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EDITORIAL

Un pobo, unha terra, ~nha fala
Vivir para ver. Polos suburbios do partido socialista
galego estanse achegando algúns veJlos galeguistas solicitando esmola política e demitindo de antigas conviccións.
Disque seica eles son galeguistas, pero non nacionalistas,
por culpa de que non queren un Estado galego, que xa
ahonda cos que hai no mund~: Contentiños co Estado
centralista español que considera a Galicia · coma unha
rexión. ¡Quen llelo d~a hai anos!
Pola súa conta, cando estas liñas estean nas mans o
irimego, xa saberá da última política peregrinación do
Partido Popular á Virxe do Faro. Eles, polo visto, tamén
son galeguistas, pero .afirman que cun galeguismo non
excluínte.
Ante estas afirmacións, tan esperadas as do PP coma
desconcertantes as dos vice-socialistas, nosoutros confesa.:.
mos, perante ó Día de Galicia, 25 de xullo, que abofé que
somos nacionalistas, aínda que sen vinculación a-ningún
partido. E nin excluímos a ningl;lén nin queremos formar ,
ningún Estado, senón só que cambie o estado de cousas,
que boa falta fai.
Cando dicimos que Galicia é u.nha nación, para nada
queremos· falar de Estado~ pero tampouc.o de rexión
xeográfica dependente de Madrid. Somos un pobo diferenciado cunha fala de seu e unha tradición cultural tan rica
coma en perigo, precisamente por culpa dese ·centralismo
estatal alimentado por tantos galegas, coma estes que
acabamos de citar, que afogan os seus sentimentos patrios
co cinismo .de afirmacións que antonte .os ruborizaría.
Día a día volven a botar auga nese rodicio que esmaga
e tritura a nosa fala que a Xunta chama bilingüismo
harmónico e qq.e ó PSOE no seu día, cando estaba no poder
xunteiro, denominou equilibrado. E como o funambulismo
consiste no máis difícil aínda, novos conseileiros e xa vellos
sancristáns da Xunta falan de bilingüismo limpo e mesmo
puro. Toda unha operación sidol.
· Chamarlle · harmonía . .6 que a Xunta patrbcina para
Galicia non deixa de ser ~n insulto á música e unha saída
de ton que xustifica ese chiste de que Galicia perde ... pola
xunta. En ningún pobo hai bilingüismo, que s<? o poden
practica-los individuos. O que adoita haber é unha lingua
prestixiada e outra desprezada.
Intentar poñe-las cousas en Galicia ó 50 por cento,
cunha equilibrada porcentaxe, sería unha mentira, porque
na nosa Terra o uso real do galego é maioritario. Só .que
é o pobo humilde quen o fala. Estámos moi lonxe <lesa
harmonía puramente aritmética. O galego a penas ten
presencia pública; hai unha fantasmagórica harmonía
preestablecida pola comenencia dos que mandan.
Existe outro bilingüismo: o dos réptiles, que teñen unha
lingua bífida, partida en <lúas: practicano moitos que
exercen en pQblico a liturxia dun galegó ó que lle son
infieis, profanando .o venerable nome dun pobo que ·para
eles parece ser simple ocasión de facer carreira.
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25 de xullo: Interese nacional fronte
a mercado total
A dereita no poder está montada na vaga mundial de
neoliberalismo que consiste en
deixar que o mercado nos so- .
lucione a' vida.

Daniel López .Muñoz
¿Que sentido ten esto de
falar de políticas lingüísticas,
. forestais, pesqueiras, culturais,
sociais ... se agora pretenden que
volvamos ás cavernas· do mercado total?

Pero ¿quen · é o mercado?
Hai un exémplo recente
Ninguén, npn existe tal. señor,
que
clarifica a cousa. Se fago
non hai un señor mercado, hai
mercadores, negociantes, diver- . política forestal ser~ para· resos e con moi diferente forza. orie~tar, corrixir, as tendencias
perversas do mercado. E neste
Moita~ veces organizados en
terreo ata o máis/conselleiro se
defensa dos seus intereses.
lle descobre que a tendencia é,
O que define a un negocian- a eucaliptizar ata a última terra
te é que acode ó mercado para do meUor labradío, ata a última
facer o maior negocio posible._ beira do máis fértil val, mesmo
No seu propio beneficio. Non ó pé dos .ríos. Sen embargo,
lle fales de ben común, de segundo recente denuncia da
patrimonio cultural, de medi.o Cedenat, as subvencións para
ambiente, de solidari~dade. Non repoboar con eucaliptos son
lle fales de deixar. de gañar ·para iguais que as destinadas ás
ca.1,quera destas causas. Deixaría especies autóctónas coma
de estar no seu papel.
carballos, freixos, etc ...
Se·irnos á política lingüísHai tempo que se descubriu
que non era certo aquélo que. tica -que ten un ·extraordinario
pensaban os primeiros econo- parecido coa forestal por aquel o
mistas liberais de que unha.mari do autóctono en desvantaxe
oculta facía o milagreiro traballo contra o foráneo··prepotente-,
de converter a suma dos inte- vemos de novo que o principio
reses individuais en ben común. neoliberal campa triunfante: os
Noli', a suma de tódolos egoís- medios que apóstan convencimos· non dá como resultado un da, coherente e teimosamente
harmónico progreso, senón polo galego reciben un trato
irritantes desigualdades e caos. igua(itario -no melloriño dos
Poi iso inventouse o Estado casos-, con respecto a aqueles
moderno, que ademais de . que fan insercións cutres e
exército,. policía e diplomacia, comenenciúdas de galego,
ordenaba, poñía límites e plani- illadas nun océano de castelán.
ficaba a actividade económica, Sop. os trucos de quen goberna
ademaiºs de recadar impostos unha nave sen gobemo no
empezando polos máis ricos tormentoso mar do mercado
para repartilo entre 'todos.
total.
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BOA NOVA

Man~lo

Regal Ledo

Un pobo grande, ·que é ·Galicia
_Marcelo (pai): A ver, rapaces; ¿saberles·
que día é mañá?
Tucho (filio): ¡E non habemos saber!
_¡l\:fañá é o día de Santi~go? ·
Marcelo: ¿E máis nada?, ¿mañá non
é máis nada?
· Toña (avoa): E non sei que máis
quere~ que sexa; xa é ahondo con ser

Avelina: Silvia, ¿e non o sabes? Mañá,
por ser precisamente o dÍa·de San~iago, ,
os galegos tO':ÍOS celebramos Ó Día de
GaJ.icia; é para recordar que fo~amos
parte dun gran pobo que é Galicia, · e.
que neste grande pobo que somos e
formamos ternos moitas . cous~s boas
que debemos gozar e compartir con
outros. ¿Va. que é isto o que querías
S~tiago.
dicir, Marcelo?
Marcelo: Non, non, é Santiago, pero . Marcelo: Pois si, pero tamén quería
· que os galegos ternos aínda poucoé algo máis. A ver veña.
. dicir
aprecio polas
nosas cousas,
que temo's que
querer máis o
que ·é noso, e
é
.coidalo,
loitalo, e facelo
medrar.
Silvia: Non sei
de que falas,
papá.
Tucho: Ten razón a Silvia; _
cando cólle-la
vea política,
Na Romaxe do Monte Castrove fíxose patria. O lema era: "¿E por que non tí?" embálaste
e
non te ·decatas de que estás falan~o sen·
Silvia (ñlla)~ Que é a ~esta en.Quende,
que te entendamos'. .
en ~oncelos e en moitos pobos e
Avelina: Algo de razón teñen os pica-.
aldeas de Galicia.
Marc~lo: Está ben, · pero algo máis, ros. Fala poñéndolle nome ás cousas:
algo maís.
o noso ~ a nosa fala, o galego, os nosos
productos: o leite, a· c~e, o viño, as
Silvia: _Que é cando Santiago chegou · patacas; o noso é tamén o mundo do
a Galic~a nunha barca de pedra para . campo, as arboredas, as augas tan ricas
nos ensinar a ser cristiáns.
e abundantes que ternos; o noso son
Tucho: ·si, hp, había· vir nunha barca os nosos ríos e .as nosas rías; o noso·
de pedra, ti toleas.
é a nosa maneira de vivir e de convivir
Avelina (nai): Nada, Marcelo, non con moita comunidade, o nóso son as
atinan co que . ti queres que digan; cidades, as poucas industrias que
estache ben, seguro que é porque nos ·ternos ...
tes pouco ensinados. ¿A que o sei ·eu? Toña: ¿E mañá habemos de ir logo á ,
Eu sei os teus segtedos todos.
misiña' na aldea? Falades de moitas
Toña: Tamén anque os saibas... ¡Madia cousas, pero· de Deus non vos
lembrades.
levas!
Silvia.: Dimo, mamá, a .ver que é logo Marcelo: O noso t~én é Deus que
nos chama na vida de Galicia.
o día de mañá. ·
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RESISTENCIA E .
TOLERANCIA
Domingo 16 tempo ordinario
Mt 13, 24-43 -- 21 de xullo
¡De que maneira tan sinxela botaba man Xesús das pequenas
cousas de cada día para situarnos
ante o importante! A boa semente
e o xoio, o ·gran de mostaza ou
o ferm~nto valen para falar de
algo tan esencial como é saber
convivir con xentes e grupos que
non sexan da nosa corda, e facelo
con tolerancia, con paciencia da
boa, con . confianza radical na
bondade de ·Deus que é roáis
grande ca nós e có noso grupo.

