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O TRASNO

EDITORIAL

Para los raritos

Santos cuadriculados
Hai medio século eran moitas as fainilias que posuían unha
edición dun libriño de extraordinario éxito titulado lfistoria
dunha alma, autobiografía de Tareixa Martín: a santa francesa de Lisieux, chamada Tareixiña do N eno Xesús para
distinguila de Tareixa de Á víla. Libro do que deita unha imaxe
demasiado edulcorada desta carmelita que finou o 30 de
setembro de 1897, víctima· da tuherculose, cando só tiña 24
anos.
Jean-Fran~ois

Six publicou un libro no ·que demostraba
algo singular: Paulina, irmá de Tareixa, convertida.en sor Inés
e priora do convento carmelita de Lisieux, publicou, ó ano
seguinte da rilorte da súa írmá Tareixa, a obra a partir de tres
manuscritos que ela deixara, realizando ata 7.000 retoques na
literatura orixinal e engadíndolle un capítUlo 12 enteiramente
da súa invención. Esta monxa fixo de nai de Tareixa, que perdeu
a súa nai biolóxica cando tiña só tres anos.
Outra irmá, Celine, tamén monxa, deseña unha imaxe pictórica da santa tan ·adobiada de infantilismo que a famosa ínfancia espiritual que se lle atribúe bota para atrás. Aquela
monxa crítica, mesmo rebelde, apare~e ·agora·reducida a un
saboroso pastel máis · mixtificado ca místico , obra de
confeitería, que pouco ten que ver coa realidade histórica. A
nosa fotografía de portada nada ten que ver co debuxo pietista
da úa consanguínea.
Perdeu e a oportunidade de ter unha valiosa imaxe de
muller naquele ano de loita por un feminismo liberador:
m rreu loitando, víctima non só da doenza física, senón tamén
dunha crise de esperanza que vence coa fe insubom able, pero
que reflicte a traxedia dunha persoa cunha espiritualidade moi .
di tante á oficializada pola terxiversación biográfica.
E isto vén a conto do sistema de canonizacións, que nos
presenta unha galería de santos ás veces ben pouco atractiva,
. pouco imitable por deshumanizada. A vida e os escritos de
Francisco de Asís, canonizado dous anos trala súa morte, tamén
foron manipulados. Seica de Luís Gonzaga fixeron unha especie de santo efeminado que pouco ten que ver coa realidade.
Santos de molde, forzados a entrar na forma coma un zapato que apreta e resulta incómodo para os pés dunha institución que procura adhesións inquebraritables máis ca escandaloso seguimento evanxélico. Santos que soben ·ó ceo sen baixar
ó infemo, como di a nosa portada relembrando o título .dunha
novela de Gilbert Cesbron referida ós cregos obreiros franceses que baixaron ó abismo da fábrica para a1í daren testemuño
do Evanxeo.
Procesos de canonización que mesmo gozaban dun
avogado do diabro por mor de que non pas(:lse sen peneirar
1).ingún defecto: que fosen perspnaxes sen mácula, sen un amor
humano de máis ou unha desobediencia de menos. Lonxe estes
anto daquel~s canonizados polo pobo inmediatamente de
mortos -Xoán XXIll, Óscar Romero-., ou mesmo en vida, como
aquí facemos con hispo catalán-brasileiro, Pere Casaldáliga,
ó que lle dedicámo-la derradeira páxina. ·
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Daniel López Muñoz

Primero foi Telefónica
S.A., despois aAxencia Estatal Tributaria, e por fin a S~at.

.

Os primeiros escribíronme, con ton impolutamente
democrático, concedéndome
o dereito a recibir en galego
as facturas, sempre, iso si,.que
previamente me molestase en
·solicítalo por escrito.
Os segundos tamén me .
conceden o dereito a dedara~
la renda en galego, sempre
·que, iso si, solicite expresamente ó estanqueiro que son
un dos maniáticos en moles. taró fisco e, esa foi outra, teña
a sorte de atopar un estanco
aprovisionado de formularios
en autóctono , cousa non
<loada, como ben denunciou
na prensa o amigo Santi
Maroño.
Os terceiros acaban de
anunciar, nun alarde de
despelote autonomista e previsión mercantil , que a
aqueles clientes -r~calcitran
tes-, da Galicia que teimosamente porfíen no nome
galego ¡e así o soliciten por
escrito!, poderán dispoñer no
momento da compra d~n precioso Arosa rotulado como
Arousa, que o cliente sempre
ten razón e ós tolos hai que
lles segui-la corrente.

RIHIA

Supoño que, non sen
querer, o Gobemo Amigo de
Fraga e os seus achegados,
están a estableée-lo modelo
idiomático do futuro. Aclave é a linguaxe informática.
. Hai <lúas posibilidades: si e
non. Se non se di nada, o ordenador.por defecto que se
chama, escolle por ti, e non
bota a sortes precisamente,
senón que sempre escolle na
mesma dirección, que non é
outra.cá dos vencedores.
Pouco a pouc6 o mode-:
lo por defecto, galego para
os raritos que se empeñen,
imponse na rúa. Non é mala
cousa ir provistos dun feixe
de instancias para encher e
botar aló onde vaiamos, e
aforra.r penosas argumentacións: ¡bos días señorita!,
póñame un·con leite, púo en
. galego, que xa pousei a instancia.enriba da barra; ¡moi
boas! señor oficineiro, pero.
cale de momento, ¿en que
. departamento debo deposita-Ja miña instancia solicitando que me· conteste moi
boas antes de nada?; Ave
María Purísima padre, pero
antes de seguirmos con pecados e admon icións .
recórdolle que xa depositei
a miña instancia de rarito
galego na sancristía.

. . . FEÍTO EN .
.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

¡De todo corazón, ·gracias!
Avelina (muller): ¿Que pensas,
Marcelo? Véxote coma apampado.
Marcelo (home): Pois non pens·aba
nada; estaba, iso, apampado, coma
dis ti. É que por veces éntrame polQ ,
corpo coma un arroubo, que me fai
quedar pampo ollando para as
cousas, para os bichos, rara a xente,
· véxome moi acariñado. con todo, e
. con moitas ganas de. agradecer
tódalas cousas boas que teño <liante
de min.
Avelina: Pois a ver se
no canto de ollar tanto
para tódalas cousas,
ollas alg·o para min
tamén, que hai unha
tempada parece que me
deixas algo de lado.
Marcelo: Non é certo,
ben o sabes; xa non me
fai falla ·ollar para ti,
porque te levo moi dentro de min. Pero éche
certo que ultimamente ·
moitas veces me vexo
sorprendido
pola
fermosura das cousas
sinxelas e diarias que
ternos <liante de nós,
facéndonos compaña, . e éntranme
coma unhas ganas de bicar tódalas
cousas, de darlles unha aperta, de
irmandarme con todo e con todos,
sen distingo ningún.
Avelina: Pois, quen o diría, pórque
outras veces ben arrenegado andas
contra cousas que pasan e .mesmo
contras persoas que fan cousas que
a ti non che parecen xustas e de
irmandade.
Marcelo: Xa o sei, pero unha cousa
non ten por que privar da outra; hai

.que loita-la ·vida e véxote ben
defendendo o noso pan e o pan dos
· pobres, pero o desexo máis fondo
que xorde dentro de min é sempre
un desexo de irmandade total, que
me pon en comuñón agradecida con
todo canto me rodea.
Avelina: Paréceme ben, Marcelo,
· paréceme ben; pero xa che lembrarei
eu · nalgún
momento
ese
acariñarhento teu con toda e con
todos, .por exemplo cando es teas
cabreado cos rapaces.

