causas desta situación e ir máis alá. 

Cristiáns e 
voluntariado 

Parece que no 
voluntariado participan 
maioritariamente 
crisiiáns. 

- O máis orixinal do cris-
tianismo é a visión compa

Rapaces que cambian o seu compromiso político e sindical polo si va da ·vida. Isto · é moi 
compromiso social. · ,. 

¿ Cómpre, xa que logo, modifica
la Lei? 

Hai que cambia-las normas do xogo 
_obrigando a que os actores permanezan. 
Esta é a trampa da dereita. O programa 
da dereita vai consistir en céder ás 
orgariizac10ns (revestindoo de 
privatización) todo o que · queiran. 
¿Queréde-lo problema da droga? 
Cédovolo. ¿O , da terceira idade? 
Cédovolo. Pero claro, cedendo com
petencias ·aforro . presupostos,. ·e esas 
zonas que non dan votos deixámolas. 
á súa sorte. A outra forma de acabar 

propio das relixións. E aí 
onde está a fonte e a inspiración. A 
doazón é unha experiencia primaria da 
condición humana. O máis interesante 
é descubrirmos que hai bens que só 
son bens se se dan, se se producen e 
se reparten dende a gratuidade. Deus 
está máis interesado en que vivan ca 
na fy que profesan. i;:>ígoo porque a 
tentación de <;áritas é unha mala 
dixestión do confesionalismo. 

¿En que ·consiste esa «tentación».? 

En aproveita-lo campo social para 
unha nova evanxelización, cando .non 
se trata diso. 

Ro gas, 
vo,luntariado en Galicia 

O grupo que invitou ó profesor 
García Roca a Galicia o pasado 
mes de febreiro chámase ROGAS, 
palabra galega utilizada no ambien
te rural que significa «grupos de 
traballadores que se axudan mutua
mente nos labores do campo». 

¿Quen son? 

Son un grupo plural e multicon
fesional convencido de que poden 
facer algo para mellora-las situa-
. ción de desigualdade e inxustiza do 
noso mundo. Por iso se implican na 
cultura da solidariedade, creando 
un: grupo de voluntariado no 94. 

No 95-96 consolidan o seu 
funcionamento: dinámica grupal, 
convenios co concello, participa
ción na coordinadora de ONGs de 
Galicia, colaboración co Terceiro 
Mundo, etc. 

¿Onde realizan o seu servicio 
voluntario? 

En moi distintos ámbitos: AS
PAS -acompañamento a discapaci
tados físicos e psíquicos-, .Proxecto 
Home -acompañamento na etapa 
de reinserción de drogadictos-, ser
vicios sociais do concello, médicos 
do mundo, Cáritas interparroquial, 
fogares de acollida a nenos e nenas, 
etc. 

¿Que pretenden? 

Intentan poñer medios para que 
se dea neles un cambio que afecte 
e modifique, en liña de solidarie
dade, a súa vida persoal: actitudes, 
comportamento, sensibilidade, 
motivacións. Afirman que «servo
luntario ou voluntaria é outra 
maneira de ve-la vida». · 

Sara · Paz Quiñones 
Luís Gómez aldegunde 
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DE AVÓS A NETOS Clodio González' Pérez 

As alfombras · d.o Corpus 

Unha alfombra do Corpus Christi de Ponteareas. 

Pasei a miña nenez e parte da 
adolescencia en Ponteareas, esa labo
riosa vila -case cidade- da provincia 
de Pontevedra. Se por algo ten sona 
hoxe en día, é polas alfombras florais 
con que cobre unha boa parte das súas 
rúas co gallo da célebración da festa 
do Corpus Christi ou do Corpo de 
Deus, como adoitaban dici-=-Ios nosos 
devanceiros. 

Meus avós non eran ponteareáns 
de nacemento nin de orixe: botaron 
alí moitos anos, para logo retomar ó 
seu Ribeiro natal, ás ten-as de Cenlle, 
situadas entre o Avía e o Miño. Por 
iso eles pouco sabían de como se fora 
desenvolvendo esta manifestación 
relixio a. O pouco que contaban 
e coitáronllelo ós veciños maiores, 
que levaban e follando flores dende 
a úa nenez. No seu lugar de 

latlA -10 

nacemento, en _Cenlle, ó que se facía 
aínda nos primeiros anos deste século 
era erguer arcos de loureiros e doutras 
árbores, ó longo do camiño que 
percorría a procesión do Corpus. 

