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EDITORIAL 

¿ Terra única ou latifundio? 
Tan perfecta era sor Anxélica, que cando finou e subiu ó 

ceo San Ped~o tivo que berrarlle para que ceibase un 
xuramento, porque seica Se pasaba. Os actuais amos de Galicia 
pri~cipiaron afirmando «galego coma ti» e parecen rematar 
triunfais: «Máis galegos ca ninguén». Pode sucedérdelle-lo 
dalgúns anacoretas: adentrábanse tanto no deserto que saían 
pola outra parte. 

A ·campaña «Galicia Terr~ Única» parece un pouco 
joseantoniana: ser español é unha das poucas cousas serias 
que se pode ser, ou algo así. Só que José Antonio Primo de 
Rivera quizais ti vese máis estatura có demiurguiño que lle vai 
preparando o asento electoral ó seu amo. E velaí que moitos 
galegos non queremos ser únicos, senon plurais, coma os mais.1 

¿U-la Administración única que pregoaban? Nin se sabe. 
Seica tal unicidade coñece as súas excepcións. E mentres Ca
taluña anda reclamando Idioma Único, os nosos señores an
dan cun bilingüismo harmónico que é de acordeón, flexible, 
como ondiñas que veñen e van ó antollo das circunstancias 
políticas. Falan galego cando Hes resulta rendible: nos me
dio públicos, que crean imaxe. Non é un uso normalizado do 
idioma, senón ritual, litúrxico. 

U nha persoa pode ser bilingüe ou trilingüe e todo o que 
se queira: falar varios idiomas e dominalos, aínda que sempre 
prevalecerá, alomeno no inconsciente, o materno. Pero os 
p b ' ,de ningún xeito; non hai bilingüismo, senón diglosia: 
un idioma uperior, prestixiado, de promoción social e com
pletamente normalizado na función pública, e outro inferior, 
casefio, coloquial, vergoñento. 

Os espectáculos da terra-única-esa son bilingües e toda 
harmonía que se lles queira apoñer é coma a frauta do burro, 
que soa por casualidade. Non tan casual, porque acaso sexa 
un preludio musical dunha campaña electoral que xa se amosa 
rebuldeira a tantos meses de distancia. ¿E o diñerro? As cifras 
multimillonarias das que se fala dan a impresión de que so
mos un país rico con exceso de cartos para metelos en 
estampiñas. 

Non reclamámo-la unicidade do idioma galego, pero 
tampouco nos van contentc:rr cun reparto que, no mellor dos 
casos, nunca chega ó 50 por cento. O noso pobo é 
maioritariamente monolingüe e non usa o castelán de xeito 
espontáneo, senón forzado polas circunstancias ou embarca
do en vergoñenta alienación por culpa dunha historia pouco 
honorable neste eido? 

O neto dun generalito do Ferrol cando comentaba o mapa 
de Europa sinalaba co dedo esfregando na Península: «Y ésta 
es la finca de mi abuelito». Cunha visión patrimonial do país, 
e caes no di entimento, ou sanciónante economicamente ou 

chámanche ingrato. «La Voz de Galicia?> desatou o furacán 
do e cándalos de axuda económica da Xunta ós xomais, dos 
que abemos que cada vez son máis a voz do seu amo: o pouco 
que din e o moito que calan. 

Reflexión que facemos na veciñanza do Día de Galicia. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñoz 

O nome das pedras 

Vai para os sesenta. O 
ano pasado volveu de Suíza. 
Foron aló vinte anos preto de 
Sausanne. Agora amilágrome 
véndoo brincar por estes 
temibles rochedos de pena 
en pena, como tratando de 
recuperar vinte anos de 
cadea, ou de desterro. Fun ás 
robalizas con el e mailo seu 
irmán pola ribeira da Cape
lada, que pasa por ser, e abofé 
que o é, das máj's arriscadas 
de Europa. 

Isidoro coñece cada 
pedra polo seu nome. Si, por 
incrible que pareza, cada 
pedra que ousa penetr~ na 
auga, cada pescadoiro, ten 
nome de seu. As brancas, a 
do Pouso, a Máana, a de 
Tralos Cabestros, a do Ricar
do, a Toxosa. Quilómetros de 
pedras con nomes propios, 
millas de costa humanizada 
palmo a palmo. Un día 
baixamos a punta Filgueira, 
outra a. punta Candieira. Pero · 
a carta de navegación da 
zona, feíta en Cádiz, chámaas 
Felgueira e Candelaria. ¡Mira 
que somos raros os galegos ! 
¡Que empeño en chama-las 
cousas de autóctona e 
diferencial · maneira! 

O Isidoro está aló 
brincando,_ feíto_ o rei do 
mundo, do seu mundo. Pala 
pouco e sentencioso. "Onde 
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ti pillaches aquelas dúas; 
daias moi ben". "Ten con ta 
na . punta Eiras, que fai 
rampla e o mar varre. A 
moitos se ten levao aló 
abaixo". "Ai, os eucaliptos, 
peste de Galicia". 

Eran sete írmáns· e os 
tempos dur~s. Un deles 
mo~eu moi novo. Gardaba 
nas ovellas, pisou mal e 
despeilouse. Foron trinta 
metros de caída. Os mesmos 
que o Isidoro facía en cinco 
minutos, cando viña , de 
traballar, apurando os 
últimos minutos de luz, 
baixando · ás alancadas polo 
monte ata os pescadoiros 
que eJ coñe.cía polo nome, 
deixando atrás os berros da 
nai. Andaron os veciños 
todos de . Trasmonte para 
rescata-lo cadáver do n'eno 
e subilo ó lombo-. · 

Cadra que Isidoro non 
ten fillos, pero os fillos dos 
outros Isidoros seméllanme 
por veces máis fillos dos 
"Semáforo", a "Repano
cha", "Suasenager" e 
"Chifer". Non pasaron os 
seus traballos e angosturas, 
e teñ,en menos ocasión de 
saber qué . e a solidariedade 
concreta. E ademais non se 

· preocupan por herdar esa 
sabedoría única de coñecer 
cada pedra polo seu nome. 
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BOA NOVA 

·¡Por fin, as vacacións! 
Silvia: ¡Que ben, mañá ímonos para 
a aldea! ¡Xa me tardaba que chegase 
ese día! 

obreiros anteriores a nós, desde hai 
máis de cen anos, co.n moito esforzo 
e sufrimento; debémoslles logo 

' ' 
Marcelo: Pois, se a ti che tardaba tamén a eles moito agradecemento. 

' 
filliña, a riós tamén. · Ave~a: Xa, pero o malo disto é que 

Avelina: Non- nio diga·s a min, nós témo-las vacacións coma un 
·Silvia, que levo meses suspirando dereito en exclusiva para nosoutros 
por este día. ¡Poder estar tranquila que por nada do mundo queremos 
na aldea, conversando coa xente, compartir con moita outra xente que 
camiñando polo campo, admirando non o ten. Como dis ti, as vacacións 
a riatureza tan fermosa que ternos, son un dereito, pero tamén son coma 
dispoñendo de máis tempo para ler un regalo; e, se· é regalo," xa non o 
algo, para rezar algo máis tamén ! . debemos ter coma algo propio, noso 

en exdusiva; e o mesmo que 
Marcelo: ¿Que r------------~-----
farías ti e que f aría 
eu sen vacacións? 
Pois, mira, haber 
hai ben xente que 
non chas ten. Ser 
somos xentes ben 
privilexiada: 
ternos traballo, 
ternos medios e 
maneiras de vivir, 
témo-lo agarimo 
mutuo na familia, 

· e por riba ternos 
vacacións, ¡paga
das e todo!, para 
desfrutar de tantas 
cousas como ti 
dixeches. Se non nos medra no co
razón o agradecemento, é que non 
ternos corazón. 