*

*

*

NAS ,,COUSAS DE
XESUS
'

Domingo 17 tempo ordinario
Mt 13, 44-52 ,..- 28 de xullo
Segue Xesús falándonos .con
sinxelísimas comparanzas: o Reino do Ceo é coma un tesouro, é
coma un tratante, é coma un
aparello de pesca. ¿Entendemos
todo isto? - pregúntanos tamén a
nós Xesús. Non se trata só de
entendelo coa cabeza; trátase de
ver se o noso corazón e a nosa
vida toda se namora ou non das
propostas de . ·Xesús. Daquela
farémonos simples, radicais, humanos, .revolucionarios coma el.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

.O 19 DE AGOSTO DE 19~6 foron
O PIÑEIRO Á BAIXA é o que se pode
asasinados polos 'feixistas o poeta
apreciar nesta gráfica·, e non tanto ·as
Federica García Larca, autor dos «Seis
g """'
vendas de eucalipto, a.ÍI!da que os prezos
~
poemas galegas», e o editor deste
~---;!, . ~-;-;,. de ambalasdúas madeiras caeron en picado
1
compara~o ca ano pasado, que medraron
poemario Anxel Casal~ A prilll:eifa
viaxe .do poeta andaluz .a Galicia tivo
un trinta e dous e cincuenta e cinco respectivamente fronte a un
lugar hai agora oitenta anos e provocou
menos dezaoito e cinco de comenzos <leste ano. A pesar da bai,xada
un artigo _sobre o naso país. ·As s~as
dos prezos dt;stas .madeiras de trituración, as cortas multiplícanse
telacións con Blanco Amor e Guerra
e a política da Xunta favorecendo a piantación irraciona~ de
da Cal, ·a representación te':ltral da
eucaliptos non axuda a sanear este sector da nosa economía. Urxe
unha política forestal que analice o futuro biolóxico e económico . Barraca na Quintana de Compostela, a nasa paisaxe, a
poesía de Rosalía de Castro, foron dicisivas para que Gar~ía
dos nosos bosques. Estos datos foron recollidos do Informe de
Larca tivese esta presencia na nasa literatura. Na fotografía
Conxuntura da Economía Galega que publica Caixa Galicia e que
o debuxo de Castelao «A derradeira lección do mestre».
é un modelo de rigor e .claridade para calquera cidadán.
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ALEXANDRE BÓVEDA volve · a
convocarnos para facer memoria da
Galicia Mártir, desa «Santa Compaña
de inmortais galegas» que · falaba
Castelao no Sempre en Galiza. Cando
lembramos o cabodano · deste santo
galega que foi sacrificado pala súa
xenerosidade, o coricello de Poio segue
a solicitar a colaboración económica
para erguer un monumento a Bóv~da na Caeira e a
meirande parte dos detentadores do poder da dereita están
' a pecharse ante as c01:ductas iluminadoras destas mulleres
e homes que deron a súa vida polo naso pobo ignorando
a celebración da Galicia Mártir o dezasete de ~gasto. ,

IRIMIA
O XVII FESTIVAL DE PARDIÑAS,
os días tres e catro de agosto, canta
este ano cun pregoeiro egrexio, o naso
amigo Xosé Chao Rego, que deU vida
.a tantas iniciativa~ culturais e que
animou a este colectivo desde a súa
onxe. Como tódolos anos este festival
contara coa presencia de boa música
como a de Oskorri, o grupo .country
Front Range? os irlandeses Sugá.Il e os ....__ __.........__ _ ____.
galegas Durindaina, Sons do Muiño, o Caimán do ;Río Tea ...
. Esta mesma fin de semana multiplícanse o~ festivais:
Moaña, Zas, Catoira, Viyeiro~ a Xira de Ribadeo, .etc.

AGASALlA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué r~galar neste Nadal? Dá o golpe: Márcate un tantazo orixinal.
iDéixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante!

<
-w
RlttlA -4

Reco.rta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980-Santiago.
Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1):
Ordinaria: 2.000 pts. O
Real: 3.000 pts. O
De apoio: 5.000 pts.

P

\

Nome .............................................. :.....................................................................................:...................... .
Rúa ou parroquia' ............................ :.............................................................. .............................................. .
Cidade ou concello ............................................................................................................:......................... .

BOLETIN DE DOMICILIACION \Só para os que queiran domicilia-lo pago)
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(1) Sinalar cun X

O · XENOCIDIO
O DESERTO QUE VÉN
perpetrado · polos
é unha .das enfermidades
que aqueixan ó naso planeserbobosnios entre
ta e polo tanto a todos
os musulmáns de
nosoutros: cada ano cóbreSrebrenica e que
nos a area cinc_o quilómetros
levou ó asasinato de
pretó de oito mil
cadrados máis, en quince
anos
cincuenta
mil
per~oas enche de
quilómetros de terras e bosques serán xa deserto. As causas
verg~na a calquera
son múltiples: o exceso d~ terras oprimidas artificialmente
persoa. O relato. dos superviventes é' artepiante. A aparición
para que dean máis pastos, as chuvias torrenciais, o, lume
de foxas comúns npn fai máis que facer medra-la sospeita
dest~s meses de verán, as cortas irracionais de árbores que
de que o odfo se ceibou dun xeito infernal cando hai ,agora
tanto abundan na nasa terra e a falla de criterios axeitados
·un ano os serbios de Bosnia invadiron esta rexión. Mentres
tanto seguen ·as preparativos para as. electións xerais 'do. de repoboación dos nasos montes, o chamado efecto
invemadoiro provocado polo exceso de dióxido de carbono
catorce de setembro e as divisións entre as diferentes etnias
naso ambiente por esta contaminación do naso
como esta
de delimitación entre a Federación musul- . que hai
medio, e sopre todo a falla de sensibilidade dos humanos ...
mana croata e a RepÓblica Serbia que aparece na fotografía.

no

liña

A COMISIÓN DE SOLIDA. RIEDADE ·CON FAMILIARES
~. DESAPARECQ:>o.s · durante ª·
dictadura militár na Arxentina está a
urxi-la denuncia dos seus failliliares
de moitos galegas ou descendentes
deles dos que non se sabe nada desde .
aquelas datas, para pedir responsabi,lidades ·ós . autores <lestes atentados.
A desaparición de preto de seiscentos
españois ou parentes xa está a ser
.: investigada, entre eles unha ducia de
galegos, pero. S<?n aínda moitas máis
as víctimas daquela masacre, por isa
está a pe<;lirse a colaboración · de
tódolos cidadáns.

