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O TRASNO

EDITORIAL

· Daniel López Muñoz

.A outra Europa

Apostoleando (Sant. 1, 26-27)

Mentres os xefes de Estado e de Goberno da Unión
Europea se reunían en Amsterdam, o pasado xuño, na
culminación da Conferencia Intergobernamental, un foro
alternativo co nome de «A Outra Europa» impulsaba unha serie
de actividades de denuncia, e decenas de marchas europeas
contra .o paro, a precarización e a exclusión social percorrían
· os países da Unión, facendo realidade, a contracorre.p.te, outra
unión algo máis que monetaria.

cuestionario~, está clarísima.
·
¡Que mellor ortodoxia que pe¡Boa a fixo o patrón cando
dir
a cousa máis peregrina
mandou peregrinar no 93 a
-nunca
mellor <lito-, pola vía
conselleiros e altos ~argos (Masa~ro-oficial !
nolo Pérez e Gil Sotres ·
incluídos) a xunto do Patrón!
E conta a prensa que a pe~
Un sabe cómo comeza o trastición foi acollida expresada e,
lado da cousa política desde os
por suposto hermanos, no herforos que lle son propios á manas,, ¡traducida! en plena
misa mé).ior, que as cousas hai
esfera do sagrado. Pero un non
sabe como e cando remata
que pedilas polo conducto
semellante romaria.
regulamentario e en idioma
digno.
;E mentres descansaban
Agora," abrindo máis a
fóra
pancartas
e slogans, ó ofimaior fenda electoral do barco
ciante
non
lle
quedou
otra que
popular, botando sal nas feridas
entrar
ó
trapo
e
nun
alarde
de
. da liorta solermiña que se traen
·equilibrismo
vaticano
trasladaPérez e Cuíña, os afectados
-la decisión fi~al sobre a
pola empacadora de Vtlaboa,
empacadora
a quen realmente,
que son en realidade os afecdeixémonos
de historias, ten
tados da demagoxia coa que os
competencias
no tema.Así que,
populares tomaron Vigo, trasvíaApóstolo,
pediu
unha inefaladaron tamén o seu problema
ble
«~olución justa vistas
· ó mistérico foro no que disque
tódalas circunstancias».
o patrón, directamente inspira-

a

Hai sinais claros de que se está a organizar oposidón
europea e planetaria ó neoliberali~mo, despois de anos de indecisión e resignación. O pasado marzo, sen ir máis lonxe, creouse
en Copenhague un Movemento Europeo contra Maastricht.
Ademais de coordinar esforzos de organizacións diversas,
denunciáronse os efectos concretos que as políticas de axuste
dictadas para pasa-lo exame de Maastrich estaban tendo na
vida Cla xente, cómo favorecen unha forte concentración da
riqueza en poucas mans e aumentan a inseguridade e o malestar
social das clases populares. Estes días en Madrid e outros lugares celebrouse o 11 Encontro Internacional pola·Humanidade
e contra o Neoliberalismo, que busca crear un espacio par.a o
diálogo en rede fronte ó monólogo do poder, dando continuidade
ó 1 Encontro celebrado en Chiapas o pasado ano.
Efectivamente, a «liberalización». do mercado de traballo
-mercado no que se compra e vende . a vida de. xente-, a
privatización dos servicios públicos e o recorte do gasto social
en pen ións e subsidios, eclucación, sanidade, etc... poden
upoñer retrocesos en importantes logros históricos do
movemento obreiro.
O problema, tal como se denunciou en Copenhague, non é
só chegar a entrar na Moeda Única, senón as condicións férreas
que impón o Pacto de Estabilidade posterior, o mesmo que
cuestiona a esquerda francesa gobernante, un pacto que obrigaría
a vivir permanentemente ás economías dos Estados membros
coa lingua de fóra e as súas clases traballadoras co cinto apretado ó límite. Todo co agravante de que esas directrices económicas supostamente inevitables serían dictadas por órganos cun
escaso control democrático. A falta dese control na Unión é un
mal crónico e gravísimo: o Parlamento de Estrasburgo é un
símbolo, un símbolo carísimo e sen competencias reais.

É a hora das organizacións transnacionais alternativas.
Cómpre unha contestación que reconduza este proceso no que
se atenta unha vez máis contra os máis febles. E cómpre unha
resposta en tódolos ámbitos, tamén no. do pensamento e a ética
social. Hai que desenmascara-los elementos que parecen conducir a un futuro contra-utópico, indesexable, baseado en tres
piares básicos: menos democracia; máis liberalismo; domesticación acrítica a través dos medios de comunicación.
A pregunta polo papel da lgrexa é inevitable. A retórica
europeísta de Xoán Paulo 11 -mesmo na catedral de Santiago
non hai moito-, tería aquí un vastísimo campo de intervención.
É un desafío importante: ¿apostamos por «Üutra Europa»,
solidaria e aberta, cunha economía de producción para o
reparto, ou entramos no xogo de ser un medio máis de
domesticación das masas populares?

.
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O Apóstolo dá, para todo.

do polo ·Patrón, converte en
decreto os designios superiores
que só el é quen de interpretar.
E coa mesma, peregrinación a ·
Santiago. E fixeron ben.
E así, cucamente, en aplicación do principio de igualdade
fronte ó favor apostólico,
fixérono con. todas as da lei, que
non son poucas. A pé, con invocación de partida, participación sacramental, misa do pere. grino. E supoñemos que compostelana·en toda regra, porque
a motivación relixiosa estreñidamente concibida polo
cóengo de garda ~n inquisidor

A próxima peregrinación
pode ser do alcalde do Vicedo,
o ínclito Prado Villapol,
afiliado de Cacharro. Por pedir, pedirá que a terra trague ós
que descubriron que o concello
que el gobema como alcalde,
merGa a alto prezo as terras que
el poslíe como cidadán, ou.que .
en catro anos se fixese con 60
míseros millóns en dietas. O
malo é se coincide con outra
paralela dalgún vecmo
destemido pedindo a súa.demisión. O cóengo de garda, 'por
moito que traduza, vaise facer
un lío en plena misa.

•
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

1

Facendo comunidade cristiá
Por unha fe limpa
Marcelo (home): Véxote moi calada,
Avelina, ¿en _que pensas?

da comunidade cristiá.Abofé que me
gustaría facer iso que ti·dis, pero ...