O Corpus en · Galicia 

Hai anos publiquei varias páxinas 
sobre a historia desta celebración 
relixiosa· na nosa ten-a. Non é este o 

· momento de repetí-lo que se pode ler 
no meu libro A Coca e o mito do 
dragón (Ir Indo edicións, 1993). O 
nacemento tivo lugar en Bélxica, na 
cidade de Luik (Liexa, se queremos 
galeguiza-lo topónimo dende o francés 
ou o castelán). Isto ocon-eu en. 1246, 
e en 1264 instituíaa o papa Urbano IV 
para toda a cristiandade, engadíndolle 
a procesión Xoán XXII, en 1316. 

- Nésta celebración confluíron va-
.rias manifestacións anteriores, como 
a:; penlas, nenas ben ataviadas que 
afnda bailrui en Redondela; a coca que 
queda tamén . na mencionada vila, e, 
po~ último, o facer alfombras vexetais, 
en lembranza de maio, do mes 
tq:1diconal . das flores. 

Conta a tradición que o arcebispo 
compostelán Sueito Gómez de Toledo 
foi asasinado por varios homes capi- 1 

. taneados.por Femán Pérez Churruchao 
o día do Corpo de Deus, o 29 de xuño 
de 1366. Pero, a realidade é moi outra, 
pois ese ano a celebra.ción cadrou o 
4, é dicir, 25 dfas antes. 

Do século XV xa hai abondosas 
referencias, tanto de Pontevedra, como 
de Ourense e mesmo de Santiago de 
Compostela. Nesta última . cidade sa- · 



hemos .que a, proce.s10n facía. unha 
parac;la na praza da Quintana:· ... para 
quando en día de corpus xristi . No 
bispado de Tui · xa se declarou . día 
santo 'en 1482. · 

Foron moi sonadas noutros tempos 
as procesións de Pontevedra, Ourense, 
Compostela, A Coruña, Betanzos, 
Redondela, Tui, Lugo, ... ; nunhas por 
contar con artísticas custodias (como 
a de Santiago), e noutras porque tal 
día andaba ceiba a coca, unha mostra 
con figura de dragón que,.viña a , se:
lo demo. Na v~la miñota de Mon~ao 
aínda a vence tódolos anos ó cabaleiro 
San Xurxo, .simbolizando <leste xeito 
o triunfo do · Ben sobre o Mal. Así 
taméñ se facía antano en Redondela. 

As. alfombras florais 

O ano 1968 o entón ministerio de 
Inf01mación e Turismo declaraba festa 
de interese turístico ó marabilloso 
labor que fan en menos dunha noite 
os veciños de Ponteareas: primeiro 

'\ 

desefian, logo perfilan., e por *ltimo, 
van «tecendo» con pétalos de flores 
e ' folliñ~s do máis variado, dende o 
buxo ata a mimosa. Hai ·de tódalas 
flores: ventureii(;ls que _ medran nas 
fragas ou n~s leiras, como a carroucha, 
o pampullo e a mapoula; ou de xardín, 
como as rosas, as hortensias ou os 
gladíolos. 

Como se fose un milagre ou un 
encanto, pola mañá- ben cedo aparecen 
as máis das rúas pontareás cubertas 
con delicadas alfombras, de vida tan 
fugaz, que non é máis que de poucas 
·horas, pero, como, dicía certo poeta 
pola pinguiña de orqallo que lle daba 
vida a unha rosa, o seu recordo será 
·imperecedeiro para aqueles que as 
admiraron en todo seu esplendor. 

Agora son varias as vilas qu_e tamén 
confeccionan estas alfombras, algunhas 
tamén fermosísimas, como as de 
Redondela, · pero «a palma» segue 
sendo ·para as de Pontear-eas. 

S.endo neno tomei p3:fíe na tarefa 

preliminar -de ir paseniñamente 
de~follando as flores que logo habían 
de cubri-las rúas: primeiro era o «ver
de» (buxo e fiúncho ), e logo, segundo 
se ía acercando a data, as máis deli
cadas, aquelas que non duraban máis 
qÚe poucas horas, como os pétalos das 
rosas e das mapoulas. A~ se pasaban 

1 ' • 

varias noites de maio ou xa de xuño, 
en animada conversa entre a mocidade, 
que lembraban -aínda que de moi 
lonxe-, o que antano foron as fías do 
liño e as esfollas das espigas do millo. 