Un veciño máis
Domingo 14 do tempo
ordinario
Me 6, 1-6 -- 6 de xullo
Xesús escandaliza ós seus
veciños; el non era sacerdote, nin
tiña título de escriba, nin era o
responsable da sinagoga; era un
veciño máis, con familia e oficio
coñecidos e identificados; sen
embargo tiña consigo sabedoría
da boa, sabedoría de vida, e tiña
capacidade para chegar ó máis
fondo da xente, onde aniñan as
fontes de· felicidade. Ese Xesús
está ó noso alcance, para gozalo
primeiro, para seguilo despois.

* * *

Pobre e doído
Domingo 15 do tempo
ordinario
Me 6, 7-13 -- 13 de xullo
Desde os mesmos comezos, o
Marcelo: Pois nC?n estará mal que . anuncio da B·oa Nova de Xesús
aparece vencellada a dúas cousas:
mo recordes, porque estes
o sumo desinterese económico, e
sentimentos de. irmandade total e
a fotal dedicación á saúde corpoagradecida non sempre aparecen así
ral e espiritual da xente. Unha
polas boas. Pero só che digo que,
comunidade cristiá anda na onda
cando os teño, síntome fondamente
de Xesús cando busca adobiarse
feliz, e cunhas ganas tolas de transcon estas dúas características. Na
mitir esta felicidade miña a tódalas
pobreza, na cultura da pobreza,
persoas que andan ó meu carón.
do pequeno, do sinxelo está o
camiño cara á experiencia feliz
Avelina: ¿A min tamén?
da irmandade doída e solidaria.
Marcelo: A ti tamén, ruliña, a ti
.
tamén.
Rltt~A
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

«0 MUNDO DE FIZ» é un vídeo sobre o contorno afectivo dun poeta: Fiz Vergara Vilariño,
qué .ós seus 43 anos vive os derradeiros intres
da súa vida no Hospital de Lugo, ferido de morte .
por unha enfermidade que lle afecta desde a ado- ·
- - - - - - - - lescencia. O vídeo amósanos toda a tenrura que
rodea ó poeta, «muiñeiro de brétemas», desde a súa familia ata
os moitos amigos que foi colleitando na súa vida. Nas imaxes
vemos ó Fiz en total comuñón coa natureza que o envolve, tamén
co seu muíño, tal como aparece nesta fotografía, pero o que quero
salientar é o esforzo de Fiz cos seus veciños, cos cregos e mestres
de Lóuzara, na comarca .de Samos, a pesar das súas enormes
limitacións, por crear vida ó seu redor. Foi un exemplo de forza
de vontade para poder chegar aquí sen deixar de crear.

ABRÍMO-LA VENTÁ DA ESPERANZA, aínda demasiado entornada,
e pedimos a liberdade de mulleres e
homes de case cen Estados que están
na cadea · porque pensan distinto dos
que impoñen a · súa ideoloxía e o seu
poder esmagadores. Mesmo nestes días
Amnistía Internacional de Galida está
a facer unha campaña pola liberación
do frade arxentino Xoán Antón Puigjané, país no que
guen producíndose torturas, desaparicións e cadea para
x m ali ta , cregos, mestres ... , que están a denuncia-lo
· réxime de inxustiza que vive Arxent~a. Ilustramos este
berro de liberdade con esta «Ventá» de. Guillermo Monroy.

~

AULAS QUEDARON . BALEIRAS
pero moitos
alumnos seguen a sufrila resaca da escola porque, segundo estudios, _
.un vintesete por cento ! ~~=~~~~~~~~~~~~~~~
deles no ensino prima-

rio séntense illados e L~~i~~~~I~~~;~
mal no curso entre os
seus compañeiros, e algúns menos a.ta denuncian que se senten
maltratad~s, sobre todo en medios con grandes riscos sociais
que inciden nos colexios. Esa agresividade baixa ata un dez
por cento nos outros centros de ensino.

MÉXICO celebra as súas eleccións
baixo a sombra do seu case partido
·único, o PRI, que manipula o país _.-.,--.re
desde hai 68 anos nunha cerimonia
da confusión democrática, polo que
cómpre unha separa~ión do Partido
e do Estado; e, sobre todo, unha
limpeza da -corrupción e ·da
inxustiza que afoga a sociedade .___ _ _ _ _ _ _.....
desde o poder, tal como vén reclamando o niovemento de
Chiapas dun xeito máis púbP,co de.sde o primeiro día do
·94 e que se converteu nunha· instancia crítica contra o
permanente desdén dos que mandan. Na fotografía, o
profesor Rodríguei Araújo, da Fronte Zapatista.

Encontro do Verán .

<
-w
-

Convócase de novo, para o verán
próximo, un encontro irimeguiño de
convivencia e oración, afastado. de
ruído e présa, autoxe.stionado polos
participantes, aberto a tódalas idades,
pagado a escote, animado por Pilar
Wirti, con espacios· e tempos para o
silencio persoal, para o intercambio
co grupo, para a celebración e a festa.
¿Quen dá máis?

As datas previstas son: do 14 de agos. to á tardiña ata o 19 de despois do
xantar.

Convén anotarse con tempo ahondo
porque o número de participantes vai
a máis e hai que saber se cómpre

Para anotarse, chamar a: 9.86-480262
(Francisco, Chon ou o contestador automático) 981-67 5205 (Ana e Daniel).

facelo dobre, en dúas quendas, vaníos.
Olugar, coma os últimos anos é a casa
que, en. Vilar de Pomelos, provincia
de Pontevedra, nos cede amablemente a Comunidade do Cristo da Victoria de Coia-Vigo.

TEMPO
DE
ROMAXES irnos ir ó San
Benitiño da Cova do Lobo, o día
once, alá en Piñor, . preto de
Ourense; outros irán ó de Paredes ou ó de Lérez porque eren
que . é «máis verdadeiro»;
mentres subimos polos riscos_e
penedos altos e escarpados ata
chegar á ermida do Santo irnos
saboreando aquel poema de Cu;.::...:.=;;..._¡ rros Enríquez: «Tangaraños» que
dedicou a este contorno etnográfico que acobilla moitas
formas de relixiosidade popular sen esquece-la fermosa
paisaxe coa que San Bieito nos ágasalla se somos capaces
de chegar ó cumio da peregrinación.

OUTRO TIPO DE ESCALADA é a que _van facer
sendeiristas e escaladores
no macizo do Ruwenzori, ó
norte de Uganda, percorrendo lagos, cráteres, selvas ... , ata subir ós tres picos
máis altos e retomar á casa
na Festa da Patria Galega. .
Os que non somos tan de- .
portistas contentarémonos
con desfrutar <lestes deportes e das paisaxes a través
dos sete documentais que
Enrique Banet vai facer
nesta expedición pró programa Senda Verde, da TVG.

