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O TRASNO

Descafeinado para todos

Poesía nosa de cada ·día

Estamos en tempos nos que as difer:epcias están baixo
sospeita e os nacionalismos, que as defenden como capital
de futuro, están satanizados.
·
A Constitución do 78 recoñece as nacionalidades
ademais das rexións, o que se seica refire a feitos diferenciais,
baseados en razóns históricas ¿pero onde está escrito que se
fale de categorías, de primeira ou segunda división, tal que
como parece que se trata de interpretar por uns e outros?
Aceptábase daquela, máis ou menos, pola forza dos nacionalismos vasco e catalán presentes nas cortes conshtuíntes,
que iso que co paso do tempo .histórico se d~ra en chamar
España, era o resultado de integrar. rea~idades culturais
diversas, que non nacen da nada,. senón dun clarísimo
proceso de evolución na península en tres grandes franxas
socio-lingüísticas: o oriente catalál), o centro ~asfelán e o
occidente galego-portugués., ós que hai que eñgadi-lo
irreductible extremo norte eusealdún:
Restablecíase, ademais, o proceso de recoñecemento
iniciado na Segunda República, na que os pobos catalán,
·vasco e gal ego votaran favorablemente cadanseu Estatuto
de Autonomía.
Isto non foi interpretado sensatamente, nin explicado
polos políticos do centro p~ninsular ós seus votantes, senón
ó contrario, o PSOE librou axiña a batalla de Andalucía
cr and conciencia de agravio e alentando aquilo de que
om s tan nacionalidade como calquera. Agora, coa reforma
d s cstatut , de Aragón e Canarias, a cousa vai a máis.

f ctivamente, a Con titución abría a posibilidade de
constituírse como Comunidades Autónomas , pero de
ningunha maneira suxería a necesidade ou a obriga de
facelo se non había razón. Pero dos pactos entre os partidos
estatali tas nace u a coñecida fórmula do café para todos
consistente en crear Autonomías por acó e acolá, con
motivo ou sen razón. Ou mellor <lito, co motivo mal
agachado de desnaturaliza-lo significado do autogobemo
das naclonalidades onde si tiña sentido pqla forza da
realidade e da conciencia colectiva. Agora, que ademais de
todos autonomísimos, todo o mundo é nacionalidade, o
café, que xa non era moita mantenza, pasa a ser descafeinado. ·
En realidade o termo nacionalidade é un barbarismo
que se inventou porque, en tempos de reforma vixiada, e,ra
moi forte dicir que España era un Estado plurinacional, .ou
mesmo Unha Nación de Nacións. Pero a clave que dá
sentido á introducción, medoñenta e medio traumática, desa
distinción entre rexión e naci.onalidade é que hai algo
anterior a este Estado Unitario, algo que se recoñece
tímidamente e ó que se lle devolve en parte o dereito a
manter cara ó futuro unha identidade propia, un autogobemo.
Daquela España Una-Grande-Libre que soñaba o dictador, o progresismo da meseta e os seus ,representantes
provinciais, espertaron só en parte. Caeron sinceramente na
conta de que non era tan grande nin tan libre, pero seguiron
dálle que dálle coa teima de uniformidade que, como sinalaba
Ca telao, é a primeira aliada, por reacción, do separatismo.
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Daniel López Muñoz
Dombodán - está ledo dicía que hai que mete-las
'porque premiaron a Mano- mans na terra para recupelo. Dombodán é unha cria- rar, p'ara amasar coa terra
tura inxenua, un simple, de' as palabras e darlle-lo sengrandor corporal ~ bondade tido perdido. E hai que ter
<loada, alguén no que esa tenrura especial polo
poucos reparan, só algún insignificante ós ollos do
como Manolo Rivas que o . mundo, para converter en
recolle e recrea, e, se cadra, arte deleitosa o que non é
algún outro poeta ou místi- noticiable~ Estar no mundo
co de corredoira ·-camiño sen ser do sistema.
profundo de feitura popuNon ·é pouco todo isto
lar, boa definición.
nestes tempos. Os DomboDombodán é un per- dáns da nosa terra teñen
sonaxe dos contos de Ma- · q~en repare neles. Non está
nuel Rivas. E hai varios nada mal que alguén use o
Dombodáns_, hai moitos seu saber dicir, a súa palaoutros Dombodáns, glleos á bra, para darlles ós que cacultura mediática, á carreira recen dela o dereito a teren
de ratas -que din os británi- historia, ou cando menos,
cos-, ás politiquiñas .do historias que nos tocan o
quero pero non podo, ós coré:lzón, pequenas ~stprias
universalismos dos que de silenciados personaxes
arrenegan da Tyrra e mais sen discurso, pero con
da terra, e as informáticas sentimentos. E os sentiredes de redes. Se algo sabe me:ptos, iguálannos. Todos
de redes, é de trasmallos e estamos feitos para amar.
xeitos , e iso se é ún E xa o dicía Manolo Rivas
Dombodán da beiramar.
esoutro día, no Foro de
Encrucillada,
se é certo que
Sorprende de Manolo
Deus
é
amor,
daquela ·o
Rivas a sinxeleza donda,
amor
é
Deus,
remite
a algo
redonda, amorosa coa que
sente o cotián. Esa poesía inmenso, prepáranos para
de cada día -dánola hoxe- re.cibilo· Todo. Así que, dique deitan as liñas coas ·que gamos e digámonos ¿que
escribe a vida. Estes días m_e que res amor?

~.·
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

·H~ras . de desesperanza
U~ha · luz

segura

. Domingo 34 do tempo ordinario

Mt 25, 31-46 -- 24 de novembro

Avelina (muller): Non durmo, non
dou adormecido hoxe. Non sei que me
\
pasa.

¿eres ti que
tanto?
í
'

~s

causas habían aturar

f

Ler este pedazo de· Evanxeo e
pensar, por exemplo, no que está
pasando en Ruanda e no Zaire, é,
cando menos, para non quedar
moi tranquilos coma cristiáns. A
saber que posto estaremos "Ocupando diante de Deus Pai xa non
no xuízo final, senón no xuízo
diario que a mesma historia vai
elaborando. Este Evanxeo é unha
luz diaria par~ non nos arredar
do camiño que verdadeiramente
leva Ó· corazón· de Deus: a preocupación re~l polos pobres.

· Avelina: Non, xa, xa o vexo; pero ser
Marcelo (home): Non dás adormecí~ - somos ben cínicos, ...
do hoxe e non <leches adormecido toda Marcelo: ¿Ben que?
a semana; e o malo é que tampouco
non me dei~as durmir a min. ¿Pódese -Avelina: Ben cínicos, ben falsarios,
***
ben . comenencjudos, ben pouco
saber que diaño .che pasa estes días?
cristiáns, ben insolidariqs, ben .:..
Avelina: ·xa cho dixen 'e maldito caso
me fas. Estou revolta de todo co caso Marcelo: Vaia, rion todos son así;
ese dos re(uxiados do Z~ire e· de aínda s~gue a'haber xente ~a nosa que
morre por eles, X:ente da nosa que está
Ruanda~ e ¿que queres que lle faga?,
Domingo 1!> de Adven fo.
alí ó , pé do cañón, servindo e
non teño paraxe e non teño paraxe. ·
acbmpañ~doos ~esas horas de miseria
Me 13, 33-37 -- 1 de decembro
Marcelo: Pois non sei que adiantas t~ e de morte.
con est.e teu non durmires, nin que lles
Todos soñamos con algo distinto
Avelina: Si, iso é o que nos salva e o _
a;xudas.
e melloi;- para nós, para o noso
· qu~ nos acusa a ·un tempo. E irnos
pobo. Soñar non é malo; o
Avelina: Ben sei que n.o n lles axudo dunha noutra e non damos, aprendido;
Advento empúxanos a facelo.
hai -ben ·pouco tempo
nada, ben, pero é que non roo cace o ¡mira que
.
Pe·
r o o Evanxeo de hoxe
estómago, ¡como .é posible que pase andabamos no de Bosnia, ag.ora nisto, _
invítanos a estar en vela, a estar
todo o que está pasa~do e que ninguén e sabe Deus o que nos espera para
mañá!
movamos un dedo para remedialo !
espertos. Os nosos soños poden
1

Soñar ·espertos

.