O BISPO ARTURO LONA de
Tehuantepec na Oaxaca mexicana ~stá ameazado de marte polo
seu traballo a pral dos labregos
e dos pobos indíxenas da súa
rexión .. Fundador do Centro de
Dereitos Humanos xa foi obxecto
dun atentado hai agora un· ano,
· pero as calumnias dirixidas polos.
caciques locais, mesmo do partido no gob.emo o autoritario
PRI, fan temer pala súa vida en
calquer intre. O hispo e os seus
colaboradores están a sufrir todo
tipo de vexacións dirixidas polos .
que detentan o poder na zona.
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A I ARENGA DA
MOCIDA.DE
encherá as vésperas
do Día da Patria
PATRIA GALEGA
Galega en Compostela, organizada palas
mocidades de Galiza
Nova, lembrando o
M~tin das Arengas que
antes do ttinta e seis
ONCELLO celebraban os galeE FENE
guistas nesta tarde. O
acto comenzará cunha
ofrenda floral no Panteón de Galegas Ilustres de Bonaval,
e despois na Praza de Mazarelos terá lugar o mítin para
rematar cunha festa-·concerto.
•

1

AÍNDA MÁIS
UN OUTCN>
QUENTE que este verán é o que nos
agarda se un milagre non corta este
ciclón de privatizacións que vai
queimamos a todos, mesmo a sanidade
pÓblica da man do exconselleiro Romay
Becaría, que aparece na fotografía, e
que xa introducira formas semellantes
en Galicia. As empresas públic~s, do antigo INI, xa están
entrando no xogo da especulación: Celulosas de Pontevedra,
Santa Bárbara que o ten moi negro, as fábricas de Alcatel
de Xov~ e Arteixo afectadas por unha regulación de
emprego que afecta ós traballadores de Arteixo ... , e todo
isto _cando os estudiosos acaban de denuncia-la baixo do
crecemento económico de Galicia :t;ta primeira metade do
ano comparada co pasado noventa· e cinco.
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 • 55 78 41
982. 55 78 04
Fax:
O C~STRO DE SAMOEEIO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00
981 • 62 38 04
Fax:
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 • 58 19 05
981 • 58 18 88
Fax:
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
988. 37 09 28
Fax:
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 • 35 37 14
Fax:
981 • 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 • 22 78 04
982. 24 49 13
Fax:
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Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 • 22 00 50
986. 22 04 74
Fax:
Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf. e Fax: 95 • 421 67 08

Véndese '
A case cinco meses das eleccións e trés
da formación do novo gobemo xa sabemos de que vai a cousa. Pódese resumir
nun título moi breve: véndese. No que
respecta a Galicia, os socialistas danlle
unha versión propia: vendéronnos. Esta
é a consigna máis clara que se desprende
da actuación do novo gobemo, xunto coa
súa peculiar maneira de entende-la independencia, a tolerancia e o respecto polOs'
altos funcionarios. que non comparten a
.súa ideoloxía liberal: non qlf,eda .un.

Efectivamente, a venda de todo aquilo
que no aparello do Estado pode ter un
prezo foi a liña política máis clara que se
desprende dos primeiros ~eses de actuación do gobemo. Iso si, non se vende todo
polo de agora, porque hai cousas· que
ninguén mercaría (como a RENFE) ou
algunhas que daría certo · reparo vender
(como algunha industria militar, véxase
Bazán). A$í que hai que empezar -por
vende-lo que queda dalgún negocio próspero coma REPSOL, Tabacalera ou
~gentaria. Iso si, mentres tanto colocamos ós amigos de turno nos postos de
responsabilidade: os que había non deben
ser de fiar, cando fixeron ou mantiveron
como prósperas tales e~presas, baixo a
'dirección dun gobemo· socialista. ·
Outros negocios moi apeteeib1es hai
. que prepara1os un pouco mellor para a súa
venda, coma o grupo eléctrico ENDE~A
(uoha illina de ouro, pero nun sector
estratéxico) ou Iberia (unha ruína nos
últimos anos, pero con perspectivas de
amaño). E quédflll logo os restrollos que
ninguén quere apañar, com.a a Fábrica de
Armas da Coruña e algunha outra. Así que

hai
que
pechalas canto
antes.
Desde
a
lóxica puramente-capitalista a maioría
destas decisións
poden ser moi acertadas. Pero convén
recorda-la queixa formulada solemnemente por alguén <liante dunha situación
parecida nun p~s veciño: votamos por
uns políticos e eliximos uns contables .
Hai moitas cousas que non se podén
re~ucir á mera contabilidade; que llo
digan, por exemplo, a Helmut Kohl, que
.acaba de ver unha manifestación monstro
afogando as rúas de Bonn, contra o seu
plano de aforro presupostario, ou a Chirac
que leva un ano bailando a «yenka»
(aquel bailongo dun paso adiante e dous
atrás ou algo así) .. E desde l~go os
alemáns e franceses dispoñen dunhas · ·
prestacións sociais e dun volume de
empresas públicas moito máis importan'
tes cás n,osas.
Por iso, cómpre sinalar así que o
camiño emprendido nos pode·levar a ~er
citados como alumnos modelos, a aprobar mesmo a selectividade de Maastricht,
pero deixar tin país completamente falto .
de pulso: un paraíso l!beral, que poderá
mesmo logo producir unha GOntabilidade
modélica desde o p~nto de vista capita. lista e ter un vinte por centó da poboación
tirada. Resulta arrepiante comprobar cada
poucos meses cómo baixa a bolsa de New
York logo de constatar que d€scende ! o
paro: aumentará o consumo, subirá a ,
inflación ·e baixarán os bonos. ¿Queremos este futuro?

Monseñor José Diéguez Reboredo, hispo de Ourense, foi promovido
-¿dise así?- a hispo de Tui-Vigo, en· substitución de Monseñor José
,,
Cerviño.
Cousas estrañas apareceron no Bol~tín Oficial tudense-vigués, ~ favor
do hispo xubilado que parecían que ían en desdouro do novo hispo.
pesexamos que entre con bo pé_na nova diócese e que Ourense teña
axiña novo pastor. Non entendémo-la demora burocr4tica.
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INTERNACIONAL