O SUICIDIO é unha realidade cotiá
no Brasil: máis de cinco mil xoves
escollen este túnel cada ano, despois
dunha negra viaxe de frustracións,
rupturas familiares, fracaso escolar
e de traballo, e mesmo de
introducirse noutros atallos: drogas,
violencia, etc, e todo isto coma
froito dunha sociedade insensible ás
arelas máis humanas. Descubrimos
tamén nalgunhas etnias o suicidio
coma protesta contra a súa expulsión da terra dos devanceiros polos prepotentes que están
a invadir e aniquilar rexións enteiras do Brasil, porqué eles
só conciben a súa vida en comuñón coa terra que os viu
nacer e na que teñen as súas raíces .en tódolos eidos:

O LUME do verán
incide no sector da
mad_eira, no que
traballan dezaseis
mil galegos, despois
da desfeita da
madeira polos anos
ses~nta, que supuxo
perda de calidade e
moitos claros nos
nosos montes. A
Xunta fala de trinta
e cinco mil hectá-

NO VERÁN, SEMPRE HAI
f..il-~~I MÁIS TEMPO DE VAGAR~
por iso queremos dedicar algún tempo a busca-las raíces
da nosa cultura; por exemplo,
.__ ____;;;,;;;;..._____..... o sentido comunltario dos

OS XABARÍNS están a crear problemas ós labregos de
ampla~ zonas do
país coas desfeitas
que están a facer nas
súas plantacións;
mentres, a Administración non responde ás súas reclamacións de compensacións polos danos producidos: só lles permite facer algunhas
batidas ... Pero isto non é o remedio; na última tempada
foron capturados só en Lugo, a zona máis afectada, case
mil trescentos xabaríns. Cómpre que a nova lei de caza qu~
está a punto ·de coñecerse contemple a paga de
indemnizacións ós labregos prexudicados.

traballos do agro, neste ciclo de colleitas e seituras: os
veciños creaban áreas ou espacios de urnón e solidariedade
para o traballo, por exemplo para as mallas; Jalaban de
. «cambia-lo tempo» entre os veciños para axudarse. Tamén
queremos salienta-lo sentido que lle daban ó tempo: vivíano
coma un rito a ritmo de contemplación, sen o estrés e a
competitividade de hoxe, como conta o refrán: «Ü dí~ de
San Xoán créballe a raíz ó pan e o día de San Pedro créballe
a do medio; o día de Santiago créballe a do cabo; e o día
de Santa Isabel, fouciñas con el». Na fotografía unha
máquina de mallar das que percorrían as nosas aldeas.

L.-~~~!___ _ _ _...:..:.;~~~..;.;,_...J

reas de monte público repoboado, pero bótase de menos
unha política forestal máis · axeitada á natureza dos nosos
montes.
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ECOLOXÍA

POLÍTICA

Baróns e .· padriños
Uitimamente, no mundo ecoloxista
estase poñendo de moda, non sen certa razón, o dita de «tira-la toalla»; é preocupante está actitude por canto de desesperanza, frustración e impotencia que embebe moitas das loitas e dos loitadores que
nos últimos anos levaron a bandeira da
defensa do contorno medio-ambiental do
naso país.
O cansazo non hai dúbida que afecta
cando bates contra o muro da incomprensión, do silencio, da indiferencia nunha
loita na que o camiño debería ser, sen
dúbida, o da cooperación, o apoio, a colaboración de todos é de cadaquén dos que
vivimos neste vello e canso planeta que
parece ficar á deriva, mal guiado polos
erras mil veces repetidos dos humanos.
Pensando, lembrei un pequeno libro do
debuxante humorista Quino, Mafalda:
dicía que o difícil e mailo importante e ne- ·
ce ario é ficar canso e seguir loitando; tirala toalla, recollela e seguir correndo entre
atranco , desfeitas, pobrezas e inxustizas.
Polo tanto, o meu rogo perante este
cansazo dos ecoloxistas consiste en lles
pedir que, coma a cativa da viñeta do libro
de Mafalda, sigan loitando aínda que estean
cansos, porque tal ha se-lo primeiro paso
da máis fermosa das loitas , na que a
imaxinación e a constancia .usurparon o
protagonismo.ós que, deride hai tempo, nós
dan por derrotados, cando tantas árbores
, quedan por plantar, tanto lixo por recoller,
ríos por limpar, portas das escalas q~e abrir.
11

¡Canto berro .verde hai que escoitar !

Anxo Mouro Mosquera
Colectivo Xevale, Chantada.

No recente congreso socialista falo use
moito dos baróns, representantes territoriais
con forte implantación local e que fixeron
vale-lo seu poder. Esta dinámica dos partidos Por Tintxu
políticos funciona tamén noutros ámbitos da administración, onde
eses baróns ·se converten en padriños ·~reparten parcelas de poder
entre ·os seus amigos, independentemente das súas competencias.
Ben recentes están os cambios de responsables en tódalas
empresas públicas e mesmo en postos moito máis baixos: non
importaba tanto se os anteriores o fixeran ben ou mal, senón se
eran amigos ou non. Conselleiros de Galicia pasan a ser ministros,
directores xerais cambian o seu destino de Santiago a Madrid.
Iso ocorreu igualmente noutros ámbitos, coma os medios de
comunicación públicos. Moitos recordarán o descubrimento da .
estrela fugaz·que foi Mónica Ridruejo, na dirección xeral de RTVE,
ou o escándalo montado · por varios cargos intermedios destituídos
nesa empresa. A marea tamén chegqu a RTVG e, de rebote, á TVE~
Galicia.
Avatares da política levaron por <liante á citada directora xeral
de RTVE e a outi:-os cargos inferiores. Agora o devalo chegoü tamén ·
á TVE-Galicia. Di algún xomal que .o director déstituído se vai
autodenunciar perante o xuíz para salva-la súa honra (como fixera
no seu día o conselleiro Cuíña). O comité de empresa da TVE. G denunciara perante os responsables da RTVE que o citado director
preparara e fixera emitir unha reportaxe sobre un novo modelo de ·
coche, onde se confundían absolutamente información e publicidade~
Engadía o escrito do comité que o di,rector comprara un coche da
mesma m~ca no concesionario protagonista da reportaxe. Aludía
tamén á constante presencia de actividades privadas do director en '
noticias e reportaxes emitidos por TVE-G.
RTVE acordou de contado a destitución do director, aducindo
que o. seu proceder «non se corresponde cos códigos de actuación
de quen asome responsabilidades de xestión en RTVE». Nalgúns
medios, o asunto foi recollido con tintes máis desfavorables.
Seguramente será iso o que lle fixo dicir ó interesado que pensaba
presentar unha querela. Pola súa parte.o doutor Sixto Seco, denuncia
na prensa «aleives feridas», producidas por «disparos ·dos furtivos
que, vía Madrid e usando calumniosa munición» quixeron abater
«un dos máis prestixiosos e cultos xomalistas», practicando «a
perfidia do tiro al Blanco». Lástima que o doutor' Sixto non dispoña
agora do programa que tiña na Radio Galega co antigo director:
podería damos moitas leccións de ética e obxectividade periodística,
que ben senqo a súa especialidade, ó parecer.

DE AV~ A NETOS

G/odio González Pérez

A Virxe do · Carme:
As ánimas e os mariñeiros
O 16 de xullo celébrase a festa da
Virxe do Carme. Miña avoa tíñalle moita
fe, porque é a intercesora das .ánimas do
Purgatorio, a ·que as axuda. a saír das
chamas dándolle-lo seu escapulario. As
ánimas dos devanceiros sempre contaron moito na nosa cµ~fura tradicional,
están presentes aínda que sexan seres ausentes para sempre. Prégase por '?las,
deixánselle espigas «das ánimas» (cando
nacen varias xuntas no mesmo talo) ou
das ·pintas (que teñen algón_s grans negros ou escuros), ou patacas grandes con
varios «fillos», ... Sen conta'""las misas,
novenas, responsos, indulxencias e
demais actos ofrecidos pola súa salvación. Á entrada dun cemiterio había o
seguinte letreiro: Lémbrate de rezar por
nós, que outros o farán por ti.

en Inglaterra apareceuse a Virxe ó moderador xeral, Simón Stock, facéndolle
entrega do escapulario e prometéndolle
que se librarían do interno todos aqueles
que morresen con el posto. En 1451 o
beato Jean Soreth fundou a orde das car-:melitas, que sería reformada no século
XVI por Santa Teresa de Xesús. Tamén
foi a finais do XVI cando o papa Sixto
V aprobo·u a celebración da festividade
· da Virxe do Carme.

A mostra desta gran devoción
témola nos petos, nos cruceiros e tamén
nos retablos de moitas igrexas onde están representadas, sen faltar case nunca.
no medio algún hispo ou crego, por
aquelo de que eles. tampouco se libran
das chamadas purificadoras.