' Avelina: Pero hai xente, hai nenas,
hai ...

Marcelo: Ben, ¿e pensas poñerte a
durmir? Está ben pensar en: todo iso,
.pero m_a oá ternos que and'ar, que o
pobre e Q muíño, se non andan, non
·gañan.

Marcelo: O que queiras, muller, pero
son negros, son de África, non cantan
nada, non teñen poder ningún, qué
máis dá, isq é o que se pensa, se non

Avelina: A ver lago se; dou adormecido, pero a isto témoslle que dar máis
voltas, algo ternos que poder fac~r
para que estas cousas non pasen.

Marcelo: Muller, alí non hai petróleo,
nii:i intereses, pa~a os países ricos ....

quedar en nad~, se non hai unha
man activa que, atenta ó que se
dá e se move na vida_, fai o que
' cómpre facer para que os soñ_os
se fag~n realidade. Nunha.
/palabra, o Evanxeo pídenos que
soñemos, si, pero espertos.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Tor:rado

MAIS VALE
TARDE QUE
NUNCA e agora son cada vez
máis os que están a apuntarse
á necesidade
dun diálogo
, entre Eta e
, Gobemo. . A
mesma ex-viceministra de Interior dos socialistas ven de
dicir: «é o intre das solucións políticas», e os seus cama- ·
radas de Euscadi queren falar con HB de autodetermlna- ·
ción. Tamén no PP escomezan a falar dun «fin dialogado».

A NASA, en Santiago, da Coordenadora de Salar ·
Alternativas segue
a facer un esforzo
por ofrecer bo teatro e despois de
presentar «Ópera
do bandoleiro»
dun grupo portu,gués; os tres derradeiros días des~e mes podemos disfrutar
de «Incongruencias» polos sevillanos «La Pupa». Tamén
ata o quince de Nadal a Nasa ofrece unha mostrado pintor ·
e esculto! de Lugo Alejandro Carro.

AS RECTORAIS
seguen a desfacerse
nunha grande parte
sen que ninguén tome
medidas, como a de
San Martiño de
Moaña, unha fermosa
obra de cantería, cata¡ gada c mo de interés arquitectónico. Perdeu un dos seus
quinai cando e taban a celebra-las festas patronais. É
un ha r et ral qu foi habitada ata hai un par de anos cando
xubil u
párr co anterior. Tanto a Igrexa como a
Xunta tiñan que facer algo para non perder este patrimonio tan querido e necesario para as nosas· comunídades.

MANOLO RIVAS que ten
en'nobrecido as páxinas de Irimia
volve ~ saborea-los loureiros dun
premio literario, ·desta vez da
crítica, seri imaxinarse que alá en
Madrid escollerían a sua obra.. O
seu l~bor como xornalista, os seus
relatos curtos, o seu universo
literario sen fronteiras entre a
realidade e a ficción, atraen a calquera espírito sensible ...
As súas reportaxes no Gran Sol, na raía de PortD:gal, na
Costa da Morte, etc., transmiten ó lector o compromiso
dun home sempre acaró~ da vida, por iso toda a literatura
deste autor resoa con emoción nos que se achegan a ela. .

AGASALLA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar neste-Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal.
iDéixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante!
Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980-Santiago.

·

Quero subscribirrne a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Ordinaria: 2.500 pts. O
.
Reai: 3.000 pts .· O
De apoio: 5.000 pts. O ,
~

Nome ................................... ! . . ............ . .......... .... ..... . . . ........ . ... . . ... ..... .. ... .. : ........ . .. .. .. . .... . ..... ... .. ... ... . .. . . ,. . .. .. . . .. .
Rúa ou parroquia .. .. .. ................ ...... :.......... .. ............... ....... .. .... ............... ... :.. .... ... ..... ... .. ..... .. ... ..... ... ..... ... .... ~
Cidade ou concello .............. ... :.... ...... .. ........ ... ..... ... ..... ...................... .~ .... ,.. ........ ..... .:.... .. ........ .... ...... ...... .. ."..
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia:lo pago) ,
Banco ou Caixa de aforres ... .. ._ ...... .................... .......'. .... ............. ... ............... ... ... ......... ..'. ..... ... ..... .. ... .. .. .. ...... .
Domicilio da Sucursal ·· ·· ······· ··········· ·· ····· ·· :·· ·· ·....................................... ..... .... ....... ....... ... .. ...... , .... .. ...... .. ... ... .
Vil a ou Cidade .................................................................................... ·.... Provincia .... ....... ....... ... ..... ..... ....... . ·
Titular da cta./libreta ................................................. .. .... ...................... .............. .. ... ............ .... .... ... ..... ... ... .....
Nº cta. ou libreta .... ............ ...... ............ ... ..... ........................ .. ......... .. .......... ........... .......... ... .... .. ..... ..... .... ...'.. ..
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo .á miña conta, os recibos que ó meu nome ll e~ sexan presentados
ó seu cobro por IRIMIA.
En .............. :........ :........ a ........ .... ... . de ............................ .... de 199 .. ... ...
Atentamente
(1) Sinalar cun X
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<~CONSTRUÍRAPAZ. , , U N H A

CULTURA PARA A
PAZ» é un libro que vai
ser presen.tado o tres de
Nadal en
Vigo· (o
vintedous xa se fixo na
Coruña), polo colectivo dos «Educadores pola paz» -Nova
Escola Galega.· É unha obra na que participan estudiosos
e escritores ... , en catro partes: na primeira faise unha
panorámica da paz hoxe e dos seus atrancos por analistas;
na segµnda: «Pensar e actuar para construír a paz» con
traballos de Pérez Esquivel ou Rigoberta Menchú; a terceira
son ' traballos para os nenos; e ' a cuarta oferta é unha
escolma dos n9sos mellares escritores. É ta.mén unha
mostra de. arte e ata o quince de Nadal pode verse a obra
µe pintbres, escultores e fotógrafos na Estación Marítima
da Coruña, despois irá para Vigo, Lugo, Ourense, etc.

VIAXE Ó
SAHARA,
ós campamentos de .
Tin~uf, na
que van par. ·ticipar algunhas das
familias que
a c o 11 ero n
este verán a nenos saharauis, vai arrancar ~e Santiago o '
día catro, convidadas polas autoridades daquel país;
naquela rexión conviven ~áis de duascentas cincuenta mil
persoas en' condicións límite. No centro da fotografía Pío
Moa, Presidente da Asocia,ción Galega de Axuda ó Sáhara
~ Abdulah Embarak representante 4o Polisario.