Silvia: Papá, ¿e logo hai xente que 
non ten vacacións? 

Avelina: Neniñ.a, ben ves que alí 
mesmo, na aldea, a xente . coa que 
estamos non ten vacacións: eles 
teñen que traballar no verán e no 
inverno. 

Marcelo: Esto das vacacións é algo 
que loitaron e conseguiron moitos . 

l_oitamos por defender este dereito, 
tamén sería ben que loitasemos por 
facelo máis de ·todos. 

Silvia: Mamá, niso que acabas de 
· "dicir non che entendín nada. 

Marcelo: Non me estraña neniña ' ' 
tampouco eu che llo entendín moito. 
A túa nai, cando se pon a filosofar ... 
O certo é que o mundo está moi mal 
repartido, como didan os nosos ve
llos, e tiñan toda a razón, niso coma 
noutras moitas cousas. 

Manolo Regal Ledo 

Paixón de amor 
Domingo 16 do tempo 
ordinario 
Me 6, 30-34 -- 20 de xullo 
Todo é simple e transparente no 
Evanxeq e tamén na vida de Xesús 
que enche o Evanxeo: un grupo de 
seguidores íntimos cos que Xesús 
comparte vida, tarefa e descanso; 
unha multitUde que se sente atraí
da polo novo estilo de vida e de fe 
que ten Xesús. Enchéndoo todo 

' 
dinamizándoo todo, a paixón amo-
rosa e liberadora de Xesús, que se 
pon entrañablemente do lado do 
pobo pequeno e fráxil, do pobo 
que parece rabaño perdido sen 
pastor. 

* * * 

O soño de Xesús 
Domingo 17 do tempo 
ordinario 
Xn 6, 1-15 -- 27 de xullo 
O Evanxeo de hoxe non nos fala 
dunha relixlón cómoda e utilitaria ' 
coa que conseguir facilmente o 
que co traballo debemos acadar 
normalmente na vida. Pero si que 
nos fala dun Deus que se nos ofre- . 
ce como garantía de unión fonda 
e real entre a xente; un Deus que 
soña con abundancia de pan e de 
vida para todos por igÜal, sen que 
ninguén quede nin esquecido nin 
marxinado. Este, polo menos, foi 
o soño crente de Xesús. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

AS XORNADAS 
DO ENSINO 
comezan o oito de 
setembro na Co
ruña, o mesmo día 
que os VID En-

AS ELECCIÓNS PARA 
O CONCELLO REGU
LADOR DE TERNERA 
GALEGA que teñen lu
gar o primeiro domingo 
de agosto, non sempre 

As PG 
contras Pedagó-

.. xicos no Ferrol, na 
semana seguinte 

a=;._._--==---==-------------" son a «Semana 

parten da igualdade entre L---..;..;;.:;..=.:.........;;;;:.;:_____;:=-.-...---~L...;;..I 

todos, e o sindicato nacionalista está a facer unha forte 
campaña de información e concienzación, aldea por aldea .... 
A candidatura do SLG formada por productoras e produc
tores de carne busca un prezo digno para este producto, 
así como a prohibición das hormonas que seguen a dañar 
este sector creando excedentes, froito do engordamento con 
química <lestes animais nos grandes cebadeiros. 

Pedagóxidt» de Pontevedra e Riveira, e o vintedous 
escomenzan os «encontros» de Santiago, Vigo e Ourense, 
e ó día seguinte os de Mondoñedo e Verín. Para máis 
información a Asociación Sociopedagóxica Galega. 

LORlENT, na Bretaña francesa, . SAN PEDRO MEZONZO; o santo 
convértese tódolos anos na primeira 
quincena de Agosto na xuntanza da 
música tradicional dos países celtas: 
Irlanda, Comualles, Bretaña, Gales, Es
cocia, e tamén os que nesta beira crea
mos na mesma onda: Galicia, Asturies, 
etc. Xa van palas vintecinco edicións e 
en «An Orient» seguen a mergullarse 

• 

· nas raíces da cultura destos pobos atlán
ticos, aínda que tamén hai algúns que 
acusan ese afán por cam~ia-la identidade 

dalgúns instrumentos, por exemplo, a gaita ou a percusión 
dalgúns dos grupos que percorren as súas ·rúas. 

galega autor da . Salve, vivía agora hru 
mil anos tódalas expectativas da fin do 
milenio, con moito máis medo que ago
ra no remate ·do milenio que comezaba 
daquela. O arrepío medrou no intre no 
que Almanzor invadía Compostela, un · 
dez de agosto do novecentos noventa e 
sete, ó Arcebispo Pedro Mezonzo 
manciou retir~ todo o patrimonio da 
Catedral e cidade, mentres el agardaba 1r1w· u"'Jrn..J~"M1 
rezando na Catedral ó xefe árabe. Outra ~u.o;.;, ....... ~ 

das grandes obras que · debemos e este santo é a reconstruc
ción de Compostela despois da devandita incursión. 

< -
-w -

A moza medra . 
O pasado día 5 houbo reunión da directiva 

de Irimia e falouse de algo que se vén tratando 
dende hai tempo: cada· día é máis difícil meter 
todo o material da revista e os traballos pade
cen atraso. Hai seccións que antes aparecían en 
tódolos números -por .exemplo, a Biblia-, que 
van sendo adiadas por exceso de material. . 

Tamén hai tempo que se pensa en novas 
seccións, por exemplo, unha de pedagoxía e de . 
psicofoxía, que sería esa vella sección deAcarón 
do lume, e que levarían un matrimonio irimego 
que xa colaboraron na revista: a psiquiatra Madó 
Domínguez e o pedagogo Lois Ferradás, que se 
incorpora á Mesa de Redacción. 

Tamén nos gustaría unha m~or atención ó 
fenómeno eclesial do mundo enteiro; algo que 

pretendía o espacio «Horizonte», e ó. que se lle 
pide continuidade na _pluma do naso primeiro 
director, Victorino Pérez Prieto. 

Así mesmo pensamos nunha nova sección, 
titulada P1ersoeir~s, na qu~, a través de 
personaxes concreto, ofrezamos unha sinxela 
Historia cfila l grexa vista non ·dende a 
oficialliidade, senón dende a utopía evanxélica. 

Aumentar nun prego -catro páxinas máis-, · 
as follas da revista non ten outro inconveniente 
có económico: custaría cada número unhas 
30.000 pesetas máis, aproximadamente. 