Domingo 18 tempo ordinario
Xn 6,24-35 -- 3 de agosto

Avelina (muller): ¡En que hei
pensar!, en face-la tortilla; que se me
está queimando.

Avelina: Pero ¿que? Xa sei que me
vas poñer <liante qué facemos cos
rapaces sós e coa avoa; pero ¿pensas
que non van· ser capaces de organi..:
zarse sós durante 3 ou 4 días que dura
iso ?_Se llelo presentamos, seguro que
o aceptan, e de inoi boa gana, e estou
por apostar que para ~les non ha de
haber mellor festa ca esa.

Por veces somos relixiosos non
·limpamente por fe, amor e
esperanza, serrón por intereses
diversos. Non nos debemos
amargar por iso. Non sómo-los
· primeiros que padecemos ese mal.
Pero si debemos traballar para
facer cada dfa máis limpa e
verdadeira a nosa · fe en Deus, o
noso seguimento de Xesús. Iranos
mellor, seremos moito máis
felices. Por iso Xesús nos urxe a
iso e ofréceno-lo camiño na súa
mesm~ vida e persoa.

Marcelo: Non, ti algo máis estás
pensando, que eu ben te coñezo, e
ben sei cando che está cismando algo
a túa cabeciña. E a tortilla déixama
~cabar de facer a min, que aínda non
fixen nada na cociña hoxe.
Avelina: Toma, paréceme ben, que

Marcelo: Non, iso ben seguro; e
ademais, se o pensas ben, tamén é

* * *

A aposta de Xesús
eu estou que non podo máis. ¿Sabes
que pensaba?
Marcelo: ¡Hai, logo, pensabas! ¡Xa
mo parecía a min! A ve.r, ¿que, que
pensabas?
Avelina: Pensaba que podiamos
dedicar algúns días dos da·s vacacións para ir con eses que van facer
eses días de encontro e de oración.
Seguramente nos vir_ían moi ben.

un bo exemplo que lles damos: que
vexan que os seus pais dedican uns
días a repensa-las cousas do
seguimento de f(esús; por forza
téñense que decatar que iso é para
nós algo moi importante.

Avelina: Pois mira, eu non dera niso,
pero tamén ·tes razón. Agora que, se
chegamos a ir, penso .que debe ser
porque vemos que nos fai falla, que
sen uns días así de vez en cando non
Marcelo:. Que nos virían ben non o é nioi <loado que manteñamos firme
dubido, porque nas cousas da fe e do .a nosa decisión de ser bos seguidores
. de Xesús en comunidade.
seguimento de Xesús eu polo menos
véxome algo frouxo ultimamente. Marcelo: Vale, pois escribíriloslles
P()nso que este curso non aproveitei ós de IRIMIA, que son uns dos que
ben a marcha do grupo; ando así un están organizando cousas <lesas. O
ppuco non sei como, como se se me malo que non sei se non ·será xa un
arrefriasen os ánimos para as cousas chisco tarde.

Domingo 19 tempo ordinario
Xn 6,41-51 -- 10 de agosto
A murmuración dos contemporáneos de Xesús ten
continuidade nas nosas mesmas
murmuracións e receos: ¿será
posible .que aquel home normal,
Xesús de N ~aré, fillo de Xosé e
de Marí~, encerre en si tanta
posibilidade de vida para o
presente e para o futuro, para os
individuos, para as comunidades
e para os pobos? Podemos
murmurar de palabra, ou podemos
murmurar desde os feitos, anque
de palabra nps chamemos
cristiáns.

.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

HIR OS HIMA é r-:;::;;;;;;;:;;;~
unha cidade adicada
a lembrámo-los horrores da guerra cada
6 de Agosto, despois
do bombardeo atómico de 1945. Na
fotografía, os 63
volumes que recollen
os nomes dos máis de 200.000 mortos daquela desfeita.
Nesa xomada ten lugar a «Cerim_onia dos Farois»: á tardiña
os ríos de Hiroshima énchense de farois flotantes cos que
os parentes e veciños fan memoria das víctimas daquelas
toneladas de marte que destruíron á cida9e.

As Delegacións do clero
convocan como tódolos
anos a un tempo de actualización no verán en
Poio (os días ·15-18 de
setembro) cun ·tema sobre a mesa: «Formación
pastoral na vida dos
cregos», coa interven~
ción entre 01.itros, do
Vigairo de Mallorca e do
Profesor de Salamanca Julio A. Rámos. Analizarase por sectores todo o mundo da pastoral: mariñeira, urbana, rural e
tamén as asembleas do domingo na ausencia do presbítero.

ANIMAL SEN FEL» é. o
derradeiro libro do poeta Fiz
Vergara Vilariño, que nos deixou
antes de morrer, adicado ó can. · ·
Mentres ·compartim0s ese
agarimo do poeta de Lóuzara por
toda a natureza que o envolvía,
rexeitámo-lo abandono que
moitos animais sofren neste verán. Só en Galiciano ano pasado foron abandonados 7.500
can e gatos; a pesar de estar penado palas leis de protección
animal, non hai unha vixilancia e control efectivos sobre
estes delictos. No Estado español, ó longo do ano hai desalmados que tiran á rúa máis de 200.000 <lestes animais.

AS FEIRAS DE ARTESANÍA na Coruña, Viveiro ... , son un indicativo da creación e arte ·de máis de 5.000 artesáns que
traballan día a día nos seus obradoiros
espallados polo país, mesmo conservando con agarimo oficias e labores que están a perderse. A vida
dos artesáns non é fan <loada como pode verse nestes escaparates artificiosos, rodeados dos seus productos. Moitas
veces perdidos en aldeas illadas, non teñen medios pra dar
a coñecer e vende-los seus traballos de días sen fin. Non
todo é ouro o que relace ... , polo que cómpre arte llar canles
de formación, comercialización e mellaras na producción~
tamén pra que a_xente moza colla o facha desta arte nosa
que o ano pasado supuxo máis de 5.500 millóns en vendas.