ARMAS ESPAÑOLAS segando
A COMUNIDAl)E CRISTIÁ DAS
. tantas vidas na Rexión dos . PONTES deixou escoita-la súa voz,
Grandes Lagos, entre elas as dos
e nunha xuntanza presidida polo seu .
tres misioneiros casteláns~ non é
Bispo acaba de proclamar: «Sentímáis ca un sinal da mentira que
monós afectados» e «manifestamos,
envolve tantas retóricas de paz
con toda sinceridade e serenidade, a
, entre os occidentais: venda de
nosa adhesión ós esforzos que .se
armas de España e doutros mentres
están a facer desde as organizacións
os tutsis de Ruanda, sempre
sindicais e desde a conciencia
apoiados por Francia, -son
solidaria dos veciños da zona, para
adestrados no peor militarismo de
pedir ós máximos responsables de
Israel, despois de asasinar hai dous
ENDESA que teñan en conta non soamente os beneficios
anos ó presidente · (hutu) democrático daquel país. ·Na
económicos da producción, senón tamén a situación hufotografía a monxa de Lugo,Adelaida López, que traballou
mana dos traballadores -que poidan quedar marxinados no
an~es no conflicto de Ruanda e que agora se resiste a
·plano actualmente proposto». Outra volta os responsables
marchar do Zaire onde traballa en labores.de alfabetización.
destas p·arroquias son .fermento profético no seu medio.
ALXERIA segue
un camiño de morte mesmo nas vésperas do referendo para a reforma
da súa Co:t;istitución, o día vinteoito. Xa son má~s
de cincuenta mil
rnortos e cinco mil desaparecidos desde que hai cinco
anos foi anulada a segunda volta das eleccións xerais.
A s~ída á crise é escura: a oposición democrática dos
socialistas acusan ó Presidente de querer- instituír unha
«dictadura constitucional», os_ islam1stas piden
negociacións cos seus líderes agora na cadea ou exilio,
e os comunistas queren a prohibición <lestes.

AS FORTES
MAREIRAS
seguen a revol-.
ve-los nosos
mares.
Por
unha banda os
mariñeiros do
Banco. Canario
Sahariano que
seguen sen cobrar pola parada biolóxica
de dous meses, (agora Marrocos aínda a quere ampliar
dous meses máis), e por outra banda a mala tempada do
bonito e mesmo da sardiña da que diminuíu a súa captura
_en dez anos un sesenta por cento.
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DENDE AGUIÑO

POLITICA
/

As donas
·- .
mar1ne1ras
Desde o ano pasado, nas confrarías
de pescadores de Aguiño e de Ribeira
vénse dando un conflicto por mor das
donas mariscadoras a flote, deste pobo.
Provistas dos seus títulos e co_µipetencias para traballar de mariscadoras .
e, en xeral, de mariñeiras, vese ben
claro que no fondo late un machismo
descriminador.
Xogando a vida para apañar perce-_
bes, ou dándolle con forza ó rastro para .
extraer ameixas, demostraron sobradamente a súa competencia.
· Ben se ve que son herdeiras daquefas
donas da illa de Sálvora que lograron
salva-la vida dos náufragos do Santa
Isabel, a primeiros do año 1921. Esas
donas xa daquela eran pescadoras e
mari cadora coma calquera home, e
mesmo na devandita illa teñen o seu
m n lit adicado a tantos esforzos nun
día de t mporal, que puido co Santa
l ab l pero non puido coas dornas·
daquela esforzadas mulleres.
. A mulleres dos pobos mariñeiros
on así. Familia, administración, .casa,
roupa ... todo depende delas. ¡E cómo
administran e estiran os cartiños para
que na familia non se bote nada de
menos!. E qué mal rodan as cousas
cando o que quere administrar é o
home. E podía poñer varios exemplos.
Si, este_ é o retrato da muller
mariñeira e da .m~ller labrega ou
obreira. Traballadoras, esforzadas,
constantes ... son o soporte de todas ou
case tódalas familias, por aquilo de que
a excepción ...
Por iso, e desde IRIMIA, levanto a .
miña voz contra toda clase de
discriminación no traballo, na política
e, mesmo na Igrexa.
¿Non poderían el as ser as que
trouxesen un novo xeito de viv~-la fe,
con mai amor, tolerancia e agasa~lo?
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Normalización
harmónica
Como é sr;zbido, en Galicia está vixente
unha Lei de Normalización Lingüística
(aprobada por unanimidade) e desde que
Por Tintxu
. chegou Manuel Fraga a Xunta proclamou o
.
«bilzngüísmo harmóni~o» como norma de conducta diaria do seu
goberno. ¿Que S,ignifica i~o?
Pódese resumir moi facilmente: que cada reunión que celebran
os diferentes· organismos da Xunta usa case en e_sclusiva o castelán
que ó remate da xuntanza do Consello da Xunta, do ~consello de
adnlinistración deste ou .~aquela empresa pública, instituto ou
organismo similar os persoeiros de turno darán unha explicación
á prensa en galego; iso si, con algunhas excepcións: hai media
<lucia de directores xer'ais (incluído un de Educación) que nin nese
caso usan o galego, idioma do que tai:nén se prescinde cando hai
algún persoeiro de fóra invitado, por exeinplo un brasileirn ou
portugués. O mesmo criterio vale para os altos cargos do goberno
central, exerzan ou non as súas .funcións en Galicia . .

¿Que se pode dicir doutras institucións? Alcaldes, membros das
dep'utacións, representantes da xustiza, das diferentes empresas
públicas, etc. son perfectos practicantes . dese «bilingüismo
harmónico», con algunhas variantes. Amáis frecuente é a de falar
de principio a fin en caste~án, pero. sen s~ ofender se alguén Hes
fala galego. Este é tamén o proceder dos cada día máis numerosos
or.ganismos máis ou menos públicos, ·que teñen como única fonte
de ingresos á Xunta, pero funcionan en ré.xime de dereito privado
(seica é moito máis eficaz). Véxase o proceder de entes coma o
IGAPE, INESCA, Portos de Galicia, Turgalicia, Sociedade para
o-Desenvolvemento Comarcal, Semana Verde de Galicia, Consello
de Contas, Consello Cons-µltivo de Galicia ou o propi'o SERGAS,
que ·nos afecta directamente a case todos.
Curiosamente, boa parte des tes organismos reciben .axudas
. oficiais para norrnalización lingüística, que serven ó ·parecer para
pagar uns cursiños (que logo dan puntos na carreira .do funcionario,
sen se preocupar se usa , ou abusa do galego) · e para facer
membretes que quedan moi bonitos.
Todo isto non lle impide ó presidente da Xunta gabarse do ben
que marcha o asunto este do bilingüismo harmónico e de botar
cartos para organismos que -publican libros de poesía en galego
da autoría de persoas de países raros ou para dotar de «cátedras» ·
de galego ós lugares máis lonxanos. Pero non lle importa moito
que nas propias publicáci6ns se fomente tamén o bilingüismo .
harmónico (non sexa que o castelán se ·atope discriminado) ou
se sigan cometendo a diario atentados contra a nosa toponimia.
Anúnciase para moi pronto unha decisión do Congres·o dos
Deputados para que as provincias· da Corupa e de Ourense se
chamen así. Dixeran que sería en novembro. Co11 iso seguro que
q~eda todo resolto.
·

HORIZONTE

Moisés Lozano Paz

.Zaire... Afganistán...
Desde 9 mes de 9utubro asistimos ás
traxedias de varios pobos, que se ven
envoltos en loitas fratricidas, no contexto
dunha grande pobreza. Milleiro's de
persoas morr~n como consecuencia da
intransixencia e da incomprensión dos
países poderosos, qqe amosan .unha
descarada pasividad_e. Os países
colonizadores non adoitan preocuparse·
en asegurar o futuro ós pobos que no
seu momento explotaron, acopiándose
. ·das súas principais rique~a·s.

Afganistán
Hai pouco tempo que parecía rematar unha guerra que durou uns 17 ahos ..
Agora de novo actívase a guerra civil,
entre, por unha parte, a alianza de novo
entre os xefes militares Masud e Dostum,
que representan a un sector ámplo da
poboación afgana e por outra, os
«rebeldes» milicianos talibáns de
ideoloxía fundamentalista µmsulmana,
que contan con guerrilleiros que xa no
pasado se enfrontaron ó exército
soviético. Os talibáns están apoiados
.polo gobemo de Paquistán e o 27 de
setembro pasado derrocaron ó presidente .
Rabani' e controlan sobre todo a capital
Kabul. Este conflicto provoca moitas
mortes e fai qile unha -grande
colectiviüade pase fame · e · outras
calamidades ante a pasividad'e de
Occidente.