Moitos amores naceron nestas 
xuntanzas. E 'seguen agora, porque os 
pontaréans traballan cada vez máis 
porque cada ano supere ó anterior, non 
xa só en extensión de metros cadrados 
.de flores, serrón . tamén en beleza de 
deseño. 

Ó mediodía ·sae a procesión que 
. vai desfacendo tódalas ilusións que 
xurdiron ó longo dun ano de traballo. 
Pero os pontareáns dano por ben 
pagado. E xa empezan a matinar no 
que farán no vindeiro. 

:f 
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A MÁQUINA MARABILLOSA 

Qs , manuais de historia do eme 
falan de «cine moderno» a partir dos 
anos corenta. Establecen a 
modemidade en contraposición ó 
clasicismo do cine 
acuñado en Holly-. 
wood nos anos 
vinte e trinta.
Como lembrarán, 
o cine clásico é 
aquel que naceu 
nas grandes pro
ductoras para en-\ 
treter a un pú~lico 
enorme; películas 
elaboradas con so
fisticados sistemas 
narrativos que, 
unha vez en uso, 
quedaban com
pletamente disi.
mulado no di co-

Hoxe o cine clásico segue sendo 
unha referencia principal para moitos 
cineastas, que falan de facer un cine 
.onde non se not~ a , cámara, un cine· 
que poña a historia en primeiro termo 
e esqueza exercicios de es.tilo que só 
servirían para arredar ó público. Pero 
houbo -sobr~ todo a partir dos corenta
quen puxo en cuestión este poderoso 
sistema narrativo, desde fóra de 
Hollywodd, pero tamén desde dentro. 

Ahondan dous nomes para 
exemplificar a vontade de, forzando 
as normas clásicas, modernizar o cine 
en Hollywood. Falamos de dous 
homes de singular talento. Orson 
Welles, precoz xenio do teatro, 
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, O cine moderno 

irrompeu xa desde a súa prime~a 
película,. Cidadán Kane; emprégando · 
recTirsos narrativos cunha intensidade 
e unha forza ·expresiva nada 

pero recoñecemos nas suas películas 
algo que ·as fai diferentes e . propias 
dos seus autores. 

Eles forzaron o cine clásico desde 
o interior da fábrica, pero o gran 
cambio veu de fóra. Vaiamos a Roma, 
ós dfas en que o exército alemán 
abandonaba a capital presiona~o polo 
exército aliado. Nas rúas da cidade, 
un reducido grupo de persoas filma 
unha película. Non con tan con nada 
do que é habitual na elaboración 

Pepe Coíra 

. '. 

profesional -de películas: non hai . un 
plató, nin complexos -sistemas d~ 

ilumll;lación, nin decenas de técnicos . 
rodea4os de cables'. Só unha cámara 

nas rúas e uns acto
res fronte á cámara. 
Roma, cidade aber
ta, de Rossellini, 
marcou o inicio do 
neorrealismo italia
no e, polo ,tanto, do 
cine moderno. 

O · neorrealismo 
, non foi funha co"' · 
rrente organizada; 
no!\ naceu cun 
obxectivo claro: Foi 
o resultado dunhas 
circunstancias (as 
dun país esnaqui

.z~do pola-guerra) e 
dunha vontade: con-

orgarp.zado como ocorre na vida cotiá. 
Películas nas que ten- sentido ver a 
alguén que camiña, simplemente por- · 
que paga a ·pena velo camiñar, a.índa 
que .non saib~mos· onde -vai. 

O cine neo~ealista, co gran alento 
ético de buscar o respecto polo ser 
humano máis cá · loanza do heroe, 
procurou un. novo ~eito de contar 
historias en ci!le, máis naturais e, por 
tanto, máis visibles_ para o especta
dor. 
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ACTUALIDAD E 

Xesús Ferro ·Ruibal 
Ecoloxista do idioQJa 

' . 
O día 4 de maio Xesús Ferro Ruibal 

foi recibido membro numerario da Real 
Academia Galega. O .novo académico 
leu un di,Scurso titulado· "Cadaquén 
Jala coma quen é". C01;no. di o subtítulo, 
unha refl~xión v_erbo da fraseoloxía 

· enxebre 

Madureza 

Hhl uns p'ouc0s anos nomearon 
académico a Xesú~ Alonso Montero, 
noticia que me produciu sorpresa e 
mesmo escándalo. ~fon polo 
nomeamento, s~nón polo moi~o que 
tardaron en levalo a cabo. Se existe 
Academia en Galicia, eu cavilaba 
que unha per~oa coma este vello 
batallador polo idioma estaría dentro 
había tempo. 