<~

Tempos Novos
As páxinas centrais de hoxe
constitúen expresiva 1nostra de como
se utiliza o poder e,n Galicia, dende
unha concepción patrimonial da Xunta
e un clientelismo denunciado por un
dos beneficiados: La Voz de Galicia,
que dende o chamado Cuarto poder o da prensa-, lle bota un pulso ó
máximo organismo político de Galicia.
Esta información é pos!ble porque
naceu -vai polo número 3-, un órgano
de información mensual -a revista
N9vos Tempos-, que é propiedade de

moitos socios e dirixe o profesor .de
Xomalismo Luís Álvarez Pousa.
Neste mesmo número 3 aparece un
·interesante artigo sobre A Igrexa en
Galicia. M áis sombras ca luces,
asinado por Engracia Vidal Estévez e
Agustín Díaz Blanco, amén de
colaboracións de monseñor Miguel
Anxo Araújo Iglesias, Fracisco
Carballo de Bernardo García Cendán.
·Aconsellamos asomarse a esta
ventá informativa independente.

AS COSTAS tamén
amosan neste verán o seu
rostro destrozado .Polas
agresións; só no ano pasa-·. vaseira
· do tlveron que · sufrir · máis
de catrocentas infraccións
•
denunciadas (moitas delas
construccións ilegais), polo
que o ·Fiscal de Galicia
acaba de da-la voz de alarma á Xurita, que é ~ responsable nestas zonas protexidas na franxa de cen a
douscentos metros que lle corresp~:mde e a máis invadida
polos delictos ecolóxicos, a carón do mar, aínda pertence
Costas, dependente de Madrid e que neste intre está máis
respectado.
1

a

CINE CLUB CARBALLIÑO O CINE sempre tivo a súa referencia_ nas Xomadas organizadas
-9
polo Cine Club do Carballiño, que
·foron punteiras nesta arte. Nun ·
país no que segue a admirarse o
cine que se fai en Estados Uni..u..loi-~-_;:..--~ dos, sempre por razóns económicas e comerciáis, non polos valores da arte ou da imaxinación,
cómpie descubrf-los novos talentos que hai entre nosoutros
nesta e nas outras artes; pero as distribuidoras multinacionais
están a domina-las nosas pantallas, por exemplo facéndose
cos multicines «Los Rosales» da Coruña ou «Yelmo» de
Lugo; pero as vilas rurais seguen a pecha-los salóns: só q1;1edan 36 pantallas fronte ás 11 O das cidades. Na fotografía, o
director ·da Escola de Arte e Imaxe da Coruña, Manolo
González coordinando unhas Xomadas do Carballiño.

os

DEPORTES
NÁUTICOS están a
mover moitas vilas
costeiras~ só na provincia da Coruña,
salienta-los «Xogos
Náuticos
Intercélticos»,
no
Ferrol, do 16-23 deste
mes. Pero é este últi- .
mo día o que vai
enche-las rías de
competicións de vela:
Porto do Son, A Pobra
do Caramiñal, N oia·, A
Coruña, Rianxo, etc.

~lil!~ A FESTA DA ISTORIA, o trinta de
agosto en .Ribadavia, é unha volta ó
século XIY, cando os xudeus eran un
elemento integrador da súa cultura e
comunidade. Os que queiran asistir ós
desfiles, ó casamento xudeu, ás danzas
e xogos, ós torneos, ás ·mostras de
cetrería mi tiro ó arco, á cea no barrio
xudeu, xa poden ir facendo o seu traxe
de época. A capital do Ribeiro promé_____. tenos unha xomada cargada de vida
e cultura; tamén podemos visita-los restos da sinagoga ou
do Castelo dos Sarmiento, señores daquela bisbarra no
Medievo. Esta festa celebrábase ata o XIX dentro das
celebracións relixiosas da patroa do Ribeiro, a Vuxe do
Portal. Na foto, unha estampa do barrio xudeu.

OS CANEIROS
UNHA SOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA ,A
de Betanzos polo
San
Roque
TRAVÉS DE NEGOénchennos de
CIACIÓNS REAIS é o
nostalxia
neste
obxectivo da nova tre- .... ~."-verán porque esgua do IRA irlandés. O
tamos a ver cómo.
obxectivo é que o Sinn
estes recantos que
Féin participe nas conpoñen música ós
versas sobre o füturo do
nosos ríos están a desaparecer, uns víctimas dos encoros,
Ulster, que comezarán o
15 ·de setembro. Nesta decisión hai .toda unha carga de
como ~~ que queren construír no Sela e no Umia, que a
coraxe por ambalasdúas partes: o novo Gobemo de Londres . Federación de Grupos Ecoloxistas volven a rexeitar coma
un atentado máis á nosa natureza; outro polo abandono dos
obriga ós unionistas a despraza-las suas manifestacións dos
humanos... Estas presas naturais son o lecer dos seus
barriOs católicos; estes, o Sinn Féin, sensibles a este xesto,
veciños que ó son da súa música seguen a soñar coa
pídenlle ó IRA un esforzo na busca dunha paz para sempre,
«Galicia dos dez mil ríos», e tamén o pracer dos pescadores
que estes aceptan. Na fotografía, o líder do Sinn Féin, Gerry
de anguías, onde quedan.
Adams ..
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Tempo de festas

D

esde mediados de xullo a metade de setembro, Galicia está
en festas. Son milleiros as aldeas,
parroquias, vilas ou cidades que
festexan algo, en xeral ó patrón da súa
igrexa. É unha tradición fondamente
arraigada na nosa historia.
Ata hai vinte ou trinta anos, a festa
do patrón da parrqquia servíalles ós
v~ciños da mesma, que .compartían a
suor do traballo ó longq do ano, a
miúdo en tarefas desenvolvidas de
xeito comunitario e solidario entre
todo o vecindario ou boa parte do
mesmo, para celebrar tamén xuntos un
ou dous días de lecer. En cada casa
comíase do melloriño que se tiña, un
pouco de todo, para mata-la fame de
mal ano ou polo menos· esquece-las
comida frugais do común. No adro