Empeza entón a propagadón do culto á Virxe do Carme. En 17 54 saíu do
prelo en Valladolid a obra El Carmen
ilustrado con favores de la Reina de los
Ángeles ... da autoría do P. Francisco
Colmenero. Nel conta polo miúdo os
fr_oitos espirituais que acadou en 9alicia,
difundindo durante varios anos esta devoción, con mis10ns, novenas,
escapularios,... Ahonda con dicir que
este frade entronizou na nosa terra 520
imaxes do Carme, repartidas po.t: tódalas
dióceses: ·1so na de Santiago de
Compostela, 156 na de Ourense, 84 na
de Lugo, 55 na de Mondoñedo e 45 na
de Tui.

Durante séculos o gran intercesor foi
San FranCisco de Asís. Aínda se pode
ver en moitos cruceiros e petos antigos,
cómo lles dá o seu cordón para que as·
almiñas poidan saír do lume. Había devotos que deixaban dito que os enterrasen co hábito franciscano, porque así xa
se libran de pasar polo Purgatorio.·

Houbo que agardar ata 173 l para
que se construíse aquí o primeiro convento carmelita de homes, que foi o de
Padrón. O de mulleres sería o de Santiago de Compostela, fundado por Sor
María Antonia de Xesús, coñecida pola
Monxiña do Penedo, por nacer neste lUgar do conello pontevedrés de Cuntis.

A virxe do Carllle
Actualmente o culto ás ánimas é inseparable desta advocación da Virxe.
Semella que vén de moi antigo, e, pola
contra, eri Galicia tráta·se dunha devoción do século XVIII que acadou pulo
no XIX e agora no XX que está a rematar. A súa orixe é moi anterior, foi en
Palestina, no monte Carmelo, nunha
comunidade de anacoretas, cara ó . ano
1156. Logo tiveron que fuxir, e estando

Patroa dos mariñeiros
Na mesma publicación tamén figura a relación de milagres que obrou aquí,
entre os que hai algúns vencellados cos
marifieiros. Coma o deloseph de Couza,
que nunha treboada caeu ó mar, e en
agradecemento de se salvar mandou celebrar unha función en N oia, deulle un
]?o xantar a varios pobres e entregoulle.
á igrexa un frontal para o altar. O outro

A Virxe do Carme de Me/ias (Ourense) segundo
un gravado da obra do P. Colmenero {1754).

sucedeu en 1752, en que se foi a pique
unha embarcación que facía a travesía
de Vilanova de Arousa á Pobra do
Caramiñal, e salváronse todos. Cada vez
vaise estendendo máis a devoción entre
os mariñeiros e os navegantes en xeral,
esquencéndose dos patróns anteriores,
entre os que estaba o «Corpo Santo», é
dicir, os restos de San Pedro González
Telmo ou San Telmo, enterrado na catedral de Tui.
A data culminante desta advocación
vai se-lo ano 1901 en que a rexente
María Cristina decretou que a Virxe do
Carme sería a P'1:tr6a d~ mariña de guerra. O_s milleiros de mozos procedentes
das terras costeiras que fixeron o servicios militar na armada, serían dende
entón os principais propagadores do seu
culto:

Virxe do Carme, querida,
ós mariñeiros non deixes
dálles bo vento de popa,
dálles tamén moitos peixes.
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~~~~~~~~lenaigualdade
SOMOS IGREXA

Somos un grupo que nos reunimos dende hai moitos anos e no
que a maioría somos mulleres.
Dende o prqpio grupo promoveuse
unha asociación de mulleres na
que estamos participando activamente. Hai anos fixemos un traballo
de reflexión e actuación· sobre as
mulleres e a nosa situación ·na
sociedade. Somos conscientes da
nosa marxinación, na que. en gran
medida colaborou e colabora a
Igrexa. pentro dela estamos sometidas dende o noso ser máis íntimo.
Queremos· proclamar que nos «somos igrexa» e que entre nós hai
mulleres que, pola forza do Espírito,
son sacerdotisas xa que posúen os
dons de servicio á comunidade, de
profetizar no. medio dela, de ser
capaces de proclama-la palabra de
Deus. ¿Que lles falta? ... que a
xerarquía lle dea a palabra ó pobo.
¿Que lles sobra?... sospeitámolo.
Nó vivimos así a nosa fe.
Aportamos estas coplas de cego
feitas por Manolo Regal.
Cantándoas sentímonos reflectidas
nas nosas vivencias.
Castiñeiriño

H. Fala o que queiras, amiga,
vimos aquí pra escoitarte,
por ser mulleres ou homes
de vosoutras ternos parte.
M. Cando da man do Señor(e)
tiña comezos o «Reino»,
alí estabamos dispostas
e firmes no seguimento.
·Cristo nada nos negou( e)
por sermos ·nós fe mininas:
que se abría un mundo novo
sen distingos que escravizan.

H. Gloria ó .noso Señor(e),
as cousas tan ben dispuxo,
que ser muller ou se home
nin é .gravame nin luxo.
M. Mais

d~

seguida, esquecidos

do que Xesús iniciara,
. os seus mesmos seguiaores
· causas din de nós ben raras.
Seguindo do mundo as normas
e non do Santo Evanxeo,
· botan· sobre o nos o lombo
culpas e males arreo.

A muller na igrexa
(Cantado: romance de cego)
M = mulleres
H =homes
M. Vou a contadles, señores,
coa miña voz limpa e rexa
a historia dura e sufrida
das mulleres nesta lgrexa.
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H. ¡Como ·é po·sible tal cousa!
¡Vós, que tan cumpridas sodes,
luz, agarimo, ledicia,
remedio das nosas dores!
M. Todo o que en nós é fermoso
fano herdade do demo,
. fonte de tódolos males,
pró · pobo mortal veleno ..

dt

H. Máis nos gustades servindo
ca gobernando na lgrexa:
non é cristián o · poder(e)
porque a liberdade enrexa.
M. Fóronvos anos e anos,
noite moi longa de pedra,
de nós zugaron os homes
coma da árbore a hedra.
Dos seus caprichos escravas,
a punto · prás comenencias,
deitamos bágoas a mares
con abusada paciencia.

H.

¡Sant~s,

benditas mulleres, .
mozas, irmás, ·nais e avoas,
sóde-lo sal deste mundo,
do pobo de Deos co'roas!

M. Motivo foi de gran dor( e), "
de gran ledicia ó tempo ·
ver que a nosa bandeira
se ergueu lonxe do templo.

Con. aires de devoción(he ),
lendo ó revés o Evanxeo,
converten os seus criterios
.en lei que haixou do Ceo.

H. Iso é cousa ben xusta,
todos por iso apostamos,
apoiando tal dereito
moi preto de vós estamos .

Pois foron voces armgas,
unidas en irmandade,
as que es1xrron a coro
prás mulleres igualdade.

H. Deos non repara no sexo,
e en caso de o facer(e),
achégase ó marxinado
coµ santísimo pracer(e).
M. Pois tal non pensan na Igrexa
os que a rexen nesta hora:
cando hai que organizala,
cumpridos nos botan fóra.

H. Non é, non, a vez primeira

· T. Cantemos, logo a coro,
Mulleres e homes unidos
en que Roma se equiv~ca;
con voz loitadora e leda
han de chegar outros tempos
un cantar agradecido:
de fiar coa vosa roca.

(Cantado: romance de cego)
M. Nesas estamos afoutas,
sen medo nin chulería,
vénionos servindo ós pobres,
presidindo a Eucaristía.
Que sexa o pobo de Deus(e)
quen. poña por servidores
en radical irmandade
a quen estime mellores.

T.

Gracias, Deus, por semiós homes,
gracias por sermos mulleres,
porque a todos no teu reino
en igualdade nos queres.