Zaire
Desde hai un mes asistimos a dü1rio
a . noticias moi preocupantes sobre a
chamada «traxed_ia dos ,grandes lagos».
Xa no ano 1994 reflexionabamos sobre
o xen6cidio entre os hutus e os tutsis.
Fr9ito desa situación moitos ruandeses
tiveron que fuxir a campos .de refuxfados
situados en territorio zal.reño. Así
_du¡ante os últimos dous anos e medí?
.existen os campos de Katale (202.0QO
refuxiados), Kibumba (194.000),
Kahindo (112.00Ó) ou Mugunga
(156.000),. todos eles situados preto da
cidade de Goma, a capital da rexión
zaireña de Kivu Norte.
Aquí

«conviviron» en medio de duras penas cos seus horrores e as súas paisaxes
os refuxiados hutus e os asasinos. A exóticas. Todas estas guerras perpe' «limpeza étnica» de 1994 está a punto túanse en p.a íses pobres , que non
de volver agora. As autoridades zaireñas pertencen ó mundo desenvolvido, que
co~ezaron a instigar a poboación contra
non fabrica.n armas ... ¿Quen fomentou e
os tutsis e estes rebeláronse contra o segue fomentando no seu propio beneréxime zaireño. O presidente de' Zaire é ficio as «carnicerías», .os odios tribais
Mobutu Sese Seko, un antigo sarxento ou nacionais que as provocan? ·¿Quen
~ militar que chegou ó poder en 1965,
fai negocio coas amias mentres nas pantravés dun golpe de Estado, e que · tallas se nos presenta a nenos e mulleres
gobema desde entón Zaire, de xeito destrozados, a víctimas inocentes ... ? Son
as nacións de Occidente, que interveñen
dictatorial, con man de ferro.
n_os asuntos intemacionais e externos
doutros países sempre que Hes dá a
. A pasividade dos organismos gana, é dicir, sempre que con iso saquen .
internacionais
algún beneficio, seguindo as leis do
Nos dous conflictos anteriores comercio · e da economía. Nos casos
escandaliza a pasividade dos organismos anteriores, principalmente no do Zaíre,
intemacionais. Esquecemos que dous Ruan da ... os beneficios xa se obtiv~ron
millóns de persoas están próximos á no seu momento e agora xa non hai
morte debido ó horror, · a fame, á nada que espoliar... Por moitos que
persecución. Misioneiros -de tódosl~s morran sempre quedarán algúns xefes,
países e mesmo españoi.s morren como que apoiados polos países ricos seguimártires por denuncia-la situación dun rán extorsionando ós seus sú~ditos p(,lra
amplo colectivo. de persoas que morren amasar unha fortuna persoal e cos últiante a pasividade da comunidade mos recursos do pobo comprarán armas
internacional. Hai no mundo neste que lles aseguren a súa permanencia no
momento máis de cen conflictos trono e o favor dos seus protectores. ¿E
armados que deixan .de preocupamos, as Naci9ns Unidas que fan? Nada. ¡Un
que ocuparon as pantallas das televisións pouco de humanidade, por favor!.

a
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.Conversa familiar con 1
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ENTREVISTA

Malia a cordialidade que sempre me dispensaron, e
que lles é connatural, achegueime á casa de don Manuel"'
Beiras García con pudor, como quen entra no sa1:ituario
dun breogánida. Fun en procura do home e do cristián,
non do político, dimensión así mesmo inesquecible do velló
loitador que rendeu o seu corpo á terra o 28 de xullo
deste ano, ós 92, tres días logo de se celebra-la gran Festa

-Oín dicir, Herminia, que, tras
meses de loito e dó, o teu piano xa
viste de alivio e volve a soar.

-Poi moi duro. Levabamos 61 anos
de matrimonio. Os últimos
días xa non podía falar,
colleume a man e bicouma
como despedíndose. Xa non
aturaba o son do piano, e
agora volvo a tocalo na s.úa
memoria. Non podiamos
vivir o un sen o outro .
¡Tivemos unha vida tan
chca, tan intensa! Dende
n n viviu con an ia · cada
día com
e fo e o
d rrad iro. O eu era facer
felices a todos e dicía que
axudando pouco a pouco ós
demais, o mundo sería
distinto.

da Galeguidade. Dona Herminia, aco_mpañada da súcifilla
María Jesús, acólleme cunha sinxeleza que preludia
autenticidade. Ne~ta tarde outoniza, coa folla caídq polo
xardín do chalé da Rosaleda, cando na sala e no exterior
. todo é penumbra, bato cunha transparencia que ,reflicte
·.no ton narrativo da conv,ersa, no que a anécdota adquire ·
a categoría de metáfora e.de símbolo.