da igrexa (ou noutro campo axeitado ), .
despois da celebración da misa solem-.
Por Tintxu
ne e da procesión, aló_pouco antes do
solpor, cando a calor do día remitía,
corran coa organización_ do
empezaba o baile.
acontecemento.
Mozas e mozos da parroquia esEsta xente non sae da súa frustrataban alí todos xuntos, a non ser que
ción. Fan un .esforzo . enorme con
algún loito máís ou menos recente o
relación · ás súas posibilidades, para
·impedise. Os das .parroquias próximas
contrata-las orquestras de máis sona,
chegaban todos xuntos, para unirse á
facer estoma-lo máis grande número
festa, logo qunha boa camiñada moitas
de foguetes, deixar quedar ·en bo lugar
veces ou, no mellor dos casos, en
ó seu patrón. Pero os mozos a penas
bicicleta. A comida daba oportunidade
asisten ás festas nas aldeas (aínda que
de xuntar ós parentes e amigos dos
seguen fado a elas nas vilas e cidades)
lugares máis · próximos, o baile era o · e os vellos van unicamente a escoitaacontecemento do ano.
la orquestra de tumo: ninguén baila e
o ambiente nori é precisamente do
Nas cidades, as . festas eran -e
máis
festivo. ·
seguen sendo-, un servicio de lecer
mái.s, · organizado e pagado polo
Cómpre, pois, buscadle unha alconcello respectivo, sen
ternativa a estas festas; facer que
que o vecindario teña
sirvan máis de lugar de convivencia
gran protagonismo, máis
entre os veciños e mailos numerosos
que como «consumidor»
emigrantes que non deixan de regresar
do producto. Unicamenpor estas datas a compartir días ledos
te algúns barrios máis
coa familia. Algún camiño xa se ve:
activos seguen organiprecisamente as cada día máis abunzando de por .si . festas
dantes festas ~e emigrantes, nas cales
que teñen .máis que ver
a fórmula de xuntarse tódolos veciños
coas antes descritas, para
da parroquia · e mailos e~igrantes reo ámbito non urbano.
. tornados ·e outros parentes a compartir
xantar nunha carballeira ou outro luNeste eido ás cousas
gar semellante, onde . todos poden
cambiaron moito nos úlcomer,
cantar e bailar en alegre troula
timos anos. A xente dis- ·
ó
longo
dunha tarde, coa compaña dun
pón de moitas máis pogrupo de gaiteiros ou unha orquestra
sibilidades de se mover,
dé menos decibelios cás habituais da
as mozas e mozos aconoite pode .se-la fótmula de futuro.
den con frecuencia ás
cidades. A «industria» do ·
Non se esqueza tamén o gran éxito
espectáculo montou en
que veñen .tendo, xa .en vilas e pobos
case tódalas vilas discomáis importantes as innumerables
tecas que programan · celebracións gastronómicas que . se
múltiples actuacións ó
yeñen propagando nos últimos anos.
longo do ano. E os mozos
As verbenas esmorecen nas aldeas,
e~tanse desinteresando
. pero o espírito de festa non decae.
polas festas da propia
¡Que viva, · pois a festa, por moitos
parroquia ou aldea. Así
anos! Pero busquemos entre todos o
que teñen que se-los xa
xeito de que responda ós dese:Xos do
non tan novos os que
público ó que vai dirixida.

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

Tocando o vento - Brassed off
(Mark Herman, 1996) ·

Grandes Historias de Amor

Lamérica
(GianniAmelio, 1994)

Se hai un período eterno dentro da
historia do cine é o que nomeamos Cine
Clásico, e se hai un tema impereced.orro
son as historias de ·amor. Partindo <lesas
premisas, a disfribuidora Filmax acaba
de poñer no mercado a colección Grandes historias de amor (cada 2 cintas
2.995 ptas).
Resulta cando menos rechamante que
alguén que por todo curriculum ten no
seu haber a dirección de Échale la culpa
al botones e a montaxe, como.axudante,
de La jungla de cristal III. La venganza,
firme unha película tan sorprendente
como Tocando o vento, desafortunada e
incomprensible traducción do título
orixinal Brassed Off, algo así como
«Ata os collóns», que reflicte mellar o
contido da cinta,.
Mark Herman súmase á liña·marcada fundamentalmente por Ken Loach
para levamos a unha das cuestións máis
candentes da Inglaterra post-Thatcheriana: a absoluta indefensión de determinados sectores da clase obreira
británica.

·Nela recóllense dende melodramas
tan femrosos como Breve encuentro
(David Lean) ou Pandara y el Hf!landés
errante (Albert Lewin), ata adaptacións
literarias tan acertadas como Cumbres
borrascosas (Willian Wy ler) - ¿quen ·
podería ler hoxe a novela sen ver nos
seus protagonistas os rostros de Merle
Oberon e Larry Olivier?-, pasando por
musicais tan entrañables coma Las zapatillas rojas (Micliael Powell e Emeric
Pressburger).

Tocando o vento achégase a esta
realidade a partir da repercusión que o
desmantelamento dunha mina (na conca
carbonífera de Yorkshire) ten na banda
A colección preséntase coma un
de música que integran os seus
auténtico «regalo» para os namorados
traballadores. E é aquí onde reside a
da polifacética Katharine Hepbum (Loorixinalidade da cinta de Herman fronte
curas de verano, David Lean), do elea outras propostas, ó retrata-la «outra
gante atractivo de Gary Cooper (Noche
cara» -máis limpa e relaxada-, dos ·seus
nupCial, King Vidor), da ft;axilidade de
personaxes, sen que isto queira ·dieir
Vivien Leigh (Lady H amilton, Alexander
máis amable ou menos comprometida. . Korda) ou da solidez de Dana Andrews
cunha realidáde sórdida e preocupante
(Fiel a tu recuerdo, Mark Robson), e ó
nesta Europa enferma dun neoliberalismo
mesmo tempo preséntase coma unha
galopante. Cabe destacar, por enriba de . · oportunidade para que a xente máis
tódolos elementos positivos desta cinta,
nova poida descubrir un período da
a espléndida interpretación dos actores · historia do cine que se Hes oculta tralos
nunha historia coral na que cada .un
músculos de Schwarzeriegger ou os
·deles ile aporta un novo matiz.
lentes escuros de Will Smith.