Manolo Regal
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CRÓNICA

De Babel a Pentecoste
XI Encontro estatal de Comunidades
Babel de hoxe. ¿Que facer ·cara a
Pentecoste?. Partimos do pluralismo e
do diálogo. Todos estamos nun ·partido
ou nun sindicato, e os que non en, en
ONGs ou en asociacións.

Da confusión á esperanza. Foi do
1 ó 4 de maio, en Zaragoza. Acollidos
polos irmáns de Aragón, asistimos uns
300 membros das comunidades de
tódalas Autonomías do Estado, na
antiga universidade laboral.

Clima de irmandade
Todos gozamos da calor e mailo
amor postos polos organizadores. E a
Asemblea foi reflexo de convivencia
de respecto e tranquilidade, participando e sentíndonos coma en propia
casa.

Taileres

Compartímo-la dor polo enfrontamento sindical, o desencanto da xente
e a decepción, pero tamén a loita pola
unidade. Vimos que hai uns . contravalores dominantes e riiani-pulación
do poder. Contradiccións traballadores/parados, fixos/eventuais, burocratización/compromiso, anquilosamento
e posibilismo-servicio. Ser transformador, poder ser comunitario. Saída:
dende o traballo dignifica-la política e
mailo sindicato.

Cataluña, na presentación, invitou .
1. Dereitos humanos e marxinación
a sermos persoas de escoita e de fala · na Igrexa. Resumo: ós de fóra,
Deixamos presente que o naso
erena. E, sen máis, cada Autonomía acóll~os; para os de dentro, é irmá. A obxectivo é a " loita contra o neoliaportaba o seu ladrillo, identificador estructura é de servicio.
·
beralismó
dende os oprimidos . (Reí,
d que de exabamos para ir edifican2. Pluralismo na Igrexa: servicio no), para irmos cara a unha estructudo tod . xuntos, en comunidade, a profético cos marxinais e disidentes.
ra social máis xusta.
Igrexa que queremos e pola que
3. España, fronteira Norte/Sur. SoVímo-la necesidade de traballar
traballamos: Galicia, a incultm;ación; mos diferentes; somos iguais.
nos partidos e sindicatos e facer
Canarias, a entrega; A Rioxa, o servi4. Progreso: ¿cara a onde, a canta . obxección fiscal, . coma pequenos pacio; Madrid, a luz;Alacante, o Espírito; de quen, para quen? Crear espacios sos a dar.
Valladolid, un adobe de máis de cen utópicos, críticos na análise. Solidarieanos de esperanza permanente.
dade para todos sen exclusión.
Xa de noite, Aragón foi reCibindo
de cada sitio un presente culinario representativo da Autonomía. Galicia
levou unha ·empanada de polbo, que ó
momento foi compartida e sab<;>rea~á
pola Asemblea, todo de xeito moi
participativo e lúdico-cantoril.

5. Exclusións sociais. ¿U-lo teu.
irmán? Os excluídos son irmáns meus,
levando anuncio e ·denuncia.
6 Fagamos lgrexa-ficción. Propostas. Liberación en diálogo.
7. Experiencias de vida comunitaria. Vivencias comunitarias diversas.

Tódalas
preparada
comunidade
tranquila e

8. Fronte á desorde mundial,
solidariedade. Vivímo-lo desastre das
multinacionais. O noso traballo conleva:
comercio xlisto, xustiza na solidariedade, transforma-la,s estructuras.

mañás faciamos oración,
dilixentemente pola
de Valladolid; oración
participada, sentíndonos

irm.áns e cantando. con ganas a nosa fe.
O relatorio foi moi sinxelo e claro;
serviu para que Dolores Aleixandre,
coa súa sabedoría Para Tempos
Escuras nos metese na dinámica dos
talleres, onde iamos traballar.
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Espacio político e sindical
9. O naso espacio político e sindical. Eu partidpei neste taller.
Preguntámonos onde estamos e cal é o

Festa do adeus

De noite, festa rachada e todos a
xogar, cantar
bailar, e degusta-los
doces e viños comúns. E despedímonos, tras coñece-la cidade, cunha eucaristía chea de sentimentos e de ofren~
das, pois cada taller. presentou a súa: o
noso fixo un megáfono e reparto de
carnés de afiliación.

e

Á saída, cadaqué~ colleu un
onde puxo o referente do
encontro. A nós tocóuno-lo pluralismo. E o regalo dun pin Babel-Pomba,
e felices ata dentro de dous anos ¿en
Galicia?
ladrill~ño,

Mario
Comunidade Vangarda Obreira.
A Coruña

DENDE AGUIÑO

Unha excursión coa Mutti pola Costa da Morte (11)
Xa hai bastantes ·anos que isto
aconteceu. Co Señor Manuel o Furón,
ben coñecido por moitos cregos que
por uns anos viñan a A guiño para facer
un día de pesca, e sempre nos obsequiaban co polbo que tan ben preparaba, e tamén con Annemarie, saímos de
Aguiño a N oia para reunirnos con
outros dous coches con xente de San. tiago. .Alí estaban as relixiosas do
Colexio de Xordo- mundos, algunhas
da Compañía de María,
e o e.n tón cura do
Castiñeiriño, Vilasó.
Despois dunha visita á vila e de merca.. las sardiñas e o pan ·de
millo, marchamos cara
a Muros e tamén visitárno-lo convento de
Lauro. Alí atopámonos
cun franciscano que eu
coñecía ben porque ha.b ía dous meses . que .
viñera predicar na
capela da Guía, moi
preto de . Aguiño. El
escoitárame na homilía,
e no sermón maior o
que iµtentaba -que non
o acadou-, era asentalos dogmas que eu
afundira. Un sermón de
pena, ou de riso.

cunhas mulleres viñeran ve-lo· hórreo
pero non se dignaron entrar na igrexa.
Non sei, pero supoño a intención de tal
glosa.
Dende alí, e parando onde nos gustaba, veña a Fisterra. Antes de
chegarmos fixemos alto nunha praia
para alá de Sardiñeiro, tomámo-lo baño
·e puxémonos a face-las ascuas para
asa-las sardiñas e camelas coa boroa.
E que boas estaban.

Cabo Vilano, Zona de Interés .Nacional. A Coruña.

Ó remate fornas ó Cabo d~ fin da
· Pois alí nun patio do convento ti- terra. Aínda nos quedaba Muxía coa
ñan un púlpito de_pedra e a Mutti e Virxe da Barca e Cabo Vilán, ben· afeaVilasó e as relixiosas~ falándolle de do hoxe con tantas pas eólicas.
que tiña fama debo predicador, logra- ·
· Entre unhas pedras á beira do faro,
ron que subira ó púlpito e nos botase
fixémo-la
Eucaristía .rupestre que, para
unha improvis~da perorata mentres a
· Mutti trataba dé o fotografar. Todos miné das que gardo mellares recordos.
Alí todos participaban, á Mutti e ó
ternos algo de vaidade.
Furón caíanlle-las bágoas, pero a todos
A seguinte visita foi a Camota.
nos impresionaba esa celebración cun
Había que admira-lo hóJJeO. Antes de
mar tenebroso ó fondo e ós nasos pés.
entrar no hórreo, fornas ve-la igrexa de
Santa Columba que está ó · lado. Pero
Xa reconfortados pola Eucaristía e
. pasou .u nha causa: o párroco -d.e.p:- lo.go de merendar, cando se empezaba
non ·nos vira entrar ria igrexa, e a porse o sol... aquilo era o máximo: os
comentou despois que dous curas, barcos pasando a carón do cabo que