As eleccións en Rusia
vexación de Rusia, dun
gobemo que baila ó
compás da ' música norteamericana e que
camiña cara a unha
«estranxerización» apresurada e brutal. dos seus
lexítimos costumes, cultura, tradicións e formas
- Os candidatos a Presidente
de vida _políticas, ecoEn xuño celebrouse a primeir~ volta . nómicas, so·cia1s e
das eleccións presidenciais ás que se , espirituais. Ninguén
presentaron moitos candidatos. Os vo- dubidaba, a pesar da protos de máis de cen millón de rusos pagarida interesada dos
confluíron sobre todo en tomo a seus adversarios, que
as Gañou .o candidato do impeiialismo económico, perdeu o comunista,
Guennadi Ziugánov, un líder comunista con Ziugánov
·dos pobres. Europa aplaude a Borís Yeltsin ás ardes do
e Borís Yeltsin, o que p~esidiu Rusia nos liberdades'fundamentais esperanza
outro imprio: EE.UU.
·
último~ anos. En menor escala qúedaron
.serían respectadas. O
tura, producción e, por suposto,
o xeneral Léb~d e Yavlinski, unha al- exemplo do presidente neocomunista
criminalidade e corrupción.
ternativa. democrática a Yeltsin, que na polaco estao a demostrar desde hai
- En Chechenia volve a guerra e os
segunda volta acadou a maioría nece- algún tempo.
problemas
de Rusia multiplícanse. Vén
saria para ser o Presidente democrático
Bom Yeltsin leva xa tempo sen
á miña mente unha recente viaxe a
de Rusia.
aparecer en público .e parece padecer
Polonia onde puiden observar o _desenDurante a campaña apareceron cla- · enfermidades que poden acurtar o seu
canto da xente do pobo coa «democra- ras as intencións de Yeltsin de non mandato de catro. anos. Por iso, u~a
cia», que naceu para eles coma un ideal
querer abandonar o poder. Ninguén sabe yez elixido, xa en Rusia comenzan os
de xustiza, igualdade e estase a converter
hoxe qué pa~aría de non vencer. Este' movementos para unha hipotética' sucenunha forma política que crea desigualmesmo desexo era compartido por sión. O actual presidente representa a
dades, inxutiza, paro, miseria. Unha
moitos representantes da elite rusa, que figura dun político singuiar, populista e
mestra católica manifestaba a súa nosdurante as privatizacións obtiveron.gran- representante dun réxime «democrátitalgia polo pasado e o desencanto polo
des beneficios económicos; gracias a . co» no que medraron as desigualdades,
presente ó sinalar que pqlo menos non
unha lexislación non de todo regulada: . a pobreza, a corrupción e os ·intereses
se pasaba fame e que a liberdade é moi
Estes propietarios tiñan razóns para duns poucos. Como di o escrit~r V.
importante, pero o comer aparece como
temer un novo presidente que puidese. Rasputín: «En Rusia, hoxe, non hai
unha necesidade prioritaria. O capitalispoñer,,.en perigo os seus privilexios e os democracia nin comunismo. Hai .medo
mo disfrazado de democracia está 'a
arriscase a ser procesados polas conti- e humillación, a inaudita riqueza duns
xerar grandes e graves desigualdades.
nuas prácticas de violacións . das leis. poucos e a nunca vista pobreza de
Mesmo no noso país esa preocupación
Varios <lestes grupos influíntes ~entiron moitos, o seu odio mutuo; hai
polas privatizacións, polos ataques ó
tentacións mesmo de liquidar os resul- perplexidade, fatiga e dor~ m~ita dor...
«estado do benestar» non son máis que
tados das eleQcións ou falsificalos, se A perversión moral do · pobo - con
elementos <leste capitalismo salvaxe
eran contrarios ós seus intereses. Neste diñeiro, permisibilidade · ilimitada, freempe~ado nas · grandes cifras económisentido hai que contextualizar o perigo nesí sexual-, convirteuse en política
cas e despreocupado polas desigualdadunha guerra civil á que aludía a prensa estatal ... »
des, cada vez máis grandes, entre uns
internacional.
A aliánza co xeneral Lébed (que se poucos privilexiados e unha maioría que
Ziugánov representaba unha alter- autodefine como admirador de Pinochet) cada vez atopa máis dificultades para
nativa ó ingreso galopante de Rusia no está amosando xa o poder é a ambición poder levar unha vida digna e sobrevimundo chamado- «civilizado» ou sim- <leste. Así está loitando, co consentimento vir. ¿Ata cando?
plemente capitalista. Esta persoa comu- ~ Yeltsin, para lograr un Consello de
nista era considerado coma un estadista Seguridade dotado de funcións
Moisés Lozano Paz
racional, capaz de deter o saqueo e a execu..tivas nas áreas de ecoloxía, cul-

Recentemente celebrouse a segunda
volta das eleccións do Presidente· de
,. Rusia. Co pacto co xeneral Alexandr
Lébed, Borís Yeltsin logrou acadar a
maioría suficiente para ser elixido para
o período dos próximos catro anos. Os
países capitalistas, principalmente
EEUU, saudaron a victoria con euforia. _

\
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~~~~~~~~~~-Ent~vistaconXo
ENTREVISTA

Xosé Manuel Sarille, profesor de .
Lingua e Literatura galega é un dos
responsables da' Mesa Pola Normalización Lingüística, unha organización para a defensa da linguá que
¿Que é a Mesa Pola Normalización
Lingüística?

.naceu agora hai dez anos. Nesta conversQ, cóntamo-lo traballo desenvolvido
pola Mesa e ofriécenos unha valora.ción da política lingüísti~a e da situ4ción actual do galego.

son dos cidadáns. Estamos orgullosos de
ser unha asociación independente, sen
subvencións, que é capaz de sobrevivir,
de actuar e de articular iniciativas.

¿Que posición ten a Mesa ante a
elaboración dunha normativa ortográ- ~
fica?

É
unha· organización
non
Cando se fundou a Mesa xa aparece
gobemamental nacic;Ia antes de que se
no programa que a :µosa ·organización ía
puxese de moda este término. Non posúe
unha vinculación partidaria nin ideolóxica. .
A Mesa tivo un desenyolvemento utilizar unha normativa ortográfica de
· mínimos. A Mesa sempre quixo facer ·de
É un tópico dicir que se trata dunha importante nos últimos anos.
organización nacionalista cando en
Si, hai seis anos, era unha organización árbitro e sempre procuramos que as disrealidade non o é. Dentro.hai nacionalistas · -artesanal. Hoxe ten máis capacidade, ternos -· tintas opcións falasen vntre si. Máis ca
pero nin nos estatutos se define como tal tres locais {en Santiago, na Coruña e en unha normativa de concordia queriamos
nín sequera actúa como organización na- · Vigo) e para 0 ano que vén haberá outro . unha concc;mtia normativa. Pero isto é moi
cionalista. Para iso tería que ter máis . en Ourense. Agora tense máis en conta o delicado e moi difícil.
criterios e máis principios dos que ten. E . qu~ di a Mesa . De tódolos xeitos é un
aquí só ternos un principio: a incorpora- · proceso lento, é difícil que as cousas
Normalización Lingüística
ción do galego a tódolos ámbitos sociais. callen.
Fainos unha val~ración da política
lingüística da Xunta.
Un dos lemas da Mesa é «sen '
Non teñen a valentía de empezat un .
¿En que consiste o trabano da Mesa?
subvencións, sen submisións». ¿lsto gaproceso
de normalización lingüística ell'
Dividímolo en dúas partes: por un lado
rante independencia?
serio,
.é
dicir,
a incorporación do galego
un labor de reivindicación ante institucións
Non é que a Mesa teña medos de ter
a
novos
ámbjtos.
Para iso hai 3000 millóns,
que teñen obrigas legais, e grandes emsubvencións. Nós estariamos encantados.
Pero resulta que
que
é
diñeiro
suficiente.
presas para que cumpran as leis e usen
Tampouco se quere dicir que tódolos
o galego; por outro, un labor de sensibi- se gasta en actividades que non son de
grupos que reciban subvencións sexan
lización. A Mesa .actuou ·en tódolos cam- normalización: lectorados desde San
submisos. A nosa situación é dunha inpos que aparecen como prioritarios na Lei Petersburgo e Bos Aires. Ademais créase
dependencia radical que non está disposta
de Norina~zación Lingüística: o ensino, o Instituto Ramón Piñeiro que se dedica
a xogar ó que xoga unha boa parte da
medios de comunicación, estandarización, fundamentalmente á etnografía e a estusociedade galega: a submisión. Aquí hai
' galego exterior, administración e xustiza. dios de carácter in-tralingüístico; é dicir,
un poder omnipresente nunha sociedade
No caso do galego exterior (falado ' nas son estudios que non vinculan· a lingua
cun tecido civil escaso. As iniciativas que
zonas asturiana, leonesa e zamorana lin- coa sociedade. Si sería necesario un inshai, o poder ten moito interese en copalas
dantes con Galicia), por exemplo, incen- tituto de sociolingüística que vaia avaliane en reducilas a nada. E para isto nada .
tivámo-la creación de organizacións de do e dea alternati vas para actuar. Que se
mellor có diñeiro. Nós sempre tiv~mos un
defensa da lingua en Asturias e no·Bierzo. gaste en todo iso e que non sexan capaces
criterio de independencia. A crítica que
de traduci-lo sistema informático Windows
fixemos á Xunta ou a calquera institución
95 dá idea de cal é a p01ítica lingüística.
¿E rio ensino?
sempre foi
~mr30JJ&S®- ~ r«iuXs
diáfana. NunNo ensino vimos facendo campañas
~
-·- - ca eremos dende o ano 86 cando fixemos unha
r.::t8túN6üiSMD LE"~· ·u~
~.y._ CO...\URAL, O\GOSE.·
que a cambio chamada ó profesorado para ·que utilizase
O.> GUE. DeSO L€ St' t()i10~
de diñeiro o galego nas aulas. Xa na fundación da.
houbese que Mesa xurdiu unha proposta para que se
·~
~
rebaixa-la regulase a incorporación de materias '
crítica. · impartidas en galego. A consecuencia foi
Ademais, os unha circular e despois unha Orde que
diñeiros non regulaba esta cuestión. Tamén reivindica:
son daAdmi- mos xa dende aquela a apariclón de
___..;.___. nistración, ·
material pedagóxico en galego.
1
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,sé Manriel Sarille
¿E o bilingüismo _harmónico?
Iso é unha pallasada. Iso é un invento
do director xeral de Política Lingüística,
un señor que hai cinco anos confundía
. normalización con normativización lin..: , ·
. gj.iística, é dicir, entre estende-lo uso do
gale'go como lingÚa p.ormaÍ e a elaboración dun conxunto de regras ortográficas
e doútro tipo. En sociolingüística nunca
se escoitou tal termo e el tampouco é
capaz de definilo, porque é indefinible.
Ultimamente empezan a engadirlle o ter• mo «limpo» que ten u~ eco bosníaco, que
evoca a limpeza étnica. O bilingüisµio
harmónico non existe. O que existe é un
proceso de substitució~ lingüística do
galego polo castelán. E eles.son conscientes de que a hai. Pagaron un mapa
socilingüístico, que está considerado xa
hoxe como un dos traballos máis amplos
e prestixiosos sobre un idioma. E creron
que o mapa ía avala-la súa política lingüística. ¿Que ocorre? Q~e non só non á
avala senón que dá datos arrepiantes: un
descenso de ·número de falantes inmenso
e rapidísimo.
poucos anos -o .galego
non vaí desaparecer, pero vai ser un
idioma cun 15 ou un- 20· por .cento de
falantes espontáneos. E .agora mesmo
trátase . de néga-lo propio mapa dicindo
·, que todo vaí moi ben, que estamos .no
mellor momento ...