Atopámonos <liante un deses «casos
raros» de película que, sen ser americana e sen estar protagonizada por grandes
estrdas, consegue chegar ás pantallas
. españolas, e novamente reafirmamos na
certeza de que independentemente da «fábrica ·de soños» o cine posúe un inestimable valor coma vehículo de denuncia,
testemuño ou crónica socio-histórica.
O éxodo masivo de albaneses cara a
Italia -unha Italia maxicamente .conver. tida en terra de promisión, gracias á imaxe
distorsionada que Hes vende a televisiónserve ó director deNiños robados (1992)
para presentar unha reflexión sobre o fracaso do réxime socialista no Leste europeo, pero tamén sobre a decadencia dun
capitalismo occidental, incapaz de se unir
de forma solidaria .fronte á pobreza e á
desesperanza, impotente e ensimesmado;
o occidente europeo só é capaz de
volvérlle-las costas e pechárlle-la porta.
A través da mirada de Gino, que se
ve fatalmente convertido nun «deles»,
Lamérica ofrécese coma un eficaz instrume n t~ á hora de athegarnos ó
coñecemento dunha das cuestións máis
sórdidas e enguedelladas da historia contemporánea de Europa, só comparable
coa desmembración que supuxo a 2g Guerra Mundial.

DESCRITORES: Países do Leste.
Transición política. Mito dos países do
«1 º mundo». Explotación social.·
Desmembración dun país.

PARA NON PERDER: O número 15-16 da revista Viridiana onde se inclúen os guións de Nadie habalará
de n~sotras cuando hayamos muerto (Agustín Díaz Yañez, 1995) e Hola, ¿estás sola? (Iciar Bollain, 19_95).
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prensa gale:
REPORTAXE

Crónica dunh
No número 3 da revista Tempos Novos dedican o editorial e maila rep~rtax~ ti.t ulada «Prensa a golpes»
ás axudas que a Xunta concede ós xornais galegos,
·que ascenden a unha cifra realmente escandalosa:
21.000 millóns de pe$etas dende que Fraga é presidente. Pero o que realmente produce medo é a corrupción e control dos medios en beneficio do
goberno. La voz de Galicia publicou os datos destas
axudas para presionar ó goberno e obter axudas
Segundo este artigo La voz de
Galicia decidiu «racha-lo pacto de silencio culpable» e ergue-la voz contra
o sistema de concesións de axudas económicas á prensa. As necesidades dos
medios foron aproveitadas «habelenciosamente» para crear unha dependencia desas axudas públicas que se
reparten dun xeito escurantista e
empre en función de se .a liña informativa do medio en cuestión resulta
d grado daAdministra~ión. Pero non
é que La voz de Galicia cuestione as
axudas senón que pretende tirar un
meirande proveito delas ~ Para
conseguilo inicia (a uns meses das
eleccións autonómicas) unha guerra en
dúas frontes: a primeira. contra a
Xunta, sacando á luz titulares pouco
gratos en San Caetano e a outra contra
os demais xomais 6 facer pública a
relacións de convenios asínados polos
medios é as consellerías. Aínda que .
globalmente La voz é o xomal que
máis diñeiro público embolsa, dado
que se trata do diario de maior tiraxe,
recibiu o ano pasado unha axuda de
5,75 pts por exemplar mentres que La
región percibiu nada menos que 44,8
pts ( é dicir que a metade de cada
exemplar do xornal ourensán
pagámola cos cartos de todos). O resto dos xornais manteñen a boca calada a nor ser La región, que o 8 de xuño
publica unha noticia onde se nos informa de que o Grupo voz.recibiu da
Xunta o ano pasado 2.000 millóns de

consonte co_a súa tiraxe, o que equivalería a quedarse con case o 50 % do total, Na Xunta non deben .
atoparlle moita gracia o feito de que La voz deixe de
se-la idem do sen amo cando queda tan pouco ·tempo
para as eleccións. Mentres tanto os outros xornai,s
calan, porque non. se adoita ro.e-la man que dá de
comer. Irimia quere ofrecer un resumo deste documentado· artigo que os interesados poden co~sultar
nas páxinas 40-47 da citada publicación.

pesetas en distintos concepto~ ( convenios, subvencións e contratas obtidas
.polas empresas deste ·grupo). A
resposta de La voz lese días despois,

sión a medios políticos e financeiros
para a concesión de emisoras de FM.
A revista Tempos sinala que nos
datos publicados pola voz se omiten

e

httpJ/ www.ecg.ozone~s (((}
e-mall.ocorreo@tsai.es · '-....../

cando dedica unha páxina á noticia de
que La región é o xornal español con
maiores perdas. O contragolpe de La
región consiste en sinalar que La voz
é, entre os xornais españois da sua dimensión, o que obtén peores resulta~
dos e que esta é unha campaña d@ pre-

orreo

os datos da Consellería de Sanidade,
que curiosamente é amáis xenerosa
co Grupo Voz. O diario descúlpase
nunha noticia do 11 de xullo dicindo
que eses datos xa· os publicou «el .Pasado lunes» (é dicir, 7 de xullo, cando
xa a revista Tempos publicara o referido artigo).

· ___________________
ga e poder_
a

.
corrupc1on
~

O grupo Voz e a Xunta
Pero o Grupo Voz non debería ter
queixa do goberno galega. Deste
obtivo a contrata pala publicación do
Diario Oficial de Galicia (300 millóns
anuais), do xomal de sesións do parlamento ou, máis recentemente, as
. enquisas a tarxeta sanitaria.Aresposta
atópana os redactores de Tempos no
cambio de di:(ectivos do xomal coruñés. Ó non obteren os resultados de
apetecidos «nos despachos oficiais»
aproveitaron o debate no parlamento
sobre as axudas á pr~nsa. · O resto dos
xomais silencian o debate mentres La
· voz sinaÍa á Xunta. Como diri os re-

dactores de · Tempos «Xamais
imaxinaron PSOE e BNG que as súas
propostas sobre o control de axudas
directas e indirectas ós mediós terían
o apoio tan decidido·dun xomal, e menos de La voz», A postura <leste xomal
sorprendeu tanto ó goberno coma á
oposición.