Hai poucas semanas, a Uni
versidade compostelá outorgou o grao 
de Doutor Honoris ·causa a don Xosé 
Femando Filgueira Val\rerde. Non 
sei se ten moita importancia iso, pero 
se a tivera, un sabio coma o señor 
Filgueira -dubido que haxa outro das 

. súas .características en Galicia-, tal 
honor pouc6 lle engade agora. 

Non sei o que pode significar ser 
académico, péro se a Acacemia tiver 
que ver aglo co idioma, Suso Ferro é 
unha desa ducia de persoa das que eu 
saib~ que veñen traballando pola 
dignificación da nosa fala cun fervor 
eficaz e, afortunadamente a elección 
coma académico chégalle nun mamen- ' · 
.to de madureza. 

Lini.pa-lo idioma 

Th · Academia Española. díse que 
fija, limpia y da esplendor. Suso 

, recoñécese, máis modestamente, coma 
un ecoloxista da fala galega. Os lectores 
de Irimia sabemos que, dende hai un 
lustro máis ou µienos a nosa derradeira 
páxina recibe a auga lustral para 
podermos ir "Falando con xeito". Nesa 
liñ~, peto prefundando nas nasas fontes 

populares e si'stematizando, escorrega o 
manantío do seu discurso que xa se 
pode ver nas librerías. 

Manifesto aquí que -por ·obedecerá 
consigna ferroruibalina de crearmos 
novas horizontes fraseolóxicos-, o meu 
gozo da lectura do seu discurso non 

caeu nun pozo. As súas cento e algo de 
páxinas discorren con tanta galanura e 
tamañas saben~as que dá gloria percorre
los vieiras da fraseoloxía que Ferro 
Ruibal rescata do esquecemento o 
proxecta cara ó futuro. 

Nostalxia e optimismo 

Suso nunca afoga nun vaso de ·auga 
-valla · a frase-, e ningunha nostalxia 
pode apeitar coa forza do seu optimis
mo. Aquela amósase na páxina 7 5 do 
seu discurso: «Üs escritores de hoxe 
baixaron o grao de riqueza e de pureza 
fraseo-lóxica, por · máis que su bisen o 
grao de técnica literaria a ni veis interna
cionalmente homologables». 

O seu optimismo lévao a confesar 
que estamos nun momento de 

creatividade, non sen laiarse de que «a 
normalización do galega avanza a máis 
velocidade cá nosa capacidade de nos 

· dota.rilas das ferramentas necesarias». 
En efecto, com<? el indica, nos programas . 

· de estudios pod~ coidarse a gramática en 
canto morfoloxía e sintaxe, pero non a 

fraseoloxía. (A este respecto quera 
' saudar un libriño que me parece moi 
interesante, escrito por Carme López 
Taboada e María do Rosario Soto 
Arias, titulado: Así Jalan f?S galegas. 
Fraseoloxía da ling,ua galega). 

Contrapunto 
O optimismo de Suso Ferro é 

proverbial e, como xeneroso 
traballador, ten dereito á esperanza, 
porque el mesmo está ancorando no 
futurn. Persoalmente non gozo de 
tanto optimismo verbo da~ forzas 
internas do noso idioma para se ir 
impoñendo. A miña espenuiza baséase 
no fastío que vai existindo contra 
unha mundialización que uniforma .e 
trata de liquidar diferencias, e nas 
reaccións nacionalistas que procuran 
a identidade. 

Mesmo por esta discrepancia 
comprázorne en verificar que Suso Ferro 
-optimista non inxenuo, senón coma 
consecuencia do seu rigoroso traballo 

. intelectual-, apele tamén a tal circunstan
cia: En efecto, estamos na hora das 
nacionalidades, da resistencia teimuda a 
ese uniforme mundial que nos queren 
vestir para ir~n matandq a diferencia. 
Pero o Deus de Xesús e os diversos 
Breogán vailles impedir que falen un só 
idioma -o do Mercado-, como fixo cando 
outros pretensiosos construíron Babel 
para falar un só idioma e ser omnipo
tentes. Deus confundiunos -bla, bla, bla,
' naceu a confusión (babel) e aquel día 
naceu o barallete. O pecado non era ter 
varios idiomas, senón pretender reducilos 

' a un. Deus remitiu 6 ser humano á súa 
riqueza plurilingüe orixinal. 