Estase pensando na posibilidade. Cumpriría 
algunha axuda ~enerosa de irimegos 
concienciados e un pouco de ousadía. ¿Que di 
o lector? 
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O FESTIVAL DE PARDIÑAS 
segqe adiante e xa chegamos a 
súa décimooitava edición, a 
primeira fin . de semana de agos
to, proxectado sobre a música; 
cada ano podemos saborea-la 
música do país e tamén a doutros 
pobos. Este ano serán Na Lúa, · 
Arauca e Os Papaqueixos de 
Galicia, Realejo de Portugal, . 
Dile que -si de cuba, Llan de 
Cubel de Asturies e Varttina de 

______ IN_s_rR_UME __ Nr_o_ Finlandia, éste é un dos mellores 

grupos folle de Europa e. de máis cualidade do seu país ... 
Todo ·vai rezumar música, ata o pregón que este ano estará 
a cargo de Mini e Mero. 

A VIRXE DA BARCA 
celebra o quince de agosto 
a festa dos cincuenta anos 
da súa coroación como 
padroeira de Galicia. A tra
dicional oral conta desde o 
século XV que a iniaxe de 

.__...-.w ..... -....-.;;;_ ......... _______ __.Nosa Señora da Barca 

chegou a este recanto da Costa da Morte nunha barca de 
pedra, despois de sortear ese mar de pedras que se· ven na 
fotografía do Santuario.Algunha destas pedras convertéronse 
despois na «pedra de abalar» e na «pedra dos cadrís», dentro 
do espacio da cultura popular atlántica. Filgueira Valverde 
recolleu varias cantigas que falan desta visita da VIIXe polas 
nosas costas; «Alá vai, Nosa Señora/ alá vai, alá vai indo;/ . 
o barquiño que a leva/ parece que vai durmindo». 

r----~~~~:.:-i O DÍA DAS POBOA
CIÓNS INDÍXENAS, o 
nove de agosto, obríganos 
a. denunciar que o mundo 
cada volta é máis pequeno 
porque estamos a destruí-la 
vida de moitas destas etnias, 
cortándolle-lo paso, no seu 
protagonismo nesta hora do 
mundo. A fotografía amó~ 
sanos unha membro dos in
dios quechuas do Perú, que 
son o cicuenta e catro por 
cento da poboación <leste 

país; pois ben, a súa incidencia na vida socioeconómica 
do país é case nula, pois está . nas mans da outra metade 
de peruanos de procedencia occidental. 

UN LIBRO PARA ESTE r-¡¡¡iiiiii:¡¡;¡¡;;;:;;;;;;;;;;::---:;=-1 

VERÁN, polo menos, é ara
zón de presentar hoxe e aquí 
o libro de ensruo de Antón 
fü~amonde, «A rosa sen por 
qué», no que reivindica este 
tipo de libros de pensamento 
nos que un se achega á vida e 

· ó mundo como unha realidade 
fragmentada, ou . como di o 
autor, o mundo é como unha 
rosa que é sen que exista un 
por que ... Xa coñecémo-1a agu
deza das súas análises que a 
cotío ofrec.en · revistas de ---
pensamento como «Luzes de Galicia» oli Tempos Novos ... 

OS RUÍDOS, a contaminación 
acústica, tamén medran no verán, 
sobre todo nas nosas costas, aínda 
que é a tempada na que todo o muri
do escapa do ruído da gran cidade, 
da fábrica, da escola, do tráfjco ... , 
para só escoita-la Natureza. Este 
ruído chega a ser agresivo e produ
ce dor e outros trastornos en moita 
xente que o está a sufrir: perda de 
capacidade auditiva, angustia, in
somnio, etc. Son os obreiros de 
certos sectores os quemáis sofren esta agresividade, sen que 
as industrias tomen moi en serio esta defeita que está a 
prexudicar irreversiblemente a tanta xente e as 
administracións tampouco están a tomar medidas eficaces. 

A celebración da 
«GALICIA MÁR
TIR» tráenos á memo- . 
ria o testemuño de 
moitas mulleres e 
ijomes que deron a súa 
vida hai. ago~a sesenta 
anos na fogueira da 
«guerra civil», entre 
eles Alexandre Bóve
da. 
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· GALERIAS DE ARTE 
LIBROS . 
CERAMICA 

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

1: O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 • 62 39 .04 

'* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 I 58 18 88 
Fax: 981 • 58 18 88 

1: Pro venza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 • 215 01 79 
Fax.: 93 • 215 01 79 · 

Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 • 31 O 48 30 
Fax.: 91 • 31 O 48 30 

1: Habana, 20 
32003 OURENSE 
·Teléf.: 988 • 37 09 26 
Fax: 988 • 37 09 28 

1: Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 • 35 37 14 
Fax: 981 • 35 37 16 

1: Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 • 22 78 04 
Fax: 982 • 24 49 13 

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

(e Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 • 421 67 08 
Fax.: 95 • 421 67 08 

f: Vía A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax.: 02.657 58 99 
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POLÍTICA 

(Case) todos soñ·an 
coa OTAN 

A celebración en Madrid do cumio da 
OTAN serviulle ó goberno español de Por Tintxu · 

oportunidade única para mellora-las súas 
relacións intemacionais. Os cidadáns quedaron abraiados de ve-la 
invasión (pacífica,,.desde logo) dos mandamais de case toda Europa 
e do xefe de todos eles, o americano Clinton . 

Entre tanta iinaxe houbo poucas oportunidades para preguntar
se polo -senso 'desta organización e polo papel que nel debe xogar · 
España. Sabido "é qué a . OTAN naceu para combate-los riscos de 
expansión do comunismo ó remate da Guerra Mundial. Por suposto, 
sempre se poñía por diante o obxectivo de defende-fa democracia e 
maila liberdade. Desta dinámica xurdiu de contado o Pacto de Var
sovia, que agrupaba ós países aliñados na .órbita da URSS. 

Ó cabo de corenta anos cae o muro de Berlín, desfaise a chama
da cortina de aceiro e disólvese mesmo a URSS: diríase· que a·OTAN 
consegue tódolos seus obxectivos e procede .á súa disolución. Pero 
resulta que non, que os promotores do invento seguen considerándoo 
moi proveitoso. Algúns avispados analistas din que a OTAN lle 
servía a Europa para ter dentro ós Estados Unidos, .para manter fóra 
á URSS e para controlar Alemaña. E seguramente estes obxeetivos 
seguen sendo válidos para moitos. 

En realidade, se o obxectivo é mante-la paz en conflictos inter
nos ·coma os dos Balcáns, non se entende a necesidade de contar 
cuns exércitos profesionais da dime.nsión e co armamento que 
mantén hoxe a OTAN. Precisamente unha das condicións que Hes 
impón a OTAN ós novos membros é dotarse dun armament~ acor
de coa tecnoloxía imperante. Tampouco se compadece coa defensa 
dos valores democráticos a presencia dentro da organización de 
Estados como Turquía. 

Por outra parte as razóns P.ara admitir novos membros non se 
entenden se realmente se persegue fomenta-los valores democráti
cos e defende-la ·liberdade. Segue habendo vetos, impostes desde 
os Estados Unidos, pero tamén desde a propia Rusia. E varios paí
ses están dispostos a face-los esforzos que sexan para entrar na 
OTAN, aínda que o que realmente Hes interesa é meterse na Unión 
Eur~pea. 