parecían
xoguetes nas . Por F r a neis e o
nasas mans,
Lorenzo Mariño
tan a carón se
vían. Era un
serán especial, como hai poucos. A
alemana, tan sensible ela, rompeu nun
ataque de . emoción que eu procurei
acalmar dicíndolle: Mutti, só é un ovo
- frito e logrei que botara un sorriso. O
oyo frito era o sol. Pero a emoción era
xeral. ¡Que tarde
aquela!
Pero había que volver e, despois de
cantarmos galegadas
«embarcamos» nos turismos cadaquén para
o seu lar. A última estación fixémola en Pino
·de Val, onde os cantares, coma serenatas ,
abruaron aquela vila.
Rematamos co himno
de Galicia. Dous coches vía Santa CombaSantiago, e o outro cara
a Aguiño.
A iso das <lúas da
mana chegamos a
Aguiño. Ó día seguinte
Mamá María, a naiciña
de Andrés, veume preguntar qué pasara na excursión porque
Anneinarie, póndose de xeonllos ,
abrazoulle as pernas a María e rompeu
a chorar e saloucar unha chea de tempo.
A nai de Andrés díxome que foran
horas.
Cando se acalmou seguíu o resto
da noite coas obras de Rosalía.
Esta señora de Munich que nunca
esquece o ben que lle fas, pero non
retén as ofensas, era na súa parroquia
quen se preocupaba de tódolos problemas q\le aparecían por alí, cos ernigr antes, . cos desvalidos ... tódolos
marxinados. Aínda hoxe, dende a residencia, segue facendo canto pode.
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DENDE MADRID

Grupos man:inados e o carné de conducir

Polos anos setenta chegaban ás
autoescolas na procura do carné de
conducir xente nova e alumnos que xa
subían dos corenta, e entre eles algúns
galegos que non tiveran moita oportuniqade, estudios e escola. Con paciencia, moito tesó~ e algo de pedagoxía
natural na propia lingua, aprendían o
necesario para s~ír adiante e responder
corr ctamente a 40 preguntas da teoría
do Código de conducir en lingua allea,
¡e fácil que sería ensinarlles · todas
a normas 6 xeito deles e na propia
lingua!. Este é un dos eidos máis alleo
6 galego. As editoriais propias do
xénero son madrileñas e de aquí saen

tódolos medios pedagóxicos
para este ensino ·tan específico.
A Xefatura de Tráfico de cada
provincia ten uns cuestionarios
redactados en galego para
presentadlos á aquel alumno
que solicitara examinarse na súa
lingua. Ata agora, segundo
informacións, ningún candidato
. 6 carné utilizou este dereito
endexamais. No País Vasco esta
competencia está transferida e
en Cataluña andan niso, pero as
editoriais madrileñas xa teñen dende
hai tempo os mesmos libriños e medios
pedagóxicos en catalán. «Isto suponnos
un gasto, pero non ternos máis remedio
que terlles este servicio, a Generalitat
correu con parte dos gastos da edición»
-din as editoriais.
·
Polos oitenta chegaron tamén ás
autoescolas xitanos e tamén xitanas
para legalizar o que xa viñan exercendo
había tempo. Eran Unha minoría diferente que precisaban outro trato nas
explicacións debido ó seu analfabetismo real ou funcional, pero tamén eles
conseguían integrarse no boom
automobílístico.

· Hoxe, nesta cidade cosmopolita,
arriban tamén ás autoescolas outros
grupos minoritarios, concretamente latinoamericanos, filipinos e chineses.
Os peruanos ... que .son os que · máis
abundan entre os latinoamericanos,
cargan ás costas múltiples -problemas
de falla de tempo, familias partidos
polo mar, poucos cartos e baixo nivel
de lectura. Pero as ganas de alcanzar
ese obxectivo dalles azos de porse ó
nivel de calquera dos ·nosos cidadáns.
Os chineses e filipinos falan menos ou
falan ~ntre eles, porque nós non lles
entendemos e participan nas clases c?
inseparable Diccionario Español que a
miúdo · é o seu. vademecum, pero o
esforzo que deben facer é heroico non
só polo termo ou concepto, senón pola
construcción e ¡Deus Santo! . polos
verbos. Aínda agora non teño claro que
onte entenderan a diferencia da expresión «vehículo. que adianta e vehículo
.adiantado».
Pero de novo o meu maxín tornou
para Galicia. E logo que fixeron antes
os nosos galegos por América e despois
por Alemaña, Francia, Holanda ...

Polas terras de Cuenca
Nestes días baleiros saímos a
enchelos percorrendo pobos de Castilla
La Mancha e chegamos axiña a Uclés,
unha pequena vila situada ó sur de La ·
Alcarria, presidida polo mosteiro como
baluarte defensivo medieval xa desde
1174 pola Orde de Santiago. Nel viven
70 seminaristas do Seminario Menor de
Cuenca. É coma volver ós anos cincuenta coa diferencia de que estes rapaces visten vaqueiros e botíns. Apartados do mundanal ruído, (tráeme á memoria o convento dos Picos ·en
Mondoñedo ), e extraídos do mundo,
celebraban illados a festa de San Sidre
cunha procesión e misa solemne e coa
presencia curiosa e extasiada dos turistas e visitantes, como se dunha película
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de Buñuel se tratara. Daba a impresión
de que por alí retumbaban as ensinanzas
do que foi hispo de Cuenca, Guerra ·
Campos.
Pero onde estaba a vida xuvenil de
BUP e COU era a uns vinte quilómetros
de alí, en Segóbriga, zona monumentai
coas iuínas da cidade romana, teatro e
anfiteatro. Máis de mil rapaces e rapa¿as cos seus profesores celebraban as
xornadas de teatro clásico.
Seguimos percorrendo as vilas da
Mancha e Manchuela coas estradas
dunha .longura infinda que case sempre
remataban ó lonxe no c'umio da torre da
Igrexa como meta obrigada das chaira~
inmensas. Moi estendida a devoción á

Virxe, especialmente chamada a «Virxe
María de !:,os Llanos». Os castelos e as
igrexas, construídos pola xerarquía e os
príncipes, son símbolos da historia me- .
dieval cos que ían gañando terreo ós
árabes que dei.xaban ·as súas · fortificacións alcazabas que ·a Igrexa cristianizaba Á simple vista parece que ·na
actualidade .seguen a ser tamén fortalezas do integrismo eclesial. Nas follas
de adoutrin.amento . non se ve nin unha
pequena ref~rencia ávida dos pobos, ó ·
traballo dos labregos. Hai carteis contra
o aborto, «catrocentos e pico mil
asa,sinatos neste ano_ en España», e
outras encomendas curiosas: «En esta
Iglesia no se distribuye la comunión en
la mano».

CINE

Rubén Rivas Vida/

. Para ver

Para recordar

Para. traballar

Airbag
(Juanma Bajo Ulloa, 1997)

Terra - Tierra
(Julio Medem, 1996)

Sol de outono - Sol de otoño
.(Eduardo M,ignogna, 1996)

Julio Medem completa o triángulo de
novos realizadores vascos, composto nos
mitras dous vértices ·por Juanma Bajo
Ulloa e . Álex de la Iglesia, que tanto
levan dado que falar no que vai de década dos 90. Director de Vacas (1992) e de
o esquío vermello (19.92) estreou o seu
terceiro filme en maio do ano pasado
baixo o título de Terra.
Cando moitos tiñan a ·Juanma Bajo
Ulloa, despois de Ás de Bolboreta (1990)
e A nai morta (1993), perfectamente
encadtado dentro dese tipo de directores
«sesudos», metafóricos e simbolistas sorpréndenos en palabras de Karra Elejalde,
un dos guionistas e protagonista deAi~bag,
con unha ousadía simpática; unha aventura vándala e rebuldeira que pretende
facer unha crítica sarcástica do que é o
cine americano, e que intenta fuxir do tipo
de cometa «light» de humor rosa e branco
que se fai normalmente en España.