caxato para o camiño» , escollín o <lían cos problemas, confesábanse cos
poema que principia: «Cando d~cimos . país, falándose de todo. Eu·pedinlle a
Galicia, / terra e traballo dicimos/ Deus que puidese vivir ata que casase
dicimos J?Obo con forza/ fala galega o neto: pois casou na tarde do 27 de
dicimos».
- xullo e o 28 Manolo estaba
~~~~~~~-:-~-:-~~---,-~~---,

con Deus.
Para dona Hermi.nia
Jalar de Deus élle . tan
natural que d(í, a impresión
que a Providencia senta á
mesa con eles. Preguntó
polo posible impacto e
descr;mcerto que p.uiao
supoñer para estes _cristiáns
formados noutro tipo de
relixián, o Concilio. ·Axiña
me decato de que estou a
facet unha . pregunta
académica.

Foto de familia .

APLAUSO PÓSTUMO
-Seica o seu enterro foi un plebiscito.

-Unha cuñada comerttoume que no
enterro «había xente de tódol os
ven tos». A miña filla María Jesús foi
a encargada de facer todo conforme
el lle dixera.
-Mª Jesús: Papá. díxome como lle
gustaría que fo.se: · que se vise na
esquela que era un crente. El escolleu
o salmo 22: «Ü Señor é o meu pastor»,
e con e tas mesmas palabras
principiou o crego a homilía. Por
upo to, quería que a misa fose en
galego. Como lle gustaba moito ler
anaco do libro de Manolo Regal «Un
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-E ti' mesina elaboraches un
esquema litúrxico.

-Principiaba coa cantiga «Unha
xuntanza de amor»', dando gracias
pola vida. do meu pai, c-on ledicia,
porque el era un home de moita
esperanza.
MARCHOUNOS UN PATRUCIO
-Teño a sensación de que era un
verdadeiro patriarca, ou, traducido
ós termos máis modestos da no.sa
linguaxe, un auténtico patrucio.
-Herminia: O fogar é un centro
familiar ó que acoden todos: ~s 9 fillos
-5 fillas e 4 homes-, á Rosaleda acu-

-Herminia, ¿como vivistes Manolo e ti o cambio na lgrexa?

-Na casa admitías e todq_, i.amos
evolucíonando coa vida da lgrexa e a
dos fiilos. De éomo se criaron estes
(María Xesús e os s~us irmáns
maiores) e os pequenos, había unha
. diferencia enorme". A vida -fíxonos
evolucionar. Por exemplo, eu e mais
el falabamos sempre en galega· e
carteabámonos no noso idioma. Pero ·
na casa as mulle.res adoitaban falar
castelán. As pequenas, que viviran
intensamente o maio francés do 68,
arrepuxéronse: ¿por qu.e se fala cos ·
ho~es en galego e con nosoutras non?.
Elas escnoennos s·empre en galego.

le Bre~gán~~~~~~--~~~Dona . Hermiriia Torrado
HOME DUNHA PEZA ·
-Coñecín a Manolo na parroquia
deAguiño, quemo presentou o noso
común~ amigo" Paco Lorenzo
Mariño, párroco.
Herminia: Sentía admiración por
ese cura e gustáballe mo_ito a
celebración da eucaristía nesa
parroquia. Hai uns días o meu fillo
Alejandro'foi alía unha voda e volveu
encantado.

estaba moi interesado; a pesar <;le todo,
. sal yando á xetarquía
coma persoas, sabía
ser crítico co seu
c'ontomo'. .

-Pero respectabámolo
todos;
pertencía a esa
xinea de merlos
·brancos --galeguis- ·
-Sempre que me atopaba con tas · católicos-~. que
Manolo na rúa, botabamos unha tanto lle agradaba
par~afeáda e sempre me sorprenden . ·tamén á xerarquía~ Sorprendía a súa vitalidade e optimismo
a súa . incrible vitalidade e Era un galeguista
optimismo, esa esperanza da que me - ila liña de Alexandre Bóveda.
non. !amos máis ·pola atención ós
falades. Interviña sempre' nos
-Con Bóveda tiña unha estreita outros: papá, · o día da primeira
.c oloquios ' das conferencias,
amizade e o meu fillo Alejandro comuñón dalgún fillo, pagaba unha
impulsivo, apaixonado, pero non
comida extraordinaria na cociña ecoera un dogmático, nin moito menos chámas,e así por homenaxe á memoria
de .tal amigo. Os arcebispos tamén lle nómica.
un fanático.
tiñan moita consideración, tanto o
-Mª Jesús: El dáballe a razón á
cardeal Quiroga, coma monseñor
-Pero, aínda así, tíñalle apego á
· xente no qlly a tiña, sen etiquetala,
Suquía.
Rauco
Varela
tamén.o
trataba.
tradición cristiá e á súa traducción
fosen de esquerdas ou de dereitas.
O
actual
_
arcebispo,
don
Julián,
en costumes galegos.
Estaba cos que tiñan razón e saía en
visitouno
en
maio:
oíra
falar
moito
del
.defensa pública dos que dicían a
-Mª Jesús: Do mesmo xeito que
verdade. Padecía unha certa e quería coñecelo.
non eramos «píos» e non rezabámofrustración académica -»discípulo de
lo rosario na casa, si pola contra había
todo, mestre de nada», dicía de si
celebracións tradicionais ás que non
HOME DA TRADICIÓN
mesmo-, pero era polifacético e moi
se podía faltar, e iámos todos xuntos:
-Resúltame moi sorprendente e
vital: gustáballe a xente 'que tiña
as visitas ós monumenfos do Xoves
pouco habitual ·esa. acti~ude
inquietudes, que os seus netos
Santo (aproveitabamos para facer
estivesert metidos e~ varias causas, e . complexa de profesión dunha fe unha miniexcursión: dende Santa
crítica dentro ditn cristianism'o
dáballes consellos neste sentido.
Clara, ó Carme de Arriba e mesmo a
relativamente tradicional.
San Paio do Monte).,Pero, sobre todo,
-Papá non erá un beato ou home a~ novenas ó Neno Xesús de Praga en
-Recibiu ben tó.dolos movementos de apertura na Igrexa, a pío. Para el o máis importante era o decembro, e a da Virxe do Carme,
pesar de ser el un , cristián dos amor, o entendemento entre todos. Por ámbalas dúas no convento do Carme.
exemp1o, mamá non comprendía a !amos «relixiosamente» todos xuntos.
tempos clásicos.
vixilia dos v~nres, porque para da era Era unha tradición ~ ' coma tal, había
-El subscribíase a todo o que fose
·cultura galega e sempre estivo cos máis sacrificio tomar carne vella da que conservala. Unha das súas penas
movementos d~ apertura, fiel á Igrexa véspera ca u~a faneca fresca. Eran . foi non poder «sacar» a procesión do
que estaba ca.pobo. Era aberto e libre abertos. A educación cristiá que nos Carme, porque a s.ú a nai se chamaba
para a crítica. Papá era moi botado deron na casa foi un xeito de crenza Carme. El nacera na rúa de San Roque,
para adiante; a mamá custáballe máis. moi auténtico. Daquela _rezábase o ro- logo viviu na Porta da Pena e aquel
Xa co Coneilio Pastoral de Galicia sario e bendicíase a mesa. Nosoutros, era o seu barrio.
1

1
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-Entendo que todo o que se
refería á tradición do pobo galego
reináballe no seu corazón.
-Cando iamos xuntos o Xoves Santo, todos rezabamos en castelán, como
era costume, pero el contestaba sempre
en galego. Tamén en Nadal, cando
faciámo-lo belén. Por iso quería que
as misas fosen en galego, porque á
xente lle chegaría mellor. E levábanos
sempre á chamada Misa de Rosalía,
pola que tanto el loitou, en San Domingos de Bonaval, o Día de Galicia.
E como era unha especie ~e trobeiro,
o día de Reis sempre facía unha
panxoliña.
NO MIOLO DO EVANXEO
-Véxote fachendosa, Herminia,
do tipo de visión cristiá que herdou
a túa descendencia;e María Jesús
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apelou, hai uns minútos, a que os 'que non se daba desprendido e tiven
educastes n~ autenticidade: «A · que saír á rúa e s_eguía: adeus, nai. Ó
educación cristiá que se nos deu na día segu¡nte morreu en Vigo du~
casa foi un xeito de crenza moi ataque cerebral.
auténtico: iamos máis á atención ós
E dona Herminia .sente en todas
outros".
estas cousas a presencia de Deus,
-Sempre tivemos coidado de vivir mentres que María J~sús ye presencomo manda o Evanxeo: no ano 1948 te a forza do Espírito en non poucos
o sábado viñan os pobres, que se detalles.
fixeron clien~es fixos: tomaban unha
-Cando lle deron a medalla de ouro ·
cunea de caldo coma os da familia: do Concello,. recitou o poema de,