Pepe Chao 
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O NOSO TABOLEIRO 

IV Irimianza . en . Lugo 
O 5 de maio pasado Lugo gozou da 

súa IV Irimianza, na que se xuntou un 
bo grupo de persoas para unha xomada 
de encontro, debate e sorrisos. Dicía 
Horacio que «aquel que está satisfeito 
co presente debe non preocuparse polo 

· futuro». Seica os clásicos non están 
nestes tempos moi ben considerados, 
seica o presente non-nos satisfai dema
siado, o caso é que o tema 
fundamental da tarde foi a 
análise da nosa realidade actual 
e os retos que, coµia cristiáns 
e cristiás, se nos propoñen cara 
ó futuro. 

· A análise da actualidade 
centrouse en · tres aspectos: a 
situación económica, da que 
falou Pedro Pedrouzo; a situa
ción político-soc1al, presentada 
¡:xr Antón Negro; a situación 
relixiosa, a cargo de Luís Ma
nuel R dríguez. Coñecemos 
tamén un proxecto de atención 
á mull r marxinada dirixido por 

áritas. 

• Situación económica 

Comezou Pedro falándonos de <lúas 
escolas económicas fundamentais: o li
beralismo, que nega a intervención pú
blica no traballo, e o intervencionismo, 
que se caracteriza precisamente polo 
afán, por parte do Estado, de garantir 
un mínimo benestar ós cidadáns. É este 
derradeiro modelo o que está en crise 
e esta crise vén motiva fundamental
mente por dous factores: a mundia
lización da economía, que fai que unha 
empresa marche aló onde lle son máis 
reducidos os custos, e o poder da eco
nomía financeira , que prima a 
rendibilidade nas bolsas e mercados de 
valores fronte ó sector público dun 
Estado. ·-

Os síntomas de ta situación son va
riado : competitividade laboral, empre
sa de mantelada , loitas entre os dis
tinto movemento sociai ... Toda unha 
erie de problema que non agachan 

<lúa contradicción fundamentais: cómo 
e de trúen a condicións naturais para 
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producir e cómo cada vez · hai máis 
cousas para ~onsum:ir, pero menos 
traballadores. 

• Situación político-social 

Logo de Pedro falou Antón Negro, 
que . comezou coa definición · de dous 
cpnceptos fundamentais: _«Constitución» 

e «Democracia»; o que debía ser e o que 
realmente son: a vpntade dos ·poderosos 
convertida en lei fundamental e un sis
tema de gobemo no que os repres"entantes 
dos elector~s son máis señores . que· ser
vidores. O actual sistema democrático 
está baseado nunha representación libre, 
non vinculada, polo ·que os representan
tes só se ateñen á súa conciencia. O poder 
do pobo é realmente escaso, pois as 
Cámaras non teñen a .0briga de recibi
las súas peticións nin de mandalas ó 
gobemo. Tratouse tamén do xeito de 
funcionar dos partidos políticos; arestora 
convertidos en burocracia e propaganda, 
coa única finalidade de gaña-las· eleccións, 
e logo do papel do sindicalismo,.do que 
se fixo que pasara de revolucionario a 
converterse nun de servicios e negocia
ción. 

• Situación relixiosa 

O momento actual, dixo Luís Manuel, 
está caracterizado pola secuiarización, o 
capitajismo e a difusa crenza no trascen

. dente. Mais tamén por unha vivencia de 

femáis comprometida. Un dos grandes 
retps que ten establecida a lgrexa é o 
da mocidadé, que pasa por unha fonda 
crise de Ídentidade cristiá. Cómpre unha 
fonda revisión do papel orientador da 
Igrexa, así como da faUa de formación, 
inmobilismo e dirixismo que caracteri
za aínda a moitas das nosas parroquias . . 
O reto que se presenta é o dunha Igrexa 

nova, transformadora, cercana, 
que supera individualismos. 