En

O Galego no Ensi~o
Se o galego cada ,vez se estudia máis
¿por que· descenden os falantes?
É certo que cada v·ez hai máis
alfab.etizados en galego, o coñecemento
da lingua aumenta. ·Pero tamén se pode
coñecer· unha lingua: morta. O problema
está · en que se · non· se transmite de pais
·
a fillos ·é un idioma condenado.
Entón, ¿é o ensino
, desgaleguización?

1iD

factor de

Cando dicimos isto por aí pénsase que
estamos descl¡lalificando o ensino, cando
é aigo absolutamente básicÓ e ne¿~sario.
Pero o cerio é que en galicia ten un
elemento. negativo porque é .un element~
de tra.nsculturización e de desgaleguización. E isto a pesar das materias que
se imparten en galego.

Son interes~mtes as organizacións -de
pais para o. enisn~ en galego e mozos
~n defensa da lingua.
Sen dúbida. Os país deben ter un papel
importante dentro do .e,nsino. Haí campos
que é neces"!Ío cubrir. É positivo a pr.e~.
ocupación dos país porque se atendan os.
dereitos dos seus fillos, e é positivo que
reivindiquen o ensino e~ galegó~ Non se
trata un problema 'exclusivo do profesorado. Os país poden ver que o ·seu fillo
empeza primeiro falando ·en galego. e en
terceiro xa fá.la en español. Agora· xa
poden facer unha reivindicación' coleetiv~
dunha preocupación in~ividuai de 'moitos·
país. Cando á moci~ade~ ~ ·i.l!lportante que ·
haxa unha organización x~ven:il:para'.actüar
Unha familia galega ben equilibrada e timpa terá
nun sector de· pobo.ación Iio ·que ·máis. se que ·aprender bilingüismo harmónico.
dá o proceso de substitiidón lingüística.
¿Reclama o cidadán os seos dereitos
Hai xente capaz e entusiasta:
· .
lingüísticos?
·
Eu creo que non. Quen os reivindicou
foi
unha base ampla do galeguismo e en
¿Que·importancia t~~ o decrclo 247/
1995 que regula o uso do galego · no particular do nacionalisino, sobre todo
nos anos 70. e primeiro~ 80. Pero vivimos
ensino?
nun país con pouca forza e moi pouco
. Este é un decreto que haí que cumprir, . dinámico. Neste momento hai unha
xa no curso 96-97. O ano pasado lanza- relaxación e unha despreocupación enormos unha campaña que facía .finca,pé en me. O pragma,tismo converteuse nunha
que-é un dereito dos alumnos a recibí-las relixión e os principios de partidos e
clases en galego, non se 'trata de .se ó organizacións aparecen demasiado limaprofesor de tumo lle, apetece dalas ou non. dos. Habería que ter claro que hai criterios
Haí que pasar un _Rubicón: por ·primeira e principios que seguen vixentes e que o
vez é obrigatorio impartir en gai~g~ varias idioma é un dos principaís constitutivos
materias. O problema é que por pfl.11e do <leste país. Se non hai idioma isto non
profesorado non hai concienci~ . desa , sería nada ou sería outra cousa e desde
logo a moitos non nos interes~a ..
obrigatoriedade. Penso que cando sobrepasemos esta liña, a situación vaí ser .outra
¿Cal pensas que vai se-lo futuro do
e van ser maiores as posibilidades de
galego?
avance. Xa non valen as desculpas de falta
Eu son da opinión de Mauro Femández,
de material pedagóxico ou de fálta de
que
di que, se as cousas non cambian_, vai
formación para non imp.artir en gawgo.
ser
un idioma institucionalizado, vaino
Hai uns deberes que hai que cumprir, e
levamos ncwe anos con isto, xa non se usar un dez, un· quince ou un vinte por
debe xogar máis. Agorq._enviamos unha. cento da poboación. Isto non é desapare- ·
carta a· tódolos directores dos centros cer, isto é bretonizarse, tal como lle
sucedeu ó bretón, na Bretaña francesa.
dicíndolles que hai que cumpri-io decreto
Pero a esperanza non se pode perder
de principio á fin. E irnos facer un
mentr:es haxa debate, porque o debate fai .
seguimento rigoroso e denuncia-las irreas c0t1sas· moi cambiantes e é certo que
gularidades, que _van ser moitas. Cando a sociédade nestes últimos vinte anos
chegan outros.decretos non se xoga, e con cambiou moito.
isto tampouco. ·con toda a -cordialidade
pero tamén con toda a disciplina sociaÍ
Sara Paz Quiñones
que requiien certás cousas.
·
Luís Gómez Aldegunde.
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ACTUALIDADE

O Pedrón . de· Otiro
O I.L.G. (Instituto da Lingua percorrido pola historia desta institu- _
Galega) está a celebra-lo vixésimo ción seguindo a entrevista · que o
quinto aniversario da súa fundación. profesor Henrique Monteagudo lle
Recibiu o Pedrón de Ouro, polo labor füco ó seu director, Antón Santamarina .
desenvolvido ó longo <lestes anos que . nonº 129 da revista .Grial e o discurso
recolleu o seu actual director, o pro- <leste ó recolle-lo premio.
fesor Antón Santamarina.
Outorgouse así mesmp, o
Pedrón de Honra, que este ano
premiou ó sr. Pérez Prado; un
. médico fillo de emigrantes na
Arxentina que sempre se
destacou , pola defensa do
gal.ego. Aínda o ano pasado
elevou unha protesta ofiCial
pola pub1icación naquel país
duns desafortunados e ofensivos chistes de galegos.