En definiti ~a; se ei:a difícil entender que a paz de Europa se 
puidese acadar cunha orgallización militar como a OTAN, enfrontada 
co Pacto de Varsovia, resulta absurdo seguir desenvolvendo un 

. aparello militar sofisticado para impoñer pola forza a paz, a liberdade · 
e maila democracia contra un inimigo descoñecido. 



ECOLOXÍA 
Manolo R. Bermejo 

Os refugallos sólidos urbanos 

VII. Reciclado 

Introducción 

O reciclado 

Cada individuo 
produce entr~ 300-
800 kg de lixo por 
ano e na composi
ción do lixo hai 
unha variedade de 
compostos que po
den e deben ser se
parados para utili-

ticos que poden ser utilizados coma 
materia prima para a obtención de 
novos materiais plásticos· útiles 
como contenedores e evitaríamo-la 
necesidade de montar novas indus
trias químicas . contaminantes. 

coma materias primas na obtención 
de novos materiais. Non 
esquenzamos que moitos deses 
metais son escasos xa na cortiza 
terrestre e, algúns, estanse 
esgotando. 

O reciclado 
en Galicia 

A reciclaxe de 
papel, cartón, vidro; 
etc., en Galicia está 
aínda en . cueiros. 
Escoménzase a ver 
nalgunha cidade 
contenedores de 
vidro; pe~o máis 
nada. Unha análise 
da recollida de 
vidro, en· Galicia, 
faranos comprender 
mellor a realidade. 

zar como materia No ano 1993 eil 

pnma. -e: España recollense 

No lixo hai un 138.000 toneladas 
20% de papel e car- ~~ de vidro que se re-
tón, que se poden - ciclaron. En Cata-
separar e mandar a L------==;.._ ___________________ __. luña recolleranse 

unha papeleira onde unhas 27 .000 Tm 
se convertería en materia prima de O vidro que vai no lixo (aproxi- en 5.582 contenedores. Na nosa 
pririleira calidade para a obtención madamente o 10%) débese separar ilación recolléronse 182 toneladas, 
de novo papel, que chamamos re- e enviar a fábricas de vidro, onde porque soamente tiñamos 52 reci
ciclado, pero que é papel de boísima se utilizaría coma materia prima pientes, que representaba o O, 16% 
calidade. Outro tanto poderiamos para a obtención de novos conte- do vidro recuperado en España. 
dicir do cartón. A reciclaxe do nedores de vidro. Reduciríase o 
·papel· e do cartón· evitaría a tala de 
moitísimas árbmes, diminuiría o 
gasto de auga e abarataría ·o custo 
do papel. 

Leva, o lixo, un 10% de plás-

custo enerxético e abarataríanse 
custos. 

Os metais férreos e os non 
férreos, pódense e débense separar 
do lixo para utilizar novamente 

Estamos unha vez máis á c·ola 
de España, e a nosa Xunta, co noso 
Presidente á cabeza nin se decatou 
nin se preocupan. ¿Ata cando se
·guiremos sen pedirlle responsabili
dades? 

RlttlA -7 



1 

ENTREVISTA 
,, 
e A fala 

Para Agustín F 

Vzlalbés coma min, ós seus 50 anos leva publica
dos mais dunha ducia de libros. Polo Día das 
letras Galegas cadramos na Universidade de 
Barcelona con cadanseu relatorio. Agustín 
escrfbeme o 31 de maio e envíame a súa última 
novela -O centro do labirinto-, entendendo que o 

seu lib-,;o reflicte en narrativa o que alí me 
escoitou por vía de ensaio. A continuación, · a 
editorial Xerais de Galicia convídame a ser un 
dos presentadores do libro na Galería Sargadelos 
de Santiago o 25 de xuño. Nesta conversa con
tinuamos un diálogo daquela deseñado. 

Historia dunha colcha 
-O libro. saíuche redondo. Quero 

dicir que, ademais de ser moi bo, 
resulta circular: principia nun 
carballo da fraga de Campo Lameiro 
e remata nela. As derradeiras pala
bras da novela son: "Repite: os 
carballos" Permíteme que che diga 
que me evocou a novela de Otero 
Pedrayo, Arredor de si. . 

-Non fun consciente de que rema- . 
taba na me ma fraga ata que mo 
dix che . Certamente fun consciente da 
el cción do carballo, por toda a súa for
za imbólica para nós. En canto ó que 
dis de Otero Pedrayo, creo que tes ra
zón, pero tampouco foi unha influencia 
consciente. Quizais é que as súas ideas 
están no aire, pero eu aí dependín di
rectamente dun poema de Estirpe, de 
Méndez Ferrín. Quizais a influencia de 
Otero Pedrayo me chegou a través del. 

-Cando Sara, a protagonista, 
desdobra unha vella colcha de cores 
que pertencía á súa avoa, veume á ca
beza o relato de cando Adrián Solovio 
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(en realidad e, o mesmo Otero 
Pedrayo ), desenvolve un mapa de 
Galicia que lle aprendera a ver un tío 
crego. 

-Neste caso son dúas cousas. A col- . 
cha existiu: de pequeno tiña unh~ feita 
de retallos de diversas cores. Serviume 
para expresa-la idea da Xeración Nós: 
Galicia, unha peza máis, en pé de 
igualdade, no ·mosaico das cµlturas 
mundiais. Pois ben, a colcha ten unha 
función simbólica e reflicte a plura
lidade; todos, grandes e pequ~nos, so
mos imprescindibles, porque se non hai . 
anacos pequenos tampouco· hai colcha. 
A idea naceume vendo o globo 
terráqueo da mifi.a filia Mariña: o polí.:. 
cromo mapamundi coma mosaico. 

.-Se me permites, dende a miña de
formación profesional, ti camiñas 
dende Babel a Pentecoste:. dende a 
pretensión dun idioma único, o 
euroinglés -o pensamento único, que 
di o redondelán Ignacio Ramonet-, o 
plur~ismo das linguas e das culturas 
con que nace, de f eito, a lgrexa. 

lnma Reino, a mul/er 
de Agustín, soubo · 
tirar/le proveito a esta 
foto. 

-Aí ti xogas coa idea auténtica de 
Babel, pero a idea espallada é outra. 
A xente entende que en Babel se dá 
un castigo div~no e ·a consecuencia 
pecaminosa e o f alaren en linguas 
diversas e non entendérense. Esta nova 
idea túa gústame e impresióname que 
esta, como tantas outras cousas da 
Biblia, fose deformada, como ti e·stás 
apun!ando. 

Un camiño iniciático 

-Parece que a infancia vilalbesa 
te inflúe. 

-Teño mistificadas moitas cousas 
da infancia, unha delas é a colcha de · 
trapos. Aínda que o que fixo nacer este 
libro foi o tema da lingua, sobre o 
que levo varios anos escribindo e 
traballando. De neno, non sei se o 
sabes, eu era tatexo.. Ben, máis que 
tatexo é que falaba demasiado, 
aturullábame. E fun coa niiña irmá tita 
ó Santo Alberte. E xa ves que curei. 