• A muller marxinada 

Alexandre Pin, capelán do 
Bon Pastor, foi o que nos 
presentou o proxecto de Aten
ción á Muller Marxinada, un 
programa que xurdiu d·as 
relixiosas do Bon Pastor e que 
é xestiónado por Cáritas. O seu 
obxectivo é a ásistencia a 
mulleres desfavorecidas en 

· campos tan variados coma a 
sanidade, alimentación, viven
~a, atención ós fillos , ... Actual-
mente funciona en Lugo un 

equipo composto maio_ritariamente por 
voluntarios, e o seu núcleo de acción 
é o barrio .do Miño. 

• O debate 

Despois ·de rematar estas inter
vencións comezou o debate, no que 
destacou p~cipal.J,nente a crítica á falta 
de valores dunha sociedade na que 
impt?ra o individualismo, o benefido 
propio e a competitividade. Estamos 
creando unha sociedade inxQsta e des
igual, na -que só conta o máis forte. 
Concluímos facendo unha chamada ó 
papel activo no desenvolvemento da 
nosa sociedade. Só sentíndonos prota
gonistas das nosas vidas, e non 
monicreques dirixidos por poderes eco
nómicos ou políticos poderembs camiñar 
cara a unha actualid_ade xenerosa, xusta 
e humana, tanto coma a maxia de Xosé 
. Manuel Carballo, que pechou a xomada. 

Lines Salgado 



CARTAS 

Chiapas.:·. ·Así se .· fai a nosa comuñón 

-Antón Martínez. Aneiros, promotor da vinda . a 
Galic.ia durante o ·¡,,,,es ·de abrit dunha miSioneira 

. segrar ,-Chayito-, e un labrego catequista -Mario
' envíanos esta carta, asinada por unhas cincuenta 

persoas da diócese mexicana. Esta misiva lémbrano
lo costume das pril:neiras comunidad~s primitivas 
que enviaban ós se.us membros con Cartas de 
Comuñónparq que fosen acollidos. A epístola di as(: 

En nombre del pueblo creyen
te. En nuestra Diócese de San 
CristóbaJ de las Ca-
sas, Chiapas M.D .F. 
8 de mayo de 1996. 

Con profundo . 
amor agrad~cemos a 
todos los . grupos del 
pueblo de Ga1icia 
por la gran soli-
dariedad ·y el haber 
escuchado el men
saje de.nuestros Pue
blos Indígenas y el 
haber difundido por 
los medios de co-

. municac~ón las grai;i
des violaciones de 
los derechos huma-. . 

nos y las grandes · 
agresiones por parte 
de personas que cie
rran sus corazones a 
la justicia; nuestra 
palabra se hizo lle
gar hasta esta (estas) 
tierras lejanas de Es
paña a través del tes
timonio de dos her
manos , nuestros: 
Chayito y Mario. 

. Para nosotros la presen~ia de 
estos hermanos nuestros sig~fi
ca unha buena nueva del Evan
gelio' .de Jesús y una relación de. 
nuestras Iglesi~s para pe~ane-

cer unidos al Espírito Santo y así · Pedimos de corazón que nos 
hacer crecer la Iglesia viva, en- . ayuden en oraciones y acom-

carnada y participativa desde 
nuestro pueblo, es decir: es una 
semilla que se ha sembrado en 
estas tierras de Galicia y ojalá que · 
pueda crecer y dar frutos. 

pañamiento por la 
lucha de nuestro pue
blo pobre, porque en 
estos momentos es
tamos viviendo tiem
pos difíciles; cuando 
el pu~blo pide justi
cia la respuesta es 
violencia. Que jun
tos, en solidaridad, 
en comunión en Cris
to Jesús se logre la 
tan -esperada paz que 
todos queremos . 

En apoyo de nues
tros hermanos,_ Ma
ría del Rosario 
Górnez López y 

·Mario Yañez Jimé
nez, de su largo re
corrido a Galicia, 
firmamos la presente 
el agradecimiento del 
haber invitado a es
tos dos hermanos 
nuestros y así com
partieron todo lo que 

v1v1mos en Chiapas. 

El grupo de Coordinadores 
del Pueblo Creyente. 

(Seguen unas 50 sinaturas) 



FALANDO CON XEITO 
Xesús Ferro Ruibal 

( . 

Ditos do· lume 21 
FuXir coma do lume 

Nesta nota, que, se non me engano, 
fai o número 100 da sección F alando 
con Xeito, irnos falar do concepto de 
fuxir, ou expulsar tamén con ditos do 
lume. Así ¡E sopla o Jume! _é fórmula 
suave de expulsión. 