Segundo Fraga son os medios os
que provocan a sinatura dos convenios
coas consellerías por medio · de
«propostas intelixentes» _xustificadas
«cun suplemento ou con apartados
culturais», que son segundo Tempos
«verdadeiras antoloxías da adulación».

dende outubro. Aínda que, segundo
Pérez Varela, esta publicidade págana
as empresas constructoras, os redactores de Tempos opinan que estas empresas «incrementan as súas ofertas entre
tres e seis millóns para facer fronte ás
campañas do executivo». Deste xeito,
Pero aínda hai máis. Os diarios re- indirectamente, as campañas publiciciben axu.das por outras vías: «as asis- tarias páganse cos cartas público~
tencias técnicas para divulgar informa- malia non apareceren reflectidos· nos
ción -contratos nos que se simula a · orzamentos. lso si, por unha estrañá
concorrencia de ofertas- é un dos mé- «casualidade» tódal~s empresas que
todos máis fraudulentos e perversos do pagan os anteditos anuncios nos
· gobemo de Manuel Fraga».
xomais coinciden en utiliza-lo lema
Galicia avanza. Segundo o propio
Suárez Canal trátase dun «gasto absolutamente superfluo por innecesario e
unha auténtica adulteración das regras
do xogo democrático» e engade que
«Sen este tipo de prácticas vostedes non
gañan as eleccións». E Miguel Cortizo,
o voceiro do PSOE cre·que «O gobemo
presiona, ameaza e chantaxea utilizando o diñeiro público para coarta-la
liberdade de expresión. A Xunta ten
prostituído pala súa banda a relación
cos medios de comunicación».

Campañas de publicidade
Ante a pregunta do parlamentario
do BNG Suárez Canal sobre os gastos
en . publicid~de da campaña Galicia
avanza, nas que se ve o presidente ou
conselleiro de tumo inaugurando obras
obsérvase que son máis de 100 millóns

O día 11 de xullo La voz aproveita
o propio artigo de Tempos (no que non
se pode dicir que o xoma·l saia moi ben
parado). para .leva-la auga para o seu
propio muíño ó dicir que «unha revista pide criterios objetivos y control de
las asignaciones». Veremos en que acaba esta partida iniciada por La voz, que
ten dúas lecturas, como sinalan no editorial de Tempos: «Se serve para romper esa conexión fraudulenta co poder
polític.o benvida sexa. Se só fose para
presionar e amezar en beneficio propio, ou para desfacerse dos seus .·competidores provinciais, merecería un
bloqueo democrático».

Aldegunde Quiñones.
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TESTEMUÑO

Tamén insubmisos
Cando, ós 21 anos, ·O noso fillo
nos comunicou a súa firme decisión
de·facerse insubmiso, non nos colleu
de todo desprevidos. Desde que, ós
17, o chamaron ó concello para inscribirse, xa viña manifestando que non quería ir á mili. Aínda así,
custounos facernos á
idea.

dereito; a nosa teima era convencelo
para que canalizase a,loita por dentro
do marco legal vixente.
En todo o demais (valores que se
promoven na mili, funcións dos

Desde unha formulación inicial ~e pais
preocupados e que
queren o mellar para o
seu fillo, intentamos
convencelo para que
tratase de buscar un
equilibrio entre a súa
ncce idade de loitar
p r un mundo mellar
eus lexítimos intereses persoais (estudios, futuro profesional, familia), pero sen
ter que pagar tan alto
custo.
Houbo, desde entón, un longo proceso
de achegamento ó
tema, a base de conti-'
nuas conversas, lecturas, apaixonadas discusións, coñecemento
doutros insubmisos e
dos seus familiares, asistencia·a actos
antimilitaristas... que supuxo un
enriquecemento mutuo e unha actualización das nasas ideas.
O máis difícil foi comprende-lo
feito de negarse a cumpri-la lei nunha
sociedade que se di democrática e de

mentas e da constatación de que a
loita dos insubmisos é política, pacifica e mesmo respectuosa co principio de legalidade (avisan previamente
da súa desobediencia, entréganse voluntariamente e acatan
as consecuencias), ter, minamos aceptando
plenamente a súa decisión.
Hoxe, coa dor .por
telo privado de li. berdade, pero coa cabeza erguida, e convencidos da nobreza
·da lo ita antimilitarista,
de que vale a pen.a,
inda . a custa dun gran
sacrificio persoal,
estámoslles a explicar
a t~dos as. razóns da
súa conducta en favor
ciun mundo sen arm_as,
.da Xustiza e da Paz.

exércitos, montaxe da peseese, ideas
antimilitaristas,
inxustida
e
obselescencia da lei ... ) non nos foi
difícil poñernos de acordo, como non
podía ser menos, pois algo tiñamos
que ver na súa educación.
E, <liante da solidez dos seus argu-

Hoxe, sentindo cerca o apoio de familiares, amigos e simpatizantes, e sabendo qu~
a maioría da cidadanía está a favor da
supresión do servicio
militar abriga-torio e
da despenalizaciót;l da
insubmisión, querérriosvos pedir, ós
le~tores de Irimia que vos sumedes.
En Catoira, a 18 de xullo de 1997

Purificación Correa Abuín e José
Ramiro Paz Tarrío, nai e pai do
.insubmiso Ramiro Paz.

NOTA: Nas páxirias 10-11 donº 500, extraordinario, hi dous artigas que fan referencia a este tema.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

Xosé Antón Miguélez Díaz

O bocata · de Tortilla

-Desde hai anos chama á porta
cada semana pedindo algo e cando
atopa a meu pai sempre o larga con
dez pesiños, algunha vez con vinte,
pero coma me pille a min na casa
non se vai sen o seu bocata de
tortilla, que anque non me apeteza
eu sempre llo preparo, que me dá
mágoa ver ó coitado coa súa cariña
de leite fervido e sen . dentamia e a
'
tortilla polo menos amolécelle o
panciño máis que se fose xamón, e
a maiores úntollo con tomate como

fan os cataláns, e
penso que polo
menos así leva
algo quente para
comer; cartos non
lle dou, ·que son
ponzoña para el
pois sei que os vai
: meter en viño ~ así
anda o pobre tan
acabadiño; ·e para
min era moito
riláis <loado darlle
os cartos coma o
papá e desentenderme, que boto o
meu tempo na
cociña, oes, bater
os ovos, quentar o
aceite, facer a tortilla, amañarlle o
pan, estrumarlle o
tomate, fregar
logo a cacharrada,
total que botas
unha xeiriña,- e
ademais, dígoche
a miña verdade, e
non é que sexa racista nin nada que
se lle parez~, · ti
ben sabes que non,
o caso é que, desque marcha, pásolle
sempre a fregona ó recibidor e boto
ambientador porque o coitado deixa
. un cheiro, meu pobre, que no11 hai
quen ature. E claro, tampouco o vou
deixar fóra na escaleira que non sei
que .me dá pecharlle a porta, e por
iso fágoo entrar mentres lle amaño
o bocadillo, e xa ves, eu moito máis
mona se lle dese os vinte .pesos, que
así °:_in cociña, nin fregona, e por
riba de ~cabar máis axiña gastaba
. meno&, e non tiña que tragar aquel