·-Como saberás~ a nosa V Romaxe 
de Crentes Galegos, en setembro de 
1982, foi no Santo Alberte, e o lema 
do medallón de Sargadelos rezaba: 
A jala é camiño. Ti es un romeiro 
da fala. 

-Certamente, a r<iíz primeira foi a 
dá lingua. Hai anos que tiña nun 
caderno a idea de facer unha novela 
sobre a lingua e alí ía apuntando 
cousas. Logo descobres que o tema da 
lingua está relacion~do coa globali
zación mundial que pretende o capi
talismo salvaxe, o · actual neolibera
·lismo: . uniformar valores e culturas. 



. ,,.,, 
camino 

~ernández Paz. 

Cando abordas unha cuestión, a ese 
tema inicial vánsell~ pegando outros: 

·o do paso do tempo, a reflexión que· 
todos facenios ó .. longo da vida ... 

-Inventas · unha familia .galega en 
Berlín,, composta de Sa.ra e do seu 
filio David. E van descubrindo as 
propias raíces no retomo á terra, pero 
coas dores dun dobre parto: doloro
so, coma todo camiño iniciático. Sara 
pertencía ó grupo G-12 e, en cambio 
Brenda, a rapaza que entra en ten
sión . eon David, pertence ó ZNC. 
¿ Queres explicar estas siglas? 

-Principiando polo segundo, aZNC 
é· o recurso do poder centralizador, a 
falsa mundialización uniformadora para 
deixar contentos, a xeito de premio de 
consolación, os que non queren u:rilia 
nova orde falsamente universal. O que 
pasa é que, na novela, hai grupos 
concienciados de xente galega que 
aproveitan ese recurso para darlle a 
volta: formalmente aceptan a situación, 
pero traballaban para que se <lean . os 
xermolos do cambio. É a idea de Marx 
da vella toupa: un traballo subterráneo. 
O grupo <;J-12 son.as persoas que con
trolan Europa dende os intereses 
pseudouniversais e anti-nacionalistas. 

-Supoño que o número 12 terá 
que ver cos .primeiros países que 
formaron a Europa comunitaria. 

-En absoluto, saíume así, sen 
pensalo. 

-Aí é onde eu vexo a forza sim-. 
bólica da túa novela. Ti non pensa
ches nesa ~ignificación numérica, 
pero eu -e poida que moitos máis-, 
pensei nun número fundacional, A 
Unión Europea .inicial dos Doce, e 
matinei nos 12 apóstolos, n~~ero 
que reflicte historicamente, á súa 

· vez, o dos signos do zodíaco e os 12 
me~es do ano, as 12 tribos de Israel. 

-Estou. de acordo co que dis.· Nunha 
novela sempre saen cousas que tes · 
interiorizadas, pero das ·que non es cons-

ciente. Levo anos traballando arredor 
da lingua, teño unhas· preocupacións 
moi concretas; todo is to ten que saír. 

-Eu penso que todo bo escritor 
redacta dende o seu inconsciente e 
di máis do que pretende. Se a .túa 
narración resulta eficaz· é porque 
se dirixe ó inconsciente do lector, e .__ 

tes que apandar con que leamos 
máis do q~e hai na tona, porqu~ a 
linguaxe dun bo novelista -e ti elo-

. , é fonda. 

-Unha novela· non é un ensaio. 
Este é de ideas, pero para transmitir 
ideas a través da novela, teñen que 
se ·encarnar nos personaxes e nunha 
narración. 

-Isto é o que me emociona da 
túa novela: consegues que o lector 
vaia facendo explícito o que leva
ba dentro, implicito. Isto non é un 
demérito, senón proba de que o 
. autor sin-toniza coas inquietudes . 
dos lectores.· 

Para saír de "O centro de labirinto ",Agustín fornéceno
/o fío de Ariadna. 

-Moita xente mo está dicindo: 
Mentres escribía a novela, eu non daba 
recortado artigos que coincidían tal
mente co . que estaba redactando. Foi 
o que me sucedeu coa túa. intervención 
en Barcelona. Agora disme que Sara · 
tiña . unha galeguidade implícita. Era 
unha persoa sen raíces: unha univer-

. salista, cosmopolita. O encontro. ·coa 
nai, xa defunta, atráea a •Galicia. 

-E principia un camiño iniciático, 
de entrada no misterio. Simboli
camente, morreo os dous, nai e filio e 
realizan un retorno ó útero: Sara re
cupera o seu tillo David, que perde 
na fraga, pero que estaba afecti
vamente distante; David encóntrase 
coa naj biolóxica, pero tamén coa Nai
Terra, a Tellus Mater: é un Renato, 
un renacido para a galeguidade. E a 
nai fai de mediadora, de nova matriz. 
A túa novela activa a conciencia 
galega. A nai actúa de mediadora~ de 
sacerdotisa, e non es(~u moi seguro . 

de que non represente a Galicia, úte
ro da galeguidade, na medida en que 
rompe cos cómplices do Grupo-12. 

-Deus te oia, pois é o que pretendín. 
É a ·novela que máis me obsesionou. 
Gústame.moito esta interpretación túa, 
xa cho.dixen en_ Barcelona. E hai aínda 
un factor máis:~ Sara rompe cos cóm
plices. Aí procuro expresa-lo que se 
sente cando te trqizoan, transo decisivo 
polo que pasamos algunha vez na .vida. 

Estratexia literaria 
-Eu principiei a le-lo teu li~ro 

con prevención, por toda esa linguaxe 
da xente de hoxe, da informática. 
Gústame a profecía pero atópome 
despistado coa ficción futurista, aíndá 
que · o teu libro é profético, de anti
cipación. A novela convenceume, é 
moi didáctica e queira Breogán que 
se utilice en escolas e institutos, e 
que á lea moita xente .adulta. 
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-Tiña ganas de escribir sobre a lingua para a xente moza 
e para todo o mundo. O da anti.cipación é un recurso que 
se utiliza moito para f alar sobre o presente, é unha especie 
de estratexia para o distanciamento . 

. -Sara móvese de Compostela a Campo Lameiro cun 
informe secreto. ¿Que vén sendo? 

-Déixoo no aire. Imaxínoo: demostracion, con datos 
irrefutables, do estado de degradación das cousas e a 
necesidade dun cambio radical. Sara empezou a elaboralo, 
dende a súa boa formación científica, a raíz das informacións 
pri vilexiadas. 

-Nas últimas páxinas, ti sitúas a Sara nun túnel e 
ademáis póñenlle un antefaz, pero vai atopándose os 
pousos coa luz. Vai saír do labirinto e o fío de Ariadna 
é o encontro co seu filio. Sara vén da noite escura e 
todo remata en alborada. O seu filio baterá contra unha 
árbore, pero non se decataba de nada. Tivo que redimilo 
o amor de Brenda, que o sitúa na Pedra dos Carballos, 
alusión ós p,etroglifos de Campo Lameiro. 

-David bate cunha familia galega da ZNC que o 
indoutrina no que poderiamos chamar galeguidade. Eu 
m tineino en principio coma un prosmeiro, un alpabardas. 
O que pasa é que lle pillei cariño e non fun capaz de facelo 
imbécil integral. A familia que o recolle e que o ten en 
aparencia secuestrado ve nel o fío para chegaren a Sara, 
porque ela era o elo máis feble da cadea do G12, por onde 
podería vir un cambio. 