Había cinco rapaces que cando saíaµ Manolo Reg~l: Cando dicimos
da escola moi· mollados viñan e Galióa, terra e traballo dicimos pobo
dabáselles algo, e cambiabáselles de con forza ... familia, organización,
roupa dándolle..:la dos, nosos rapaces. unión no esforzo, porq~e este· era ·o
Un era coxo e necesitaba botas desexo de Manolo: a uníón de tódolos
especiais e eu non ttña cartos; falouse partidos. El díxonos qüe ~o s·e u·
_na mesa e·os fillos renunciaron á paga discurso ía enfatiza-lo final do poema
do domingo.
porque lle interesaba proclama-1<?
Reino deDeus. Así di Manolo Regal · -E, claro, aí está. a esencia do ese -amigo ignoto, que agardan pola ·
Evanxe~. ¿,Sou- . ocasión de saudalo-, no final do
bestes máis deses poema:
rapaces, que seiea
eran portugueses?
Cando dicimos .Galicia,
-Cando morreu
un soño granef,e dicimos,
Manolo un veu ó
dicimos Cruz e Evanxeo
enterro, moi arre:Reino de Deus dicimos.
grado, e abrazouse
ós meus fillos.
Outros dous foron
-Toda a xente comentaba a
adiante ria vida. vitalidade do vello Beiras, o ben que
Mandámolos ás se conservaba ós 90 anos.
colonias de verán,
-En decembro empezou a estar mal.
15 días, e escri- Pensouse xa na Unción de Enfermos.
bír9nnos. Outro foi En marzo non se lle puido da-la
para a Alemaña e comuñón, pero foi unxido en plena
outro á Citro~n .de consciencia. '_ Recuperouse ·e a
Vigo, e viñame ver derradeira comuñón puido facela,
sempre. Este cha- sintomaticamente, o_~ía do Carme.
mábame nai. Hai 5 Viviu tan intensamente que viviu a
anos veu mo1 propia morte.
nervioso a traerme .
unha sopeira de
-Irimia sentíase na obriga de
, Portug~l. Deume
bicos e niarchou facer memoria deste filio de
dicindo: adeus, nai, Abraham e,de Breogán. Gr3:ciñas.
adeus, nai, tanto
Pepe Chao.

HORIZONTE

Os desalmados
Para st:r seica un elemento invisible,
a ppbre alma vén sendo historicamente
manipu~ada, traída de aquí para aló.
Por iso a crónica de hoxe quere ser
algo desalmada, · e as circunstan¿ias
dan para tal operación.

A ex-alma de Polonia
O boletín de noticias Adista, do que
aquí tiramos información, dí: «Os
' aflixidos ·chamamentos do Papa, a
acción capilar das parroquias , as
adv~rtencias dos bispos, as campañas
.dos movementos pola vida, e mesmo a
manifestación de 50.000 persoas ante o
Parlamento, non o deron conseguido:
os deputados polacos inflixiron unha
contundente derrota a este escuadrón
que se opuña á liberalización do
aborto».

Os bispos tiveron mal
perder e monseñor Tadeusz
Pieronek, secretario da Conferencia episc-opal, afirma:
«Antes de ~ambia-la lei será
preciso cambia-lo gobemo».
E tras deste simbólico golpe
de Estado, razoa: «Esta lei
non interpreta a . verdadeira
alma de Polonia, a ·súa
moralidade profunda».

Outramente pensan as desalmadas feministas polacas:
«Coa nova lei daremos
esmehdrellado o mercado negro do aborto, unha praga que
xa fixo demasiadas víctimas
entre as adolescentes e as mulleres
máis indefensas que viven no mundo
rural.
isabela Jaruga-Novacka, presi«En efecto,.o 24 do pasado outubro,
denta
da
Liga para mulleres
informa
con 228 votos contra o veto que o·
1
Senado . formulara a principios de qu~ só en 1995 os abo11os realizados ·
outubro, 195 a favor e 16 abstencións, , en clíniCas privadas ou no estranxeirq
foi aprobada definitivamente unha foron uns 50.000, mentres medraron os
emenda sobre a interrupción voluntaria casos de infanticidio e de abandono
do embarazo. Tal emenda afirma que as dos naipelos.
mulleres poden abortar, non mái,s aló
da duodécima semana de preñez, seDarwin créaos e o Demiurgo
consid~ran 'a~ propias condicións ' de
vida' ou 'a situación persoal '_ equípaos
demasiado difíciles».
Co atraso dun século -¡que é isto
Dende Londres , o presidente comparado coa eternidade !-, o. Papa
Aleksander Kwanieswski fixo saber que dálle a razón a Darwin: seica procedeasinará a lei, que foi sostida pola mos do mono. Pero a Igrexa garda
esquerda, dende os comuni~tas ata os unha carta: para cada mono ·que evoluliberais, e combatida por amplas ciona e se converte en humano,, Deus
seccións do partido campesiño e do faille unha alma de encarga.
centro dereita que. gravita arred9r dé
Solidarnosc (sindicato obreiro católico ·
Bromas fóra, a cous.a é moi seria. A
sostido _pola xerarquía).
antropoloxía actual Iion admite esa distinción
entre corpá e alma; que tanto
O . cardeal Glemp mesmo artellara
dano
fixo na te oloxía e na
un si~tema de axuda ás nais preñ_es con
espiritualidade
cristiá, e que nada ten
dificultades económicas e Karol
Wojtyla, o domingo 20 ·de outübro - que ver c·o pensamento hebreo, senón
catro días antes da votación coa filosofía platónica. Poi motivo para
·parlamentaria-, enviara esta mensaxe ó que -a Igrexa predicase o desprezo ·do
seu país~ «Unha nación que mata os mundo e do ·propio corpo, a domear
propios fillos é unha nación sen futuro». rhediante a ascese e a podrecer no
sepulcro mentres a inoéente alma voaba
Implo~aba, dramático: ¡Deus nos libre,
coma un foguete espacial ás nubes.
·
Deus nos libre!

E así converteron o reino de Deus
· nullha especie de almario. Aprazaron o
resultado da causa de Xesús para a
outra vida, moi ó contrario do · Reino
que el predicou, de transformación da
socie~ade pola vía da revolución dos
pobres . O dualismo platónico e ás veces
maniqueo, cando hoxe sabemos que
non existe alma separada do corpo
senón un corpo animado ou un espírito
corporeizado.
· ¿Tan difícii é confesar que Darwin
ten razón, e que tanto o impulso inicial
da creación coma toda a historia posterior está sostida polo ,Creador, pois o
universo está en márcha, en xénese ou
creación ·continua, en · cosmoxénese
como dixera o outrora condenado e
hoxe rehabilitado sabio xesuíta francés
Pierre Teilhad de Chardin? ¿Por que
vai procede-lo corpo directamente do
mono e a alma directamente dunha
especie de demiurgo ó que lle poñémolo nome Deus? Hai que ser un pouco
máis serios e tamén 1máis confiados na
fe cristiá . . Porque se Deus crea
directamente a_alma, daquela esta é a
parte nobre do ser humano e a cuestión
cristiá resolverase en salva-la alrría e ir
ó ceo. O corpo seguirá senda algo do
que hai que sospeitar e ó que haberá
que domear.

DE AVÓS A NETOS

Clodio González Pérez
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tempo dos contos
""\

Aínda non existía a televisión (que
fai agora 40 anos que empezou en
España), as radios eran poucas, a luz
eléctrica non chegara a moitos fo gares,
... o tempo había que pasalo dalgún
xeito, e, como se viña facendo dende
séculos, o normal era sentarse toda a
familia arredor da lareira, e pasar así
varias horas («porque a noite chega
ben para dormir») de animada leria, a
carón do lume aínda que non sempre
este fose como debera ser, porque a
leña non abundaba e había que
queimar de todo, dende carqueixas ata
uces e, de chegar-lo caso, mesmo toxos
e carrascas.
A í se ía desenvolvendo a vida
nunha aldea durante o outono e o
inverno ata hai uns corenta anos. Pero
moi diferente foi antes, cando a·única
luz era a da velas ou o dos
candf , que tampouco podían
, tar ac
moito temp,o, porque
h bfa qu aforrar. Falando de
v la , miña avoa diferenciaba
entre as de cera e as de espelma.
A primeiras eran (e son)
amarelas, mentres que as
segundas tiran a brancas. Tamén
as había de sebo, pero na casa
non as . querían ' porque daban ·
moito cheiro ó arder. Nin eles
nin eu sabíamos que producto
era a espelma (que cando eu as
coñecín xa non era tal, senón un
tipo de parafina). Agora, por
casualidade, non hai moito
informeime de que as velas de