cursos dirixidos fundament~ente a
mestres. Non había manuais, só existía uI?-ha gramática de Saco y Arce do
s~culq pasado e a de Lugrís Freire,
que tiña última edición en 1932. Así
que polo ano 71 ou 72 publicamos
uns manuais de galego: Galego
1, 2 e 3. Hai que darse conta
de que daquela, a situación do
galego, desde o punto de vista
do coñecemento científico, era
moi cativ";, aínda que ·no 63
tamén se creara a Cátedra de
Lingüística e Literatura Galega,
que ocupou o profesor Carballo
Calero.

a

Acollida do ILG
\

Exerceu de mantedor <leste
acto o escritor Xosé Luís
Méndez Ferrín, quen salientou
o labor científico e div1;1lgativo
do I.L.G. e mailo seu compromiso co galego. Puxo de relevo que o premio ·se entregaba
nun contexto hostil,. o da po- .
lítica lingüística dita de «bilingüismo harmónico», practicada onde existe unha diglosia
perxorativa do galego que pode
terminar nun predominio final
do c~stelán. Explicou' que é un
contexto hostil ó I.L. G. ó se
estaren arbitrando .outros organismos .de cultura oficial qu~
distraen o esforzo económico·
público, que, segundo Ferrín,
só o I.L.G. debería ter. Por iso
solicitou, ironicamente que a Xunta
de Galicia aplicase tamén en materia
de investigación lingüística, a . súa
do utrina · de «administración única»,
en referencia ó Centro de Investigacións Lin-güísticas Ramón Piñeiro. ·
Irimia quere sumarse a esta
homenaxe ó I.L.G. facendo un
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.Ó principio houbo unha
certa rivalidade coa Real Academia Galega, porque publica- ·
ra unhas normas (moi
elementais) da autoría de
Carballo Calero, e as propostas
do ILG eran un pouco
heterodoxas; pero sempre
houbo intención de chegar a
acordos nos que se afrontasen
tódolos aspectos da ortografía
galega.

Polo que respecta á
Universidade, era algo reticen· te, porque este · tipo de
institucións se nutrían de xente
galeguista e a Uriiversidade,
daquela, non era galeguista.
Ademais o estudio do galego
O Nacemento do ILG.
nunca se puido liberar de .connotació~s
O I.L. G. nace como un servicio políticas. Desde o primeiro momento
paralelo do departamento de Filoloxía· a colaboración co ICE (Instituto de
Románica, que, fundamentalment~, Ciencias da Edu<?ación, da Univerrecollía léxico galego e que acabaría sidade) foi interpretada erroneamente
cristalizando na elaboración do Atlas por algúns dirixentes d_o nacionalisLingüístico Galego. · Mái~ adiante o mo político.
traballo do ILG derivou cara á norOutra fronte é o «reintegracio- ·
malización do galego, organizando nismo» (que defende un achegamento

ó ·portugu,és), carro ó que acabaría
subindo o mesmo Carballo Calero,
que fora o primeiro secretario d_o
·ILG. O tempo va~ pasando e o ILG.
segue onde estaba~ aguantando con
dignidade estas críticas e sen perder
nunc"; a independencia intelectual,
como destacou Antón 'Santamarina ó
recolle-lo Pedrón · de Ouro.

estaba por facer: graniátic~s? vocabularios, estudios históricos, etc.

Elaboración da normativa
No ano 197 (}, impulsados pola
n~cesidade de elaborar libros escola-

res cunha unificació~ ortográfica, o
entón director da editorial Xerais,
Xulián Maure, anima_ó ILG a elab9A Revista Verba
rar unhas normas. Había que implanNo ano 1974 aparece Verba e os ta-lo galego no ensino e a recuperaAnexos, xeralmente resultado de teses ción do idioma requiría un sistema
sobre aspectos puntuais do galego. gráfico único. O · re~ultado _ foi a
Tant~ a rt?v1sta co~a o ILG. foron . normativa de 1982, que continúa en
fundados por Constantino García, vigor, e pbuco despois aparece o
que chegara como catedrático en Mis~l galego, que seguramente é a
1966, .procedente de . -~le maña, e primeira obra que se publicou con_traendo o saber romanístico de aló. forme á normativa. ·
~ P6uco despois che'gou Ramón Loren'zo, ·actual direc,tor da revista. Ambos
O financiamento do ILG.
traían ideas filolóxicas novas, moi
A Universidade de Santiago,
necesanas, xa que_en Galicia todo

ademais de poñe-lo edificio e o persoal
investigador, constituído P<?r profesores do - departamento de Filoloxía
Galega realiza unha contribución
anual ~odesta; tamén contribúen a
Fundación Barrié de la Maza (2
millóns 'anuais) e a Dirección Xeral
dé Política Lingüística que esta ano
só aportou 300.000 pesetas. Os profesores non percibimos ningunha
gratificación económica. Non podemos esquece-lo traballo dos bolseiros,
25 estudiantes de FiloloXía Galega,
que adican catro horas diarias por un
estipendio modestísimo. O problema
fundamental do ILG é o
financiamento, porque os convenios
hai que negocialos cada ano, e se non
se renován, suporía o peche do Instituto.
Aldegunde Quiñones

RlttlA -11

..

A MAQUINA MARABILLOSA

Pepe Coira

O regador regado
Cando o cine, a máquina
marabillosa inventada hai cen anos,
triunfou,. fíxoo a custa doutros espectáculos. Inexorablemente, as pant;;t-·
llas de cinematógrafo ocuparon o
espacio que antes gozaban o teatro,
o circo e, en xeral, os xeitos
tradicionais de entretemento da
poboación. A substitución foi
física -.desapareceron .moitos
espacios pensados para acti vidades axiña esquecidas a prol
fo flamante cine-, ·pero, .sobre
todo, foi cultural. O público, os ·
espectadores, preferiron dedi_car máis tempo de ocio a aten- .
der ó que ocorría na pantalla .
que a outras posibles .
representaeións. No transcurso
desta br~ve serie de colabo..:
racións ideadas para dar unha
idea moi xeral do cine e da súa
historia fomos vendo o xeito en
que a sétima arte se instalou
entre nós e chegou a ocupar
unha parte privilexiada da n9sa
cultura.
O cine, o americano especialmente, venceu a tódolos
rivais na loit':l por obter o favor
do público. Ninguén podía competir en. fama coas estrelas de
Hollywood; ningunha mensaxe podía
chegar tan lonxe e·a tanta xente como
dentro dunha película; ningún espectáculo podía compararse ó da pantalla de prata, capaz de amosar grandes
paisaxes, enormes multitudes e
paixóns extremas. E, p_or se fose
pouco, o espectador pagaba bastante
menos por ver unha película que por
asistir a unha representación teatral.
Os magnates de Hollywood eran fe·
lices.
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Pero entón ocorreu algo terrible,
Xurdiu un serio contrincante, agachado baixo un estraño nome: televisión. Hollywood lóitou" ·arreo con~
tra aquel pqderoso inimigo: inven~ou
grandes formatos panorámicos (como

que a publicidade corre cos ~astos).
O ascenso da televisión fpi imparable,
tant-o-como o peche de gran número
de salas de· cine., especialmente nas
vilas ·e nos barrios' das cidades. ,
Daquda, o cin~ .perdeu o pos to
privilexiado gue ocupaba; a
televisión.substituíuno no ocio
das xentes. Máis que
súb1stituílo,- o que fixo foi
comelo. O' cine foi tragado
pola televisión que demostrou
. ser un m;dio exce.pciqnalmente voraz . .) .