-A cea que celebran tralo reencontro da nai co filio 
e coa galeguidade, sooume -outra deformación profe
sional-, a xantar eucarístico, é dicir, de acción de gracias 
na que se celebraba a Memoria da Galeguidade. E o 
namoro final de Brenda e David paréceme un final no . 
que se expresa a redención polo amor. 

-Falar arredor dunha mesa é algo que ten máis riqueza 
simbólica có simple f alar. E os dous mozos intégransf nun 
mesmo mundo. Escribo un final esperanzado. Así é o caso 
galego: cando tratas coa xente ves que a galeguidade está 
latente. Existen forzas que a atan: as propias internas e as 
que veñen condicionadas pola· evolución social histórica. 

¿Pesimista ou optimista? 

-A curto prazo, menos optimista, a medio prazo, máis. 
Isto non aguanta, como ti dicías en Barcelona. O capita
lismo destrúe todo; non só a natureza -aí está o berro 
ecolóxico-, senón tamén a nós mesmos: a nosa identidade. 
Ten que cambiar, e o euroinglés da novela non ten a 
derradeira palabra. 

-Amén. 

Pepe Chao 
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SOMOS IGREXA 

XII Asamblea de · crentes galegos 
«Somos igrexa galega» 

• lgrexa fraterna 

Dende a nosa humilde experiencia 
comunitaria, é ,dende a que aportamos 
o ql!e para . nós . significa o poñe-los 
medios para · construír unha lgrexa 
Galega F:ratema. · 

Entendemos que a Fraternidade nas 
comunidades, comeza pola igualdade 
da dignidade de tódalas persoas 
crentes, homes e mulleres, nenos e adul
tos, xoves e maiores, clérigos e laicos, 
etc., que forman a comunidade. Para 
que esta igualdade sexa unha realidade 
é precisó poñer en común a vida, os 
bens e o compromiso; é dicir, vivir na 
c9munidade a triple comuñón: 
comparti-los problemas persoais, fami
liares, de traballo ou · de paro, da 
comunidade de veciños, do barrio, da 
sociedade e de fe de cada día. É dicir, 
potenciar ós valores da solidariedade, 
da escoita da comprensión e do amor. 
Celebrar todo o que . acontece· ó noso 
redor dende a fe comunitaria, dende o 
proxecto liberador de Xesús e do Pai. 

Tamén entendemos que é necesario, 
para que se dea esa iguald.ade e 
fratemidade, a superación das dijeren-

cias clérigos-laicos, comple-mentando 
o servicio que tanto uns coma outros 
prestamos á comunidade dende a ópti
ca dos carismas· e o- Corpo Místico de 
Cristo, onde todos somos necesarios 
para a tarefa evanxelizadora; e, polo 

decisións, sobor de todo aqueles que 
afecten a toda a lgrexa, así coma na 
elección dos responsables das Comuni
dades. 

Por último, parécenos esencial 
tamén para. que se poida da-la 

tanto, · a coparticipación e codecisión fratemidade nas nosas comunidade·s 
de tódolos membros das comunidades · eclesiais e en toda a lgrexa, a correc
ecl e sl.ai s na toina de acordos e ción fraterna o cuestionamento, para 

poder revisa-los nosos compromisos e 
· a nosa vida persoal e ·comunitaria, para 
poder ser coherentes e profetas nos 
nosos ambientes, e ·denunciar con va
lentía as inxustizas tanto sociais coma 
eclesiais. 

O nos~ Pai, deunos unha mensaxe 
moi ·clara que nos Amaramos os uns · 
ós outros como El nos ama, por.riba de 
razas, sexo, ideas, a posición social; e 
mais díxonos que tivese:qios en conta 
sobor de todo ós mais débiles e 
desfavorecidos e empobrecidos da 
sociedade, que hoxe podemos atopalos 
entre os parados, os marxinados, os 
drogadictos, os emigrantes, etc. 

Vigo 20 de xuño de 1997 
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O NOSO TABOLEIRO 

A Romaxe coruñesa 

Benqueridos Irimegos: DendeA 
Coruña queremos que saibades que 
os preparativos da 20 Romaxe de 
Crentes Galegos, van vento en 
popa. O día 13 de setembro 
agardamos por todos vós no Par
que de Santa Margarida. 

Xa sabemos que é un pouco 
cedo de máis, pero é que nos esta
mos tan ilusionados e tan 

«traballados» para que todo saia 
ben, que antes das vacacións da 
nosa revista Irimia, queremos 
explicarvos como vai a cousa. Pola 
foto veredes que é un lugar fermoso 
e privilexiado, no mesmo corazón 
da cidade da Coruña. Ali estaremos 

Autopista do Atlántico (A-9) en
tran directamente na Avda. de Al
fonso Molina, e desembocan xa no 
mesmo centro da Coruña polaAvda. 
de Linares Ri vas ata a Praza de 
Ourense; alí un lixeiro xiro á 
esquerda para metei;se pola rúa 
·Picavia, e chegar á Praza de Lugo 
e, torcendo novamente á esquerda, 

subir pola rúa Ferrol-rúa Cabo San
tiag_o Gómez, bordear a Glorieta de 
América, seguir pola rúa Uruguai, 
xa fronte ó Pazo de Congresos e xa 
na Avda. de Arteixo nun lateral do 
Parque, fín da viaxe. 

desde as 1 o da mañá para vos dar a . 2ª entrada: . Par~ os . que veñan . 
acollida, pola entrada da Avda. de pola Autovía ou· a estrada de 
Arteixo. Carballo. Collerán dirección Avda. 

Para que non haxa problemas no 
momento de entrar na cidade 
adxuntamos un plano, que tendes 
tempo dabondo de estudiar, pero 
para facilitar as cousas· diremos que 
hai dúas entradas recomen-dadas. 

1 ª entrada: os que veñan pola 
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de Arteixo ata o cruce coa Ronda 
de Outeiro. Xirando á esquerda 
continuarán por esta mesma Ronda 
ata a Avda. ·de Finisterre, baixando 
por dita Avda. ata o cruce coa Rúa 
Palomar, na que entrarán collendo 
á dereita ata a Glorieta deAmérica-

rúa Uruguai e xa na Avda. de 
Arteixo, lateral do Parque de Santa . 
Margarida, final da viaxe. Os 
traxectos estarán debidamente 
sinalizados 'e nos cruces haberá 
xente . que indique a ruta . a seguir. 
Ós conductores dos autobuses 
comunicaráselle-lo lugar de 
aparcamento unha vez que desem
barquen os romeiros. 

. Con tempo suficiente diré
moslles ós conductores dos turis
mos onde poderán aparcar. 

Para os interesados na acampa-
da previa á Romaxe, dicirvos que 
será no Parque Michico, que · a 
Comunidade de Home Novo ten en 
Sigrás. Para informarvos podedes 
chamar ós teléfonos 236169 (pre- . 1 

guntar por Loli) e o 133845 ou 
258257 (preguntar por Andrés). · 

E xa máis nada por hoxe. U nha 
aperta para todos. 