espelma das que falaban os vellos
viñan a ser do esperma das baleas
que se pescaban. De . aí a
denominación.
Onde eu nacín, no Ribeiro, é .
terra de viña, por iso non se
coñecían a
esfollas, nin
tampouco se sementaba o liño
-que sempre foi un cultivo moi
encundario-, polo que as fías
comunitaria
carecían da
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importancia social que se lle daba cepas, de ter que emigrar a Arxentina
noutras zonas . Miña avoa falaba desta e a Cuba, para cos poucos pesos que
planta teX:til, e do trab~lo que daba aforraban redimi-las rendas (foros) e
dende que se seméntaba ata que se - lago mercar algunha viña roáis. A súa
transformaba en fío . Ela xa pouco existenda, a · -no'n se-los ano~s
traballou nestes labores, pero si súa americanós, xirou sempre arredor do
nai, da que aínda non hai moitas viña, seg~indo un ano tras outro o seu
décadas quedaba algu_n ha manta ciclo: poda, rodriga, sulfato, esfolla,
vendima, venda ós «corredores>~ que
«trapeira» na casa feita por el~ ...
o levaban para Santiago de
Comp,ostela, A Coruña, . Vigo, ... E así
Xa hai máis de cen anos
sempre.
Meus avós, agás. unha avoa que
. · Quen máis · me contaba era meu
nace o ano tres, coma ela ádoitaba avó paterno, porque con el vivín ata
dicir (o 1903) , os demais eran os 14 anos·. As noites de invernía eran
decimonónicos , pas ando •agora se as axeitadas para referi-las súas. «avenv1v1sen dos cen _ anos. Foron turas» de mozo, sen esquencerse
protagonistas dun tempo difícil, de. tampouco do trasgo e dalgunha meiga
moita fame e privaci?ns, de cando o queºse lle tiñan aparecido. Tamén sabía
Ribeiro quedou c ase ~ ermo pala moito dos «sinais» que ' ariiu~ciabán a
filoxera que fixo seca-las máis das marte dun veciño ou familiar: unha
luz que pasaba de" s_úpeto como
se fose un lustrigo sen haber de
noite, o berro dalgún animal,
unhas voces que ·se escoitaban
de noite sen que se vise xente, ...
A el non lle sucedía, pero sabía
de persoas. que coñecían o
futuro , porque de noite viar:i
pasa-lo en~erro das persoas que
ían morrer.
Meu bisavó, que finou cando
X.a eu tiña·dez anos, e el contaba ·
97, era unha persoa moi dev·ota,
coma os . niáis dos vellos de
antes. Tódalas noites (e, en
particular, nas de r invernía), é,l ·
familia enteira tiña qÚe reza-lo
rosario." Unha familia numerosa
de catorce persoas: os vellos, o
matrimonio e dez fillos. É máis,
cando algún .<lestes ía «ás
mozas», esperábao sentado nun
corruncho da cociña, de par da
lareira, e, fosen as <loe.e ou as
tres da mañá, arítes ·de deitarse
tiña tamén que reza-lo i;osario.
Antes e despois dos rezos, a
familia pasaba o tempo ·cemtan- ·

,·

·

do .sol. Era unha moura que alí vivía o meniño. Chegou case a non rexer
encai:itada, e, certa' vez, que cadrou a con el. O xastre non sabía que dicir
pasa-lo . vello da casa dos Rexelos, nin que facer. Pero, cando xa se
falou con ela e, de agasallo-, deulle empezaban a albisca-las primeiras
varias pre~as (ou _' mé;lncheas). de ~asas·, o meniño botou unha mexada
cagallas de ovella. Advertiulle que as e, de súpeto, deu un brinco e empezou
: gardase ben ·na -arca da roupa nova e a correr polo monte arriba, ríndo~e e
que non lle contase nada a , ninguén berrando: Tuturutú, tuturutú,... os
ata o .outro día; Non foi. capaz de mozas de aquí quentáronme o cu. Era
resisti-lo segredo ,e díxolle o q9e lle · un trasgo ou trasno.
p~sara á muller, e esta non esperou

cb historias, Lendas, adiviñas,
contos, .. ~ que facían s.oñar ós nenos
da casa: no Castelo do Pereiro
aparécese a mañanciña de San Xoán
unha moza loira peiteándose á r~iola

e abriu a arca antes de tempo e, as
cagallas, seguiron sendo cagall~s . Se
lle fixese 'caso"'á moura, .agora habían
de s.er todos ricos, porque se
converterían en varias onzas de ouro.
. Un día foi .de mozas un xastre
veciño, que vivía a carón da casa de
meus avós. Cando pasaba pola
Corredoira levou un susto de motte:
enriba dun vcílo estaba chorando uií
meniño, naquel lugar tan solitario.
Por forza tivo que _collelo no colo e
vir c;;on el cara á ·°'asa. Era unha noite
·estrélada, das máis .frías de ·xaneiro,
cun luar ·que se vía coma de día.
Canto máís camiñaba, rriáis lle pesaba·

E falando de demiños xoguetóns,
contaban que na casa dos «do
. Rebolo», deixaban no faio varias libras de millo debullado, porque no .
inverno habí~ un trasgo que lle collera gusto ó sitio, e botaba case toda
a noite contando grans. O malo era
que case non sabía contar, e cando
chegaba a dez volvía a empezar de
novo, e así, ata a amañecida, sen
· deixar durmir a ninguén.
Moitq máis vos podería dicir das
noites de invemía, pero por hoxe teño
que despedirme. Xa seguiremos de
le ira máis días.
ClOdio González Pérez
. ,,
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CINE

Para Ver
Segredos e Mentiras
Secrets & Iles
(Mike Leigh, 1996)
Tres premios no último festival de
Cannes (Palma de-OurÓ, mellar interpretación feminina Brenda Blethyn- e
Premio internacional da crítica) avalan
Segredos e mentiras e converteno de
entrada nunha película sumamente
atractiva.

Brenda Blethyn nunha escea de "Secretos
e Mentiras".
·

Para recordar
Un lugar no mundo
(A. Aristaráin, 1992)
Adolfo Aristaráin presentounos no
ano 1992 a Ernestó, un mozo que
volve ás terras onde viviu a súa infancia. A través dos seus recordos vaise
realizando unha exaltación do idealismo, da s olidariedad~, da dignidade
humana e, moi especialmente, do
dereito que ten toda persoa 'a soñar
cun futuro mellar para-el e 'para os que ·
o rodean. :rero o importante f!On é ~ó
o que canta senón a súa capacidade
para. suxerir, para ofrecemos un mun·do que vai máis ·alá do puramente
fílmico . Para conseguir isto tivo que
dota-los seus personaxes dunha capa- .
cidade pouco fn~cuente: a pesar de
seren individuos terriblemente comunicativos e que falan moito deles mesmos ó espe~tador quédalle a impre. sión de que ocultan aínda moitÓ máis.

O director británicos Mike Leigh
mprcga

Harten e, unha rapaza de
tra la marte do seus país .
ad ptiv ' decide comeza-la bu ca da
súa nai bio lóxica, para facer un .
p rcorrido por unha familia inglesa
do no o días . Dende unha óptica
reali ta, participamos na análise desta
familia en proceso de descomposición
a cau a dos graves problemas de comunicación entre os seus membros,
pero trátase dun realismo que difire
do do seu compatripta Ken Loach no
enfoque: mentres o director de RiffRaff, Ladybird, Lady-bird .. . se sitúa
dende unha perspectiva política, o director de Segredos e mentiras faino
dende os sentimentos. Sen embargo a
película non se detén na busca da vea .
en ible do e pectador, senón que, ·a
travé de cinco personaxes moi distintos entre si, constrúense cinco liñas
narrativa que on outros tantos xeitos
de afronta-lo problema comú\1 da incomunicación.
· r qu

Non podemos esquecer tampou~o
que esta película axudou a moita xente
a descubrir que en América Se fai máis
cine que o de Hollywood, e o éxito
que alcanzou no noso país serviu para
abrírlle-las portas a outros filmes que
doutro xeito nunca chegarían ata nós.
Agora, 4 anos despois, Un lugar.
no mundo segue a dar que falar. BGM
Video inclúea dentro da Colección
Delicatessen: xunto con outros títulos
como O banq14ete de voda, Passión
Fish, Vivir, A p romesa... ó prezo , de
199 5 ptas. cada unha.

Para traballar
A N oite Americana
La Nuit Americanine
(F. Truffaut, 1974)
Baixo o,.. ep~grafe Para Traballar
ofreceranse películas que'· polo seu
contido se presten . para un traballo
sobre elas, e está especialmente pensado ·para realizar cine-fórum, para a