Do mesmo xeito que
cambiou o espectáculo.,
~ambiou o espectaqor. O bo
espectador de cine acudía regularmente á sala, r~petindo
semanalmente- o ritó de .dar
unha volta pola rúa, ver ..a
·película de tll:mo.e logo tomar
un café, 6u algo así. O goce
do espectáculo , 1cinematográfico estaba ~mlenado polo
costume. O espe~táculo televisivo, pola contra, ten entre
os.. seus asp~ctos esenciais
carecer . de orde. Non hai ho. rarios .ni,n -espacios acotados
para el.·A imaxe da televisión,
idea11!1ente, está en todas partes e a todas horas; nop. ten · .
o CinemaScope), nun van inten~o por principio nin final e, pola mesma, o·.
ridiculizar á pequena pantalla. Pero espectador a.siste ó espectáculo· desde
non se~iu de ,nada. É certo que a o _momento que' quere ata o momento
pantalla da televisión erá pequena; · que lle peta. As imaxes perderon así
mínima en ~omparación coa dun cine, o seu carácter case mítico e gañaron
pero tiña a enorme, insuperable · o valpr do cotián. Hoxe dedicamos ·
vantaxe ·de que era unha pantalla que . de media unhas ·tres horas diarias a
podía estar na sala .da casa, mesmo ver televisión; cada día vemos máis
na cociña ou no dormitorio. Aínda cousa.s alleas á nosa experiencia das
por riba, as imaxes que amosaba a . que debía de ver un home doutro
televisión non eran baratas, senón . século en toda a vida. A pregunta ~é
gratuítas (ou iso parecía, gracias a ¿somos así roáis sabios?

ICONOGRAFÍA DOS SANTOS

ª

X osé M. Lema Suárez

San Xoán Apóstolo (ou Evanxelista), mozo imber·be e fermoso (7)
Máis claves iconograficas, de .carácter xeral, dos santos e santas (véxase Diccionario dos Nomes Galegas; 1992: pp. 91-94)
.~ategoría

vestiduras

- frades franciscanos

- frades mercedarios
/

- frades pasionistas

~tributo

xeral

exemplo

hábito castaño, con capu~hón

cordón branco atado á
cintura, con tres nós nun
dos extremos.

san Francisco
san Antón de Lisboa
Cou de Padua).

coma os dominicanos, pero sen
a capa moura: van totalmente de
branco.

escudo da orde (cruz de
Malta e catro barras
vermellas verticais)
no peito.

san Ramón

no peito' o escudo en
forma de corazón cos
símbolos da Paixón

san Paulo da Cruz

. hábito ancho, rudo e mouro, capa
moura deica o xeonllo; cinto de
coiro cun rosario; por encima,
unha capa ..

Convén distingui-lo Xoán Apóstolo
do Baptista, . aínda que a festa roáis
celebrada sexa ·~ do. segu~do (por
cadrar, como xa se dixo,· coa festa do
lume no solsticio do verán). A festa
oficial do máis ·novo dos apóstolos de
Xesús é o 27 de de<:;embro.

na man ou cun dragón de sete cabezas
(o que describe no libro doApocalipse).

En moita:s · das imaxes non se
esquece a súa faceta de evanxelista,
cunha aguia ó · seu pé (o seu símbolo
particular) ou cun libro aberto cara ó
espectad9r (o do seu evanxeo) no que
:Presenta tres tipos iconográficos:
se poden ler unhas palabras latinas
a) Preferiblemente como apóstolo: · (precisamente coas que comeza o seu
viste túnica e· manto por · encima dos relato , evanxélico): '«lnitium Sancti
ombreiros (vestidura habitual dos Evangeli... >¡ Pode ter; así mesmo, insapóstolos); mo~o Únberbe, de corpo trumentos para escribir.
lanzal e beleza case apolínea (o seu
b) Unicamente como evanxelista:
tipo físico na arte .occidental, pois. na
oriental soe aparecer como un vello mozo imberbe vestido coa túnica e ó
calvo .de barba branca); o seu atribu!o manto dos · apóstolos, acompañado
persoal é unha copa que lev~ na man, dunha aguia (o seu símbolo). As pada que sae unha serpe alada (alusión labras latinas anteriormente citaqas·
ó veleño qu~, segundo a Lendá Áurea tamén fan alusión a esta súa condición
ou Dourada -compilación de· vidas de de evanxelista.
santos realizada por Santiago de Voc) Acompañando á Vir.ie ó pé da
rágine contra o séc. XIII-, tivo que
cruz:
identificámolo polo seu tipo fíenviar para demostra-la verdade das
súas prédicas); igualmente, pode apa- sico e, así mesmo, porque ás veces
recer cunha caldeira (as lendas aparece apoiando a meixela na palma
medtevais conta·que saiu irimune ciunha da man en sinal de tristura pola morte
caldeira de aceite fervendo ), cun paxaro de Xesús.

San Xoán Apóstolo do retablo maior de Calo
(Vimianzo-A Coruña), patrón desta parroquia.
Fermosa obra datada en 1779, de estilo barroco,
realizada nun importante obradoiro compostelán
da época (quizais o de Xosé Gambino).
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CRÓNICA

Festa do vento
''Opcións cristiáns pola paz''
Vilagarcía de Arousa, 8 de xuño de 1996
•

.Algo máis de 30 persoas xuntámonos en Vtlagarcía deArousa o pasado
8 de xuño para celebra-la Festa do
Vento, que nesta ocasión centrouse no
tema que, baixo o títule xenérico de
"Opcións Cristiás pola Paz" debateu
moitos e moi interesantes temas.

íllo debate entre tódolos/as. asistentes,
aínda que non é posible reproducilo
·
nestas liñas.

Proseguiuse cu:tiha exposición e
análise dalgunhas das · actuais loitas
pacifistas no noso contexto galt?go,
fundamentalmente a dos insubmisos, e
tamén outras; tales como a .obxección
fiscal, a educación pola paz, .etc. Así
mes~o, introduciuse unha análise sobre
·a participación e implicación da múller
·dentro de todo isto, quedarido sobre a
mesa a proposta de debater con maior
amplitude o tema do feminismo ·na
Festa do Lume do ano que vén, dado
o enorme interese que suscit~u.

Asímesmo, fíxose un balance c~ti
co da acti~de da IgreX:a na defensa da
paz, resaltando a construcción da
Doutrina da Guerra xusta como , ins-

A presentad.ón do mesmo estivo a
cargo de mozos pertencentes ó grupo ·
"Cristiáns na Facultade-Cristiáns na
Sociedade", de · Santiago de Compostela, algúns dos cales perten.cen á súa
vez ó Movemento Antimilitarista
Galego.

E rematouse tentando falar un pouco
da cuestión da violencia revolucionaria desde un punto de vista _cristián,
onde tras admitir a falta de talla ética
de calquera dos/as presentes para pór
en cuestión a loifa de milleiros/as de
. revolucionarios en América Latina e
tantos outros pun~os do planet~,
puidéronse -debater algúns dos pros e
dos contras que se_lle ven~ producíndose
outro dos depates máis interesantes da
mañá.

A mañá dedicouse á exposición e
debate do tema, estructurado en varias
partes:

A paz, obra da xustiza
En primeiro lugar, · comenzou&e
cunha introducción que pretendía
clarexar algúns termos como o de -paz,
non-violencia, ou desobediencia civil,
entre outros, sacando como principal
conclusión a reivindicación dunha concepción da paz vencellada- inexcusablemente á xustiza, .e á desobediencia
civil -campañas organizadas colectivamente en base á desobedencia pública
de leis inxustas, para cuestiona-la súa
lexitimidade e provoca-la súa mpdificación- como unha das · estratexias
válida~ de loita pola paz e á xustiza.

O autor deste artigo no momento de ser xulgado
por insubmisión. Foi condenado

trumento para a defensa ideolóxica e
moral dos países ricos e poderosos nas
A continuaci~n, falouse da paz e a súas liortas; doutrina que, sen ~mbar
non-violencia en Xesús e na lgrexa, go, foi revisada posta en cuestión, en
facendo un balance das opcións e certo sentido, cando se viu que podía
actitudes vitais de Xesús en tomo a _ ser empregada para acoller nas súas
este tema, no que se puxo en evidencia condicións a determinadas loitas de
a figura de Xesús como un revolucio- liberación_ do pobo. Dentro disto
nario na sóa época, capaz de afronta- resaltouse tamén a actitude actu~ da
-los conflictos sociais existentes, e lgrexa galega e española, lembrando a
abordalos dun xeito distinto, especifico, covarde e parcial Nota da Comisión
en certo sentido, non-violento. Neste Permanente da Conferencia Episcopal
apartado produciuse un interesantísi- sobre a Insubmisión.
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Despois dun xantar de confraternidade amenizado coa declamación
de poemas de María Magdalena, púxose
remate ó día coa celebración da Eucaristía; presidida por Xabier Blanco.