A nosa proposta de traballo desta
semana lévanos á Arxentina e máis concretamente a Bos Aires. Alí Clara
Goldstein (Norma Aleandro), unha
solteira xa entrada en· anos, busca a través dun anuncio no.xornal atopa-lo home
da súa vida, que ha de cumpri-lo requisito de ser xudeu coma ela. Á súa chamada
responde Raúl Ferrara (Federico Luppi)
quen ó primeiro se fai pasar por rusoxudeu pero que realmente é de orixe
italiana. Cando Raúl é descuberto supón
xa demasiado para Clara como para se
arriscar a malogra-la súa arnizade .e a súa
relación.

Cun guión do propio director, que se
Airbag conta as aventuras de tres ve reforzado pola fotografía de Javier
«pijos» vascos que na despedida de
Aguirresarobe, pola música de Alberto
solteiro dun deles perden nun prostíbulo·
Iglesias e pola excelente interpretación
o valioso anel de compromiso. Para recude Carmelo Gómez, Terra recolle temas·
Sol de outono convértese con este
pera-la xoia que foi parar ás .mans de
dos anteriores filmés de Mederri; como a
arranque argumental nunha estupenda coJoao Villambrosa, un perigoso mafioso,
morte, o xogo entre realidade e ficción,
media que pouco a .pouco vai evoluciovense abrigados a comezar unha trepias loitas mentais ou ·a angustia vital, para nando cara a un certo dramatismo, pero
dante. viaxe que os leva ó longo de. 1000
km., dende Euskadi a Portugal, polos nos dar a coñece-la historia de Ángel, un sen que nunca Mignogna perda a
bordeis controlados por Joao e na que se fumigador de viñedos dentro do que con- .oportunidade de realizar unha análise críven implicados nunha loita de bandas vive a loita entre os dous eus, o de anxo, tica da ,sociedade .na que vive. Xunto á
me·ntres van descubrindo unha parte da que fai honor ó seu propio nome, e de historia de amor conviven unha profunda
· humano; o que está namorado da beleza análise da soidade, da sociedade bonaevida que ninguén lles ensiriara.
interior de Ángela, muller madura e re- rense na que residen <lúas comunidades
Realizada cun presuposto pouco usual
servada e o .que está namorado da beleza tan importantes como a· xudía e a italiana,
para o cine español, 500 millóns, conta no
exterior
de Mari, moza nova e impulsiva; e na que· a depresión social, a delincuencia
seu reparto con nomes como Karra
o
que
se
debate entre a terra que fumiga e as drogas van facendo un lugar e marElejalde, Femando Guillén .Cuervo, ·Alcando indirectamente ós nosos protagoberto San Jual), Paco Rabal, Pilar Bardem, e a terra coa que soña, que está lonxe,
lonxe.
moi
nistas. Sen embargo o realizador non qeixa
María de Medeiros, Luis Cuenca, o galega
pasar, nesa mirada crítica, a oportunidade
·
Pois
ben
Sogepaq
acaba
de
poñer
~
Manuel Manquiña ou o·popular cociñeiro
de ofrecer unha porta aberta á esperanza e
venda
ó
prezo
de
1995
pta.
o
vídeo
desa
Karlos Arguiñano, que fan da película
que
enche de frescura o filme.
unha obra delirante e maxistralmente rea- Terra na que Ángel ten que decidi-lo seu
Descritores: Delincuencia. Soidade.
lizada, que o propio director apunta como futuro a medida que nos revela o seu .
pasado.
Depresión social. Esperanza. Amizade.
non apta para beatóns.

Para non perder: O que fan algúns directores para aproveita-las subvencións da Xunta de Galicia, e para
mostra rin botón: vaian ver Dáme Algo de Héctor Carré e xulguen vostedes mesmos.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

¿Como lle

Xosé Antón Miguélez Díaz

~

o Felipe?·

axudante de soldador, camareiro na
mocidade e pastor de ovellas na infancia,
mecánico do coche do capitán e da vespa
do capelán durante a mili, bolboreta que
pousou en .centos de leitos, hai xa uns
meses que está máis tranquilo, case feliz.
Agora, desque ten feíto e cama de seu,
non sabe por canto tempo, dorme sen
pesadelos, porque xa non soña cos skins
ociosos que mallaron nel e o malferiron
unha noite que durmía no banco dun parque público. Agora, desque vai vello e leva unha
. longa tempada sen visitar o cárcere, case
cinco anos xa, ou se cadra cinco séculos,
non ten que gardarse de día das olladas
lascivas de tanto macho en celo que busca
carne a man o máis parecida á da muller
imposible.
nda perto dos sesenta e véxoo, ás
veces con calma e outras con
an ia, á caza de peseta, rara avis
para el, que vive de pres tado nun local da
parr quia nde at p u ca acuberta despois
de an s 6 ventimperio.

A

Este antigo mariñeiro da mercante,
axudante de camioneiro polas estradas de
Europa, coñecedor das obras coma peón
de albanel, vendimador en Franci a,
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Agora só ten que procura-lo pan diario, e algo para tabaco, e para as copiñas
de ron que tanto ben lle prestan, anque
tamén lle traen señardades cando cadra,
lembranzas que o fan chorar ás veces con
tristura, e con algunha ·que outra bágoa
doce, que · mancan máis que as outras:
nalgures deixou dous fillos , qué será deles,
queira o Deus· do ceo que teñades máis
sorte ca min, polo menos non me vedes
nin tedes que avergonzarvos dun pai tira-

do e borracho. Outras veces o ron tráelle
fogaxes de rabia, cagonaquelfillodemalamai, xa non me lembro ben quen era
nin que me fixo o moi castrón, que coma
o pille, chántoÜe a navalla, pero esta vez
asegúrome que morra·para que aprendan,
caoental, a min ningún merdán ousa
chamarme borracho, que eu non son unha
mona, caoental, e se o son, á conta miña,
nin a ninguén lle importa a mai que me
pariu, Deus a teña na gloria, ou no infemo,
onde lle saia dos mesmísimos, ¡non!, ¡Que
sexa na gloria! , perdoa mamaíña, eu non
quería deixarte sen cartos, é que andaban
tras min con ameazas por unha débeda de
xogo, nin quería tocarte, é ·que me xogaba
a pel, ti non o entendes, e puxé~heste
aquela vez tan zunada, tan acérreme en
non deixarme saír da casa .cos cartos .. .
perdóame eu non quería mancarte .. .
perdóame, recoñezo que son un desgraciado, a quen se lle ocorre volverse á
propia mai, só a min que son un porco,
Deus me leve axiña <leste mundo, non sei
qué demo teño no corpo, eu non quería,
pero é coma un lóstrego que ás veces pode
máis ca min e faime malo, que s@r, son
ruín coma carne de can, e non sei nin
como hai quen me dea os bos días ...
· Pedinlle ó Felipe que lese a historia de
Lucas 18, 9-14. ¿Cómo lle iría?