xente que leva grupos ou para visionar
en centros d~ ensino; Acompañaranse
duns Descritores, que farán referencia·
os temas que tqca a película.

A noite americana, cine ·dentro do cine.

La NocheAmeric;ana é un exercicio
de metacine (cine dentro do propio
cine) co que Truffaut, ·como el leva
dito moitas veces, intentou responder
de modo visual á pregunta.de com9 se
roda un filme. Para conseguir tal fin
só precisou inventa-la rodaxe dunha
película (Preséntolles Pamela) ~ e
converte todo o equipo en actores
ocasionais, iso si-, acompañados de
actores profe~ionais q~e son os protagonistas da historia a rodar. Preguntas
.como qué é unha· «script», un produc.:.
tor ou un rexedor atopan resposta den-=tro de A Noite americana·dunha forma
práctica e sinxela; todo isto mesturado
cunha continua referencia a películas
e directores claves na historia da sétima arte ( Ciudad_ano Kane Hitchcock,
Fellini ...).

Indicada para ensin.ar com~ se fai
cine, para unha clas~ de H~ da Arte, ou
para abrir calque;ra cicl<? cinematográfico.
Descritores: Como onde e quen fai
unha película.

Para non perderse: O fe tival «Cine Europa» que coma tódolos meses de novembro organiza o Concello de
Santiago no Teatro Principal.
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EVANXEO IRIMEGO (3)

As For-zas Vivas
3. Pero tiñan un defecto ~
que toda a sona Hes come
Pll:ñan a Lei sobre a Gracia
~e o sábado sobre o home.
4. ' Eles foron fachendos'os
do seu proceder honrado;
dos ~e.us méritos fiados
non se vían en pecado.
5. Non é traidor quert avisa
e eu fágoo á xente beata
que non se pasen de píos
non vaian mete-la pata.
6. A xente do, pobo dío,
e fai falla ser ben cegos
_para non ver· fariseos .
tam~n en monxas e cregos.

Os fariseos

Os saduceos

3. Son os sumos sacerdotes
e algún terratenente
a ,quen non importa o pobo
nin o que sofre a xente.

4. Dominan o Sanedrín
_que é tribunal de xusticia,
·e dende el mangonean
levados da súa malicia.

5. Pois da tribo de Leví
Xesús non _era, nin crego
podía ser, senón laico;
sáibao ben o irimego.

6. Por iso hai .que sospeitar
que a Cristo lle senta mal
a división curas/h~igos
desta lgrexa clerical.

Nós somos fariseos, un parti<lo
que ensinámo-la Lei a todo o pobo
e. salaiamos por terdes esquecido
as promesas de ver un mundo novo.

Roma goberna h.oxe a nosa terra
ea min, saduceo, sacerdote,
7. Máis dun saduceo tenvos
potico importa se a xente 'pobre berra·.
cara de santo, e o pobo
se os romanos respectan o meu lote. ·
ten que padecer no templo
as dentadas dese lobo.
Respéctano~la xente, e Jiós formamos
.Alcúmanme colaboracionista
parte da clase media e mais rural,
e cando eu me miro no espello
8. Hoxe hai saduceos novos
e a salvación que nós vos predicamos - máis ca un pecador, vexo un artista
de quen partidarios seus
está en cumprila-Lei: ¡en ser legal!
que é capaz de salva-lo seu pelello.
aseguran, nada menos,
que son a Obra de Deus.
O sábado énos un día tan sagrado
O templo .é para·min o máis sagrado
que aínda (acer ben nel, é grari pecado.

porque -me dá estipendio ben colmado.

1. Certamente. os fariseos
éravos xente piadosa
bos cumpridores da Lei
de condición humildosa ·

1. A clase sacerdotal
formada por xente rica
tiña grandes intereses
e así todo se explica. ·

2. Hoxe nós, mal informados,
· témolos por mentireiros,
hipócritas e farsantes,
legalistas paroleiros.

2. Integristas na doutriria
negan que hai resurrección:
xa eles teñen nesta vida
cumprida satisfacción.

9. Executivos de empresas
e de Bancos, ¡que desgracia!
Poñen unha véla a Deus
e outra para a tecnocracia.

1O.Daban coba os saduceos
ós romanos ocupantes
pra subir polo Camiño
ascendendo tan campantes.
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FALANDO CON XEITO

Pilar Vilaboi Freire

Ditos de amores ·1v e outros contos
Espero non meter moito a wca ou
equivocarme, porque non creo que os
solteiros sexan mellores ou peores cós
casados, só creo que teñen motivos máis
-ca razonables para non prometerlle amor
eterno a outra persoa. Fixen este traballo
desde a óptica que me pe!mitía
aproveitarme máis das frases, pero iso
non qu~re dicir que teña prexuízos contra
casados, solteiros, separádos, viúvos ou
calquera estado civil que me parece igual
de correcto e defendible. Digamos que,
se a xente é feliz á súa maneira, xa me
conformo. Seguindo coas castes de
solteiros:
- Aqueles solteiros ou solteiras que
non superaron un vello amor, o cal os fai
un chisco resentidos. Estas persoas, co
teimudo que somos os galegos, tamén
exi ten en Galicia. Son dos qut? teñen a
fil off a de que "se non caso con
Mariquiña ou Miguel non caso con
1
ningu6n". Cáelle-la baba por algu'én e
nón logran namorar e a persoa, quedan
· s na vid . Méteselles entre corno e
·orno qu inzan ben e ne a per oa, que
s 1 van b n con eJa, e no fondo supoño
que p nsan que di o refrán: Máis vale
solteiro estar, que mal casar, sendo que
para ele sería mal casar con calqµera
que non fo e ese amor único.

-Aqueles ou aquelas que adoran vivir
en soidade: eren que é mellor vivir só ca
mal acompañado, ou seguen a teoría de
Osear Wilde: "Canto máis coñezo os
homes, máis aprecio .lle collo. ó meu
can".
- Os que ·non atopan a persoa ideal,.
ou o que é o mesmo non atopaton aínda · ..
a ninguén que Hes enchera o ollo abondo.
Están namorados, pero non eren no amor
eterno, non queren compromisos, non
lles chista moito o asunto do casorio, etc ...
- Tamén coñezo .casos de parellas que
non casaron por causas alleas á .súa ·
vontade, e como a desgracia nunca chega
soa, despois de problemas familiares ou
económicos, aparec~ron as trifulcas coa .
moza ou co mozo, e ó final non deron
amañado para poñe-los papeis en regra,
despois de mocear máis de vinte anos coa
mesma persoa.
- Tamén existen -os demasiado
románticos que eren nos amores
platónicos. ¡chámalle burro ó cabalo!
Non son nada parvos, porque vostedes xa
me dirán cando o platonismo soubo de
defectos: un nunca pode ve-los defectos
dunha persoa que é máis ficticia ca real.
Ameazo con continuar, pero dóulle-la
miña palabra de que non será co amor...
é un tema demasiado bonito para que o
estrague máis.

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Hoxe ternos un problema
que impide pensar con calma:
a violencia etarra,
.xente que actúa sen alma.

2. Todas posibles palabras
dende.1l A deica o Z
aíndi non son suficientes
para falar mal da ETA.
3. Pero hai ·que polos cornos
. ousarmos pilla-lo 'tema:
ETA évos un problema
pero non é O Problema.
4. O día que ETA acabe
irá· a cousa de cabeza
porque remata un problema
pero O Problema empeza.
,/

S. Para os máis do pobo vasco
esta évo-la cuestión:
piden que se lles conceda
autodeterminación. ·
6. E non é moito pedir,
entra ·dentro a democracia
aínda que haxa moita xente
que o teña por -desgracia.
7. Isto é elemental
e só un político cego
non admite esta cuestión
tamén pró pobo galego.
8. Pero aí entra a diferencia:
se no referendo gaña
o pobo vasco ha querer
separarse da España.
- 9. Dóelle ó irimego
tal solución atrevida
mais non hai ningún dereito
pra que ó pobo se lle impic!a.
10. «Daqueles pos estes lodos»
pois tivo pouca fortuna
a pretensión centralista
«España no hai más que una».
11. Madrid debía aprender
que pé~sa así moita xente:
no Estado español
cada nación, diferente.
12. Culpa é .da autonomía
daqueles pos estes lodosque serven descafeinada
pois din: «café para todos».
13. Mentres tanto, bispos vascos
ofrecen o seo prestixio
para seren mediadores
no actual cruel litixio.
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