Fuxir á queima ru Fuxir da 
queima é «esquivar previsoramente ,,.. 
compromisos graves, eludir unha si- . 
tuación de, perigo». Tamén se di 
Fuxir como da queima. 

Fuxir de algo coma do Jume, 
dixo Barcia Caballero Hai que fuxir 
coma do lume de armar andamios de 
artificio pra. soster neles afirmacións 
absolutas ou teorías sin realidades 
nin consistencia. 

Leva-lo Jume no_ rabo é «cai;niñar 
con moita présa». 

Marchar coma quen foxe de 
casa queimada é, en Moraña, «mar
char e non volver». 

Saír botando Jume é «saír frené
tico e desesperado». Tamén se di 
Botar a fuxir coma un fog~ete. 

Naturalmente Coma un foguete quere 
dicir «rapi~amente, con rapidez». 

E Con aquel fogo todo quere 
dicir «naquel estado de excitación e 
nerv1os1smo (E foi con aquel fogo 
todo). 

PREl\110 A. IRIMIA 

O día 11 ~~- ma10, o 
Xurado dos Premios ca Crí
tica Galicia 1996 concedeu 
á Asociación Irimia o -Pre
mio de Iniciativas Culturais. 
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Correr co~a un foguete é «co
rrer moito». 

Escapar con máis medo que os 
cans ós foguetes é «fuxir con medo.». 
Conta miña nai un caso de Moraña, 
no que o can de José María (do 
Tilleir~) tivo tanto medo que se 
meteu nun tobo. 

Pero a hipérbole .aínda "pode 
superlativizarse, se dfoimos Fuxir 
como cu que lle e~trala un foguete. 
E no Tío Marcos dá Portela está esta 
. frase Vai como si lle · puxeran un 
fo guete no rabo. 

Fuxir do fogo e caer nas btas.as 
é o que se .di, se, procurando evitar 
un inconveniente ou dano, se cae 
noutro mal. 

Fuxir do fog~ é «fuxir dun perigo, 
apartarse dunha tentaéión que atrae». 

Ir como un fogo é «ir correndó, 
rr lixeiro». 

Largarse coma foguetes (Os tres 
rapaces largáronse pola porta coma 
fogu~tes. Lourenzo acodéu ( ... ) a tal . 
ver, deseguida se deu conta de todo 
o que acontecera) -escribiu García 
Barros nas Aventuras de Alberte 
Quiñoi. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Algúns bispos españois 
amosan o sen contento 
polo triunfo da dereita 
que deron 'en chamar centro. 

2. Que perdese o Psoe 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 . 

14 . 

-que noµ é aínda esquerda, · 
p~ro seica os amolaba-, 
non o tiveron por perda. 

Xa 1 antes das eleccións 
Elías Yanes, canario, 
para tanxe-lo badal 
asecendeu ó campanario 

Tras dous- meses · de demora 
moµseñor Ronco Varela 
sendo Aznar xa presidente 
foi coa mesma cantarela. 

A lgrexa . española estivo 
-¿saben ben vostedes onde?
subida ó carro triunfal 
do señor Franco Bahamonde. 

O que pasa é que o franquismo 
resultaba angueira va 
porque Roma bendicía 
a Democracia cristiá. 

Un partido clerical 
de centro, como se ve, 
ou da dereita, pois parte 
forma dela o actual P.P. 

A lg'rexa quere a dereita 
que lle outorgue . privilexios 

· coma o ensino reli.Xioso 
.nªs escolas e colexios: 

O eclesiástico problema 
¿cal será? Saber eu seino: 
A lgrexa pensa en si mesma 
esquecendo un pouco o Reino. 

Contemplándose _no espello 
padece tal narcisismo 
que da sociedade de · hoxe 
arrédaa un gran abismo. 

Medio século en Italia 
democristiáns gobernaron, 
pero hai uns días que as urnas 

·fartas, a sorte cambiaron . 

O partido do Ulivo 
qu'e quer dicir Oliveira 
que fundou o cristián Prodi 
.xa pillou a dianteira. 

Malla que bispos e cregos 
piden o voto católico 
gaña a esquerda moderada 
cun xeitoso pulo utópico. 

O. pobo pobre italiano 
hoxe está de noraboa; 
os pobres de España queren 
outro tanto na ·Moncl.oa . 