DENDE A MOCIDADE

¿Economía agrícola ou .cultura agrícola?
Pode que," un ano roáis, remita a · veñen facendo cumprir no sentido inonda de asaltos e saqueos a camións e verso, ou sexa: Norte-Sur de Europa. A
camioneiros peninsulares·na fronteira e . forza da protesta de Madrid non debe.
no interior de Francia. Este ano - ser moita cando a UE contesta que non
dísenos-, os labregos franceses revirá- está na súa man intervir no conflicto,
ronse máis virulentamente por causa da que nada ou case nada pode facer. O
impunidade coa que puideron actuar ó gobemo autónomo andaluz decide pa.estar o gobemo .francés en plena cam- sar á acción e montar dispositivos en
. paña -·e .·finalmente desastre- electoral. estradas para o control de calidade, en- .
Despois chegou Jospiri, que se atopa vasado, etiquetado, de productos que
abrindo unha lexislatura e non 'en mo- chegan a esta Comunidade desde Euromento pripicio para castig.ar as súas pa. Evidentemente, as perdas económibases, sen tempo;ademais, para atender cas e .os nervos da paisanaxe andaluza
. protestas diplomáticas ou testemuñais, non están para menos. Superficies
de ministros e agricultores respectiva- comerciais alimentarias de titularidade
.mente, en territorios ó Sur do
Pirineo. As co~sas importantes non suceden, como se sabe,
por debaixo da' referida cadea
montañosa, senón na outra
beira do Rhin, onde · moitos
franceses depositan algo así
como un agachado e. tornadizo
amor-odio acomplexado, que
por ende acostuman sublimar
" convertelo en reiteradas e
· ata
pomposas cimeiras .franco-.
alemás. Cando as avezadas .
organizacións profesionais
agrarias francesas dan uriha
voz, inmediatamente se. cumpren tódalas con&ignas. A agre.:. .
sión non é mái~ que o toque de chamada. francesa en cidades coma Huelva,
ó consumidor para que saiba ,que, por Almería ou Málaga, notan os efeetos do
exemplo, os amorodos que está a ver no boicot ós seus productos; cando non
·mercado non son aínda os franceses; son os tomates, os ovos e as pintadas o
estes chegarán máis tarde e a outro que notan nas súas fachadas. Así sucede
prezo. Disciplina nacionalista máis pro- con certa inténsidade tamén en
pia quizá de xente «incontrolada e vio- embaixadas e consulados. Ó mellor en
lenta» como a .vasca, que de todo un Andalucía xa se decataron de que tan
señor Estado con mil e pico anos de importante como a economía agrícola é
independencia ás .costas, que .fan rir a . a cultura agrícola dun país, de onde este
calquera se lle falan da perda de recibe parte do seu ser, cultura que
identidade francesa·. ¿No.n será o espa- . precisa tanto da defensa como da
ñol tamén unha sorte de. .agachado e dignidade. Xirasol, oliveira, amorodo
acomplexado .amor-odiq cara a este es- . ou tomate son algunhas das produccións
pecial «encanto» gabacho polo propio?. afectadas pola intervención das
Cando menos, semella que unha fronteiras. O cereal e o ·azúcar andaluz
serie de liberdades se conculcaron, ·e xa viron anos atrás como se Hes impoñía
tamén acabaron infrinxidos principios unha limitación productiva moito por
básicos da UE, que xa hai tempo que se baixo do imprescindible para mantelas

competitivas no exterior. Os andaluces
obstínanse, ó que parece, en non querer
ve-la realidade comunitaria, e .non querer admitir que o 60% do capital no
sector alimentario español é francés,
e
.•
que tal situación impón as verdadeiras
razóns polas que só se nos_reserva un
único dereito efectivo: o «pataleo». Non
está nas mans da UE nin tampouco nas
de ningún gdbemo español; está nas
mans do capital francés, que ·desde hai
vinte anos entrou a mazo no mercado
hispano comprando todo o que se lle
. puxo por dia:nte. Ninguén se ocupou
daquela en poñer un límite porcentual
aos investimentos veciños, e
menos en instigar o investimento autóctono no sector.
Onde si o ternos roáis claro
é na nosa Galicia. Á pregunta ·
·xornalística na rúa sobre se
Vde. sabe que Alcampo, Pryca
e. Continente son franceses, a
flegma ·galaica contesta «que
lle dá o mesmo, que non lle
parece mal que veñan os franceses vender aquí, que todo o
mundo ten que vivir, que o que
nos interesa como consumidores son os prezos baixos, independentemente da con:ipetencia desleal con outros establecementos ou productos, que nós non
poidamos vender alí e eles aquí si é
problema dos gobemos, eu ando ao meu
e non me decato se os franceses deixan
ou non vender productos nosos, eu ando
ó meu e merco aquí porque me sae a
conta>>. Parece mentira, mais é así, e
aínda se deberían engadi-las cargas
policiais .se se dá o caso de que algún
labrego aturdido -por algún sindicato,
quizais- se pon a atranca,r camiños co seu
tractor: foto para .º arquivo, multa inminente, desprezo dos afervoados comentaristas de prensa e acusación de «terrorista» de parte do señor Presidente.
Díaz Legaspi
Cristiáns na Sociedade.
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O CANTAR DO IRIMEGO

PERSOEIROS
1

l.

No Brasil tres frades viven
do Corazón de María;
Roma pregunta, cal deles
hispo .alí poder sería.

2.

A estes homes sans e limpos
chamados cordimarianos
tillos do padre Claret
tamén chaman claretianos.

Pere Casaldáliga
Bispo de Araguaia . .·Brasil.
Dedicámoslle esta enteira páxina
a un santo actual, aínda vivo, que
baixa· cada día ó inferno da loita
social e política a favor dos pobres.

As poesías son. .trad:ucción · do
castelán ó galego, que apareceron
m Axenda Latinoamericana· '96,
páxina .106.

3. . Estes frades misioneiros
que non teñen nin peseta
escollen ó máis rebelde
que xogaba a ser poeta.
4.

Feito hispo xa da diócese
de Sao Félix de Aragaia
facer da loita poema
· Casaldáliga ensaia.

5.

Diante súa un pobo indio
e campes.iños sen terra:
a voz do novo Baptista
no «sertao» clama e berra.

6.

Medra a calor dentro e fóra
e acúsano, mentireiros,
uns católicos sen alma:
da terra amos: «fazendeiros».

7.

No ano Oitenta e oito
foi convocado por Roma
pra dar. conta; el, tranquilo,
medio· serio, medio en broma.

8. · E o señor de Roma, que anda
más ca na terra, no ceo,
non foi quen poñer cancelas
ó poeta do Evanxeo.

9.

Abraham .

Caín

De terra en terra, rniñas pero estrañas,
vou á terra que el me ha de amosar.
Con todo un Pobo Novo nas entrañas
e o holocaust9 vivo no altar.

Leva o destino ás costas, e co saco,
morto o amor e a tristura viva.
Próelle a alma no ollar opaco
É unha soidade á deriva.

Cargo a maldición das mil cidades
e a utopía feliz da gran Cidade,
nómade ó sol de tódalas verdades
é a invisible luz da soa Verdade.

Cruzou .el a Illa do Araguaia
a sociedade, o tempo, o mal. Refuga
a luz do sol e mais da praia o soño
Foxe de todos , de si procura a fuga.

Son ó tempo Xalem e a Contenda,
a incontable lexión, a soa tenda,
a aciñeira: e mailo sepulcro de Mambré,

Condenado a vivi-la vida morta.
Se violou a lei, a paz presunta
a el matámoslle a paz na mesma porta.

o rabaños au entes nos meus pastos,
a Sara e téril do meus días castos,
a noite e a prome a de lavé.

Quizais sexa un Caín, mais con afán
por el Deus, garimoso, me pregunta:
-Abel, coida a Caín, pois· é irmán.
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Bispo fora consagrado
no ano Sesenta e oito:
día de festa prós pobre~,.
prós terratenentes, loito.

10. Con case setenta anos
hoxe non hai quen consiga
apaga-la voz que clama
ardente cal chama viva.
11. · Viva o hispo Pedro ¡viva!
un home que mete bulla;
mentres uns cántanlle un requiem,
os outros din: ¡aleluia!
12. De Cataluñ~ saíu(e)
fiado dunha promesa:
coma Abraham o emigrante
Pere val máis do que pesa.
13.. A penas pesa e o Vento
lévao coma un furacán,
Pentecoste éncheo de lume
. ¡Graciñas, Pere, irmán!