arrecendo que, a verdade, fede que
apesta, pero hai que ser humanos ...
. -Oes, non estarás talando do vello das catiuscas que está na praza
do ambulatorio moitas veces e leva
canda el unha gaiola baleira e
asubíalle coma si tives.e un xílgaro
dentro, que debe estar pasadiño o
pobre, e anda sempre cun carriño
dos ·da . compra cheo de bolsas de
plástico ...
-É tai, non sabía que o coñeceses.
-Po is non quero desanimarte,
pero onte vino cando saía da túa
cas_a con algo na man; e tamén vin
coma fa direitiño ó contenedor do
lixo e chimpaba alí o que debfa ser ·
o teu precioso bocadillo.
-¡¡¡Non me digas tal cousa por
favo'r!!! ¡'¡Non o podo crer!! ·¡Ai
·m iña madriña non sei qué me dá !
¡¡Polos cravos de Cristo!! ¡¡¡Anda
que xa ... !!!
. -... E _polo menos, se non o había
comer podía dicirmo que aforraba
tempo, traballo e diñeiro, estou indignada con vostede, e seguro que
xa tirou máis, sabeo Deus, se cadra
todos cantos lle fixen ...
-Non se aborreza señora, é que a
min a tortilla non me presta ben,
faime golsar, debe ser polo fígado,' é
superior ás miñas forzas ...
-~ como non mo di.Xo antes, isto
é por demais, é unha burla incrible
'
e durante anos ...
-Ai señoriña nunca me
_preguntou se me gustaba, e eu non
quería que mo tomase ·a desprezo, e
como cando está o señor sempre me
dá unhas pesetiñas ...
XAM
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DENDE AGUIÑO

Un oficio xa esquecido: a Salgadura, "Salasón"
Cando os cataláns inmigraron á
nosa terra, os barcos
galegos e a industria
pesqueira acadou
unha grande e positiva transformación.
Aínda hoxe en
tódolos portos galegas campan apelidos coma Crusat,
Colomer, Busons,
Ferrer... perfectamente radicados no
noso país.
As conserveiras
galegas locen nomes
catalán e moitas
eguen en pé, promocionando, como
e di hoxe, os nosos
saborosos productos
do mar e levando a
toponimia galega
por tódolos recunchos do mundo.
Pero outra daquelas industrias, a_
salga, unicamente
vai · deixando reliquias doutros tem- ·
pos de esplendor.
De pequeno, en
Porto do Son, ben recordo os moitos
«almaséns» que traballaban a
salgadura da sardiña para producir
arenques. ¿Como deviña este .proceso?
Os «almaséns» sempre estaban
a carón do mar e moitos deles
dispuñan dunha rampa para que os
barcos ou lanchas puidesen atracar
en toda marea, e os mariñeiros, en
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Por Francisco
Lorenzo M ariño

As sardiñas b6tábanse enribá das
tapas dos lagares e,
cando estaba ·a salmoeira feita, envor. caban as sardiñas
das tapas e removían con pas de
madeira para ·que o
peixe tomase ben o
sal. O normal era
que eses peixes esti . .
vesen alí, a remollo,
arredor dun mes,
pero se había demanda, en quince
días e ata · nunha
semana,· pasaban ós
tabais.
Os tabais eran
circulares, duns sesenta centímetros de
diámetro e duns
vinte de altura.
N estes tabais ou
«tambores» pola súa
forma, .eran prensados con ·instrumentos moi parecidos e de idéntico
caixóns, portaban a sardiña ata .os
. método cós lagares de prensala uva.
almas.éns. Estes estaban cheos de
Fn Aguiño aínda se conservan
· lagares un m.etro a.mero e medio de ·
fondo, e duns dous ou tres de lado. restos deses «almaséns»: no «Porto
Nestes lagares, que en Aguiño aínda Fenicio», na Catía, no secadeiro de
existen algunhas reliquias deles, bacallao, que está a caer, e na zona
facíanse a salmoira qu_e, para saber do peirao, que .é o máis intacto, se
se estaba a punto, botábaselle unha ben en tempos foi cetárea de marispataca, e sal na auga, ata que nadase cps aproveitando os mesmos laga- ·
a pataca.
res que foran da sardiña.

•

CRÓNICA

. URCA .97, nova singradura.
enfría a noite, e Vicente e Rosi, de
Pueblo de Dios (Huelva) aluman na
escuridade con aqueles ollos tan vivos,
tan ch.eos det fe, de tanto ... !
.

urca:(xerm. hu/ke=nave), s.f.
Antigua barcaza de gran tamaño, ancha no centro,
que cruzaba as nasas rías e utilizada para o
transporte e onde cabía ... de todo.

· ó remata-la xomada, ancorada a
barca na praíña da noite, os músicos fan
da súa arte acougo e festa para toda a
tripulacion: Luís Gujtarra (Madrid),
Brotes (Huelva), Xacobe (Arousa),
Egunsentía
(Euzkadi),
Suso
Doinínguez (A Coruña), Paloma
Suances (Santiago), Punto e aparte ·
(Ourense), e novas voces como os de San
Caetano, Neda, Xoán Neira e ata os
cociñeiros que marcaron un animado son
cubano.

Urca é unha experi~ncia nova, con
xente nova, chea de proxectos e ilusións,
pensados desde a Terra, desde Galicia.
Entre o 17 e o 20 de xullo, no Seminario
Menor de Santiago, trescentos xoves
partiron na barca da URCA · ná 6ª
singradura polas augas da EXPRESIÓN,
a SOLIDARIEDADE e o ENCONTRO.
Urca e o nome que se lle daba a unhas
antigas barcazas que cruzaban as rías,
levando xentes, gando, mercancías ... así,
na nosa URCA tamén cabe de todo e un
non deixa de sorprenderse o descubrir
tanto mariñeiro que fai real aquilo do
Evanxeo.