Loli Cambón Cubeiro. 



Actividade 
subvencionada por: UNTA 

DE GALICIA (<fo u 
CONSELLERÍA DE CULTURA 
E COMUNICACIÓN SOCIAL 
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DENDE AGUIÑO 

Un personaxe 
especial 

Por Francisco 
Lorenzo · 

Eu aínda non teño claro se os artigos que mando a 
Irimia terán interese, pero, se os irimegos queren 
aturarme, seguirei. 

Vou falar hoxe do Sr. Vilaescura. Por estes rueiros 
po{Jca xente lle f ai caso e ninguén lle dá creto anque 
algunha vez di a verdade. 

Ó pouco tempo de estar eu en Aguiño, un comer
ciante amigo meu, da . Coruña, preguntoume se 
Vilaescura me pagara a min unhas mercancías que alí 
comprara ó fiado. Aínda non o coñecía e el prometéralle. 
ó comerciante que me pagaba a min e que cando eu fora 
á cidade xa lle levaría os cartiños. O coruñés segue na 
espera. 

Sempre anda sen un carto e pedindo a todos, xa 
exan vinte pesos ou cen ou o que sexa. Eu sempre lle . 

pago o café coll' leite. Non sei se comprará nin pan 
porqu a minchas que deixa nas portas o panaddro, 
vólvense medias minchas. Cando hai sardiñas no peirao, 
ou xurelos, el en cada barco colle unha bolsa que lla 
dan. Despois reparte por onde se atopa. 

Unha vez estivo preso porque o pillaron prendendo 
lume a un piñeir:al, pero tivo sorte que de contado o 
soltaron. Sería por non mantelo. 

A súa especialidade son as sabradas. No verán 
pasado viñéronme v~r a Aguiño unha curmá miña co 
seu esposo. O primeiro de quen me talaron foi de 
Vilaescura, ó que coñeceran na estación de autobuses ·en 
Santiago cando estaban esperando o coche d.e liña para 
vir a Aguiño. ¿Como se coñeceron? Aí está o mérito, 
que se presenta a quen sexa e empeza a dar cadras ata 
que atopan un personaxe relacionado con el e ·cos 
interlocutores. Naquela ocasión o persoriaxe común fun 
eu. 

Empezoulle a dar sinais de me coñecer e meus 
curmáns seguíronlle o fío. Vilaescura seica ía para 
Carballo xunta unha filla c~sada na vila bergantiñá. Eles 
viñan visita-la casa do cura de Aguiño, pero el acadou 
birlarlles dúas mil pesetas. Tratos con cartos. 

Este é o personaxe de hoxe que seguirá timando e 
bebendo de gorra, asistindo a tódolos enterros e a contar 
trolas onde queira que se encentre. E xa van dous timos 
na familia porque o comerciante coruñés éche meu 
irmán. 
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CONTOS DE COR VIOLETA 

As irmás 
mans 

Por Asun Louzán 
Tomé 

A rrian dereita paseaba fachendosa, gabándose moito 
de se-la máis traballadora e importante das dúas mans·. 

Un día díxolle á súa irmá: 

-Ti, c01;npañeira, coma se non estiveras. Bótate nun 
recuncho, que non hai man coma a man dereita. Senón 
va-lo ver:. 

¿Con que man se peitea a nena? Comigo, a man dereita. 

¿Con que man almorza o neno? Comigo, a man dereita. 

¿Con ~ue man leva a· c.arteira? Comigo, a· man dereita. 

.Interrumpíuna tímidamente a man esquerda: 

-Eu quería dicir que ... 

Pero a súa irmá, .a man dereita, estaba completamente 
decidida a non escoitala, e así, ignorándoa, proseguiu 
facendo preguntas as que respostaba ela mesma. 

-¿Con qu~ man escribe o neno? Comigo, a man dereita. 

¿Con que man debuxa a nena? Comigo, a man dereita. 

¿Con qU;e man recorta, pinta e colorea?, Comigo, 
sempre comigo, a inan dereita. 

Vacilando intervén a man esquerda: 

-Verás, irmanciña, eu ... 

-¿Que ei mirar, compañeira? -Interrúmpea a . man 
dereita- Mirar, mira ti: de dar ún lapote ¡mellor coa dereita! 
A calar, coitadiña, non veñas con lerias. 

-Non ei calar, non -afirmou a man esquerda ó tempo· 
de erguerse- xa basta de vaidades.. Porque mentres ti 
peit~as, almorzas e léva-la carteira e escribes, debuxas, 
recortas, pintas e ·col~reas ... eu, caladiña ¡axudo a tarefa! 

· Que non é de pompas a manciña esquerda: .. pero sen 
min, man dereita, sen min, sen a manciña esquerda ... ti 
Soa non terías nin un aplauso siquera. 



CARTAS 

Chiapas no 
,, 

corazon 
O Conquistador, que certamente impuxo o idioma do lmpe

rif!, non foi quen a eliminar toda a cultura indíxena e hoxe, no 
Estado de Chiapas, fálanse catro linguas indias. Unha delas é 
a Jala materna. da nosa amiga Chayito. Respectámo-la forma 

característica que ten de traducirse ó castelán. A eventual 
prepotencia do noso boligrafo corrector pareceunos unha 
inescusable projanación. 

26 de Junio 1997 

Comitan Chiapas México. 

Estimados Hermanos y Hermanas de 
es.ta ermosa siu.dad de Santiago de 
Compostela, en especial a las perzop.as 
que nos Acojieron con gran coriño y 
alegría, Agustín y Carmiña y las Her
manas de la Compañía de María. 
Resivan un Fraternal Saludo 
deciandoles mucha Salud y animo en 
sus trabajos con Los grupos que re
flexionan la palabra ?e Dios. 

He resivido el Boletín de Irimiá lo 
e leido y meda mucho que sacan 
vuenos articulos sobre la realidad que 
viven en el Pais en la provincia. y 

el Goviemo les · ofrese dinero para que se 
pongan .en· contra de sus hermanos 
Desprestigios al partido de opocicion, prn
paganµas . con coas a para de.sorientar a la 
gente y se conformen como estan. · 

Paz, han cresido las Violaciones de los 
Derechos Humanos, ha cresido mas la 
pobreza el hambre, miles de Desplazados 
que viven afuera sin casa ni donde senbrar 
para sacar la comida del diario. 

Les Mando ·estos Documentos de 
los Analisis que estan trabajando la 
Comición de Dialogo en la Diocesis 
que les de una Idea pordonde pinta 
las cosas Aqui en en el pais y en el 
estado de Chiapaz. 

Chayito coa -súa familia 
gran gusto de ver las fotografías de 
Carmiña y de Sole en uno de los 
boletines, gracias por mandarmelo, por- · 
que me recu'erdan atodos los amigos qlle 
conosimos y He escuchado los Caset de . 
Cantos que nos dieron ·en Gallego. 

Yo me e Enfermado estoy en Re
cuperación de 2 Operacion que tuve 
en el mes de Marzo me Operaron de 
la · Vesicula y de la Apendice tengo 
apenas 3 meses, apenas empiezo tra
bajar de nuebo en las Comunidades 

Porque nos gusto mucho sus lindas 
palabras de su propia cultura nos recuerda 
a todos los lugares que recorimos. 