1

Serviu a xomada para cl,arexcµ- e
debater este tema considerado por
moitos/as como un dos máis interesantes da nosa actualidaqe, e reafirma-lo
noso compromiso de apoio ós antimilitaristas galegos na súa loita. Tamén se
propuxo. o reto -agardamos
poder facelo
1
p~a a Romaxe-, de expor con maior
claridade e~te tema e poder publicalo
_nunha '.'angueirá" para qifusión de
tódalas persoas interesadas no mesmo.

Andrés Hemández Mouziño

O NOSO TABOLEIRO

~IX -~omaxe

1

1

de Crentes Galegos

(Sábado 7 de seteinbro)
A nosa revista toma un mes de
vacacións e fai guadiana ata f1nais de
agosto. Como este ano a data da ·
Romaxe se adiantou unha semana por
necesidade da organización ~ocal da
xente de Rosario e Vilar das Donas
(Palas_de Rei), incluímos aqui al~unhas
orientacións ..

Vilar das Donas
O Ano Santo Compostelán de 1993
coñeceu o proxecto, non realizado, de
face-la Romaxe na fermosa ·parroquia
oo Vilar das Donas, ó pé do camiño
de Santiago e por mor· da fermosura
extraordinaria.non só da paraxe, senón
tarnén do templo románico, agora en
trariso de reparación. Non foi posible
porque non funcionaron ben os cálculos sobre espacios ·e servicios.

comarca da Ulloa, a un quilómetro da
capital do mumcipio e . a uns catro
quilómetros de Vilar das Donas. Dende
alí vese o Pico Sacro e parece que alí
os peregrinos practicaban a .devoción
marian'1: que lle deu 1nome ó lugar.
Este ano queremos darlle importancia peculiar ó acto vespertino en Vilar
de Donas, polo que animamos a. que
os irimegos reserven ese tempo de 6
a 8 da tarde para participar na despedida.'

A liturxia da Romaxe

Hai grupos que solicitan antes do
día da festa os folletos que conteñen
a liturxia da palabra que se escenifica
na eucaristía. Para ,ir preparando esta
liturxia nos mesmos autobuses. Para
facilitar este labor, a partir do día 20
O lema <leste ano -Polo camiño <leste mes de xullo poden encargarse
verde-, motivounos a¡escoller un lugar' os folletos á dirección de Irimia, rúa
polo que pasa-o Camiño e no ·que hai 'cfu Vírxe Branca, nº 37, 15702 Santiago, ou ó apartado de correos 980 de
f~rmosas carballeiras: Rosario, lugar
da parroquia de Palas <te Rei, na Compostela.
XI X ROMAXE DE CRENTES GALEGOS "POLO CAMINO VERDE "
"O ROSARIO" e "VI LAR DAS DONAS " · (PALAS DE REI - LUGO)
SABADO 7 DE SETEMBRO . DE 1".996

O Rosario
10.30 h. Benvida e Agasallo ós
Romeiros con productos típicos
da Comarca. ·

Actuación de Grupos de Danzas
e Gaitas.
Apertura de postos de
exposicións e información.
12.30 h. Liturxia Eucarística.

14.30 h. Xantar Campestre de
Irmandade.
·
16.30 h. O Grupo de Teatro
Metatese representara unha adaptación de «0 Documento» de
Axel Fole.
17.00 h. Actuación do Grupo de
Música Folle «Saraibas».

CORREQO!RAS ( 16 Km 1
BETANZOS ( 53 Km)

LUGO
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA

18.00 h. Peregrinación a Vtlar
das Donas.

./

Vilar das Donas
18.30 h. Actuación de Grupos
de Danza e Gaitas.

O ROSAR! O Ci)
1

.

N-547 · Km 32
VILAR OAS

19.00 h. Ofrenda ante ó Monumento á Galicia Verde.

00NAS(1)

A 1 '3 1 Km de O FERRADAL
N-54 7

Km

28'5

19.30 h. Oración despedida da
XIX Romaxe.

'

CHANTADA
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FALANDO CON XEITO

1

Xesús Ferro Ruibal

•

Máis sobre a auga do paxaro
Na carta de Carlos López
Álvarez, que estamos lendo, ofrece
aínda outras dll:as explicac_ións da
chaniada auga do paxaro.
Segunda teoría: a auga do paxaro
é a mesma flor da auga. A potencia
que xorde na superficie da auga
estaría tamén presente nas pingas
·do orballo, igualmente expostas a
recibiren, xa que desto se trata, o
poder prolífico das primeiras :r:ailas
do sol de san Xoán. Así di Murguía:
tiene igual poder la gota de rocío
que se esconde ~n el cáliz de una
flol. Risco aclara: Pode haber eiquí
un cerio trabucamento coa crenza
de que a pinga de auga e de orballo
que na am_añecida de san Xóán trae ·
un paxaro no peteiro e a deita
nunha fror ten as mesmas virtudes
que a fror da auga.
Terceira _teoría, a . pre~ente na
cati va imaxinería católica, sen
dubida deturpando substratos anteriores. Xesús, agoniante na Cruz,

foi socorrido por un paxaro, non se
sabe se andoriña ou lavandeira, que
o refrescou no. seu martirio cunha
gota levada no seu bico. Sinala
Murguía: En ·pago el Señor le
concede ciertos favores ... cuando el
día de San Juan cogiese una gota
de agua en el pico y la dejase caer
sobre una joven que se · bañase
antes de salir el sol, ésta sería feliz. ·
Murguía autocensurouse ó non
explicar que s'ería feliz porque nese
caso tería un fillo. Esta idea de
converter unha-andoriña en pomba
qo Espírito Santo non debía gustar
a alguén.
En definitiva -conclúe por hoxe
Carlos López Álvarez-, non se trata
de descubrir que o vento favonio
empreza as eguas, senón por que o
vento é fecundo: H~bería ·que analizar -engade-, <? significa~o si~bó. lico do paxaro como depositario de
valores coma a ledicia, a xuventude,
a beleza ou a pnmavera.

·B-.

l. Os cronistas xa anuncian
e así o pensa moita xente
que o sol xa está preparado
pra termos outono quente.
2. A raz~n desta qu~ntura
é a política de dreitas
que trae o m81 agoiro
1
de moitas cousas desfeitas.
3. Os que entendemos pouco
sabemos esta lección:'
a dereita no goberno
vainos saca-la pensión.

4. Pero o PP gobernante
marcha alegre, vento en popa
porque a súa singradura
disque vai rumbo a Europa.
5. Iso é certo porque Europa
padece do mesmo mal:
promoven a economía
que din neo-liberal.
6. Sábese por experiencia
que o neoliberalismo
fai ricos podres a UDS cantos
e ós máis quédalle-lo abismo.
7. <;> pe~e grande ó pequeno
engole: ¿será posible
liberdade dás galiñas
tendo un raposo libre?

.

8. Coa axuda que ó PP·prestan
o PNV e a CiU
ca~láns e vascos q1,1edan
amosando ó aire o cu.

CQuÉ~~DA
AGillí?)
!)
. . \'1
·

O CANTAR DO IRIMEGO

RAMA\S

eeuu~

.

9. Fardan de nacionalismo
pero mal que a eles pese
apoian a economía
non do pobo, do interese.
10. Do in~er~e dos señores
con forza capitalista; falan catalán e vasco
e ó pobo per~en de vista• .
11. Tres católicos partidos
padecen tal catarreira
que' espirran -¡maastrich!- o moco
que salpica a España enteira. ,
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12. Alporizan sindicatos .
e o pobo xa se asusta
pois non quere economía
que -se faga á súa cus~.