Nosostros en Chiapas, siguen los Con
flictos entre partidos . políticos, 
enfrent~mientos entre campesinos porque 

Seguide .. así 
Santiago, 11.5.97 
Ola: 

Quero agradecervos o empeño qu.e 
estades a poñer na revista, quero 
darvos . a noraboa do traballo que 
realizades. 

Seguide así. Unha aperta 

Aurora 

Estamos Militarizados atodo el Estado 
con mas de 1000 . Militares en cada 
Mumisipias del estado. para este 6 de 
Julio que son las Votaciones para Cenado
res y Diputados del Estado, pero hay un 
gran miedo que haya otro levantamiento, 
hay 20 mil Soldados para Votar para el 
PRI y Pirdan los otros. 

Los Dialogos se acavo no hay nada de 
respuesta de parte del Goviemo, nos hay 

Indigenas con grupos de Mujeres Sa
lud Natural, Capasitando un grupo de 
Mujere para la Alfavetización,. 

Bueno hermanos y hermanas, Saludos_ 
atodos los amigós que conesimos. gracias 
por mandamos el boletin. 

Les Recuerda con cariño 

Chdyito 

Comitan Chiapas Mexico. 

O que andaba buscando 
Santiago 25 de xuño de 1997 

Queridos amigos: 

Mándovos o meu primeiro recibo da miña subscrición a ·Irimia. 

Non sabedes o moito que me alegra de tela ell:contrado. É que eu andaba a 
buscar respostas_ ás miñas dúbidas, e que alguén me falase claro sobre certos 
temas tan importan.tes para a rajña vida. 

Ademais, non quería afastarme das miñas crenzas, non quería afastarme de 
Xesús. 

Espero pouco a pouco ir participando nas vosas actividades tamén. 

Gustaríame dicirvos máis cousas que sinto, pero xa me irán saíndo. 

Un bico moi forte 

Marta 
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ACTUALIDADE 

Covardes 

O xoves, día 11, entregabamos 
este texto á imprenta: 

A crueldade fíxose escadalosa: 
dous secuestrados, un con mo,itos 
millóns e outro co modesto soldo dun 
empregado de prisións. A aquel 
tirábase lle proveito e foi tratado coma 
unha inercadoría valiosa, nunca comrrla 
persoa. A estoutro deixábano morrer 
de inanición e desprew. 

E un aplauso para a garda civil. 
Pero ¿pódese Jalar de éxito policial 
cando ían 532 días de tortura nun país 
de xeo grafía reducida e non que van 
xa moitos anos de terrorismo e de 
acción policial? Certo que a orografía 
axuda pouco e a complicidade moito. 
Pero os catros captores, sen traballo 
coñecido, xantaban opiparamente 
tódolos d(as nun restaurante, con puro 
e xogo da baralla. ¿Que estómago! 

Dende entón sucederon cousas 
tremendass que nos obrigan ampliar 
esta reflexión. 

Os etarras non foron capaces de 
aturar esta humillación e realizaron o 
que o ministro do lriterior, Mayor 
Oreja, denominou a escenificación dun 
asasinato. Pillando polo camiño máis 
simple, colleron un pobre rapaz e 
sometérono a unha tortura intensa: 
facelo refén dunha solución imposible. 
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Como as nais deses revoluciona
rios da merda, como Haro Teglen lles 
chamou, non teñen_ a culpa, e as pros
titutas teñen moitísima máis dignidade, 
parécenos que só merecen .. un 
cualificativo: ¡covardes! 

· As manifestacións impresionantes 
en tüda Españ~, pero principalmente 
no País Vasc~, foron algo singular, sen 
precedentes na historia deste pobo; Eta , 
e a súa cobertura política, Herri 

· Batasuna fican illadas. 

Pero hai que dicilo todo, aínda que 
non sexa moi popular facelo nestes 
momentos. En primeiro ~ugar, 

agradecedles ás autoridades.vascas que 
lle deixasen o protagonismo ó pobo 
nos discursos de manifestació:p.; non 
tódolos políticos teñen a mesma 
autoridade moral e lexitimidade polí
tica para botar discursos contra o te
rrorismo. 

. En segundo lugar, os políticos e 
toda España deben saber que, detrás 
déstes abominables crimes~ existe unha 
cuestión sen resolver, e que reivindica 
gran parte do pobo vasco: o ~ereito á 
a1:1todeterminación para decidiren do 
seu destino. O que os criminais recla
man co:µ . sangue alleo, moita xente 
esíxeo pacíficamente. Pero a Con~titu
ción española non só impide esta 
solución, senón que pon. coma garante 

da unidade española ó mesmísimo 
exército. Esa é a cuestión, da que 
Eta é unha cruel, ilexítima, 
deshumanizada e covardísima con- · 
secuencia. 

Os país e maila irmá do mártir 
desta traxedia, MiguelAngel Blan
co Garrido, deron o exemplo duns 
xestos simbólicos emotivos dende 
o balcón do concello vasco de 
Ermua. Pero hai algo que tamén 
cómpre dicir: nunca deberon saír 
de Galicia, emigrantes forzosos 
víctimas dunha inxustiza histórica 
que esta Terra veu padecendo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. · Sabe o xograr que o Trasno 
que é Daniel López Muñoz 
sen ser indio ten boa pluma 
sendo un rapaz moi precoz. 

2. A liturxia prá Romaxe 
que escribiu gúst~me moito; 
se non é atrevemento 
voulle facer este introfro: 

3. Cadaquén fala o que fala 
segundo lle vai na feira; 

· hoxe escoitámo-la historia 
de Xonás o Carbaileira. 

4. . Foi Xonás o Carballeira 
profeta comenenciudo 
que ante o mandato divino 
amosouse moi rabudo. 

s. En troques de ir a Nínive 
esta profeta cazurro 
embarcou quen sabe -onde 
coma pró Caribe Curro. 

6. Ó mar chimpárono axiña 
e enguliuno un gran peixe 
golsouno na praia e dixo: 
«Carballeira, árdeche o eixe». 

7. Predicóulle-lo castigo 
ós de Nínive a eito; 
do profético cabreo 
Xonás quedou satisf eito. 

8. Pero aquela gran cidade 
renunciou ó seo pecado 
e o castigo prometido 
non che lles daba chegado. 

9. Procurando sombra dixo 
«vai un sol -¡ai!-, de carallo» 
e Deos para protexelo 
fixo medrar un carballo. 

10. Picouno un verme e secouno, 
e Deos dixo: «Non te queixes 
_que tamén ós ninivitas 
seica lles arden os eixes». 

11. Esta historia évos ben boa 
para cristiáns e pra curas 
ós que Xoán Vintetrés chama 
profetas de desventuras. 

12. O reino non se constrúe 
á sombra rañando a panza 
con prédica e requilorios 

que hipotecan a esperanza. 

13. Xa adiviña o irimego 
que a mensaxe desta cuña 
é dicir que os ninivitas 
poden estar na Coruña. 

14. Os coruñeses preparan 
a Romaxe con cariño: 
Viva A Coruña e a festa 
da nosa fe, Pan e Viño. 