. Pero .houbo tamén pesca de altura,
onde largar fondo os aparellos do ser e
aprender novas .artes, os OBRADOIROS: Canto e modulación (Carlos
Voces),. Ocupación e tempo libre
(Cáritas, Santiago), xogos cooperativps (D. Bosco, Santiago), integración
de minusválidos(Auria Viva, Ourense),
Habilidades sociais (La Fontana,
Leon) ... Os SEMINARIOS, centrados na
reflexión e º· debate: Teoría e praxe
sacramental (Segundo Pérez), Pobreza
en Galicia (Lois Barreiro), Credo para
xente non crédula (Chao Rego), Todos
somos Igrexa (Colectivo .... )

debuxaba comicamente situacións da
vida cotiá.

Á media xornada estaba o
URCAFE, momento de · encontro,compartindo café de Chiapas, Perú e as
entrañables voces de Xacobe Louzán e
Antonio Roura, que presentaban as en· trevistas e actuacións.
Un dos momentos fortes de URCA
·é a Eucaristía do Doiningo; é como a
explosión que arranca o motor e que dá
sentido a todo o que se fai: poder vara-la lancha para compartir a mesa e a Palabra. E cada día á mañá e á tardiña, a
oración foi intensa con Carlos Alvarez e
Pueblo de Dios, axudaron a escoitar ó
gran Mariñeiro,.ó que desde a liberdade
nos convida a navegar polas augas do
Reino.
URCA chegou a porto na tarde do
domingo, gracias a tanta xente, a tanto
traballo e. esforzo gratuíto, o apoio da
Pastoral Xuvenil, do propio Seminario
Menor, e de tantos brazos anónimos que
axudaron a vogar nesta barca da fe, tan
nova e esperanzadora.

E as MESAS REDONDAS nas
que se coñecen experiencias apaiSantiago, xullo de 1997
xoantes,
como
as
das
comunidades
de
Despois de.seis anos, un cae na conta
Rubén Aramburu.
de que en URCA hai algo presente e con- · Pueblo de Dios (Huelva), a de Sandalio
tinuo, seguramente o que lle dá ese sa- (Cantabria), a de Tui ... Des- , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - · PtJwÁt -'f ,,,.¡"'f"'"f Át urca:
bor a mar, o estar sempre disposta no cubrir mulleres que . tan de
peirao a partir: a acollida, a sinxeleza e cura en G.alicia, o
E"-1'>tffiJw, ~1ffh)ftÁ-'Át t E..
voluntariado
coma
opción
a gratuidade. Non aparecen nos progra-'14"-'"'ff tf,l>Hf tJw '-'et) H-'ffhÁt -'
mas de embarque mais estan aí, e os desde a fe: Aspas, Rogas,
t f '4t ,,,,t,,,ff llfllf '" " '")'ff>tf..,"
pasaxeiros falan do ben que se atopan Cáritas, Proxecto Home,
Ell-PeE~ION Át t1Á1 'ff1'' Át ",'ft, ÁtJwÁt "
Mulleres Marxinadas, .e por
na barca.
último, a problemática que
~OLIPIJetEPIJPE f'4t
lt"" " t1Á1f t "
Chegan xentes de cerca e de lonxe
rodea ás ONGs.
para compartir experiencias, presentar.
tihf "
ed.., t '4 ..f, ..,f .. ,
Na cuberta actúaba Bea
traballos ... Fala Sandalio, tranquilo na
ENC.ONJeo Jw'4JwA" ,,,t"-"
proa, o crego dos presos que soña sempre Zahorín facendo da danza
,___
____.
liberdades, e víveas. Mentres, o nordés . expresión, e. Paco Cotelo

e,,.t,,,

't

t,"'"ll", ,,,,,

"'f

__________________
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UTOPÍA

DENDE A MOCIDADE

Planeta obxecta

Bolboretas
sen as
~

. Ninguén é libre, iso xa o sa- Por Esther García
bemos, pero, como diría Orwell, Lueiro
«uns menos ca outros». Pero
ninguén nos paramos a cavilar sobre o tema. Somos
coma máquinas que «Cumprimos» co noso, ternos unhas
normas, unhas leis.
Pero iso non é o que importa. O noso motor funciona
para sobrepasar ós demais; a competencia impónsenos
dende cativos: o «máis ca» escoitámolo xa no berce.
¿Que é o que prima nas regras sociais? O diñeiro. Os
cartas case que son o mal de tódolos males. Non se
valora o ser humano coma tal,
a
úa capacidade coma
«persoa»; non hai alternativas:
¡z
os cartas son os que fixan as
tí]
leis (leis xurídicas, leis da
w ' 1
«rúa», do cárcere ... ).
.o
-t~

t.

8

¿como aprende un a naz
..,..(
dar: dentr
u .fóra da auga?.
ca
guramente nunha poza nin
11 p rderiámo-lo medo á auga
nin saberiamos nadar. Agora ben, fannos crer que a
prisión é un lugar para reinsertar aqueles indivi~uos
(non persoas) desviados., que saltaron as regras da
sociedade. ¿Cantos deses individuos saen «rehabilita·
dos» do cárcere?
A prisión é un reflexo da sociedade onde a supervivencia é o pan de cada día. Loitas contra ti e cos demais.
Fórmanse bandas onde hai un xefe que é o que máis
cartas ten. Dentro do cárcere hai pelexas, hai roubos,
hai violacións, hai droga, hai ricos e pobr~s, hai racismo, hai medo, hai dor...
Pero ¿que é o talego? Coido que é coma un laboratorio onde fornas construíndo un bicho, un cancro que
non sabemos como arrincafo. Agora dános medo, ternos
pavor de puxa-la porta dese laboratorio porque
descoñecémo-la reacción do «bicho» logo de que o
tivemos fechado, non lle deixamos comunicarse; non lle
permitimos relacionarse con nada; ... en fin, fixemos del
un verdadeiro bicho e agora non atopárrio-lo pesticida
para destruílo.
Quizais sexan vermes que algún día serían
bolboretas pero que a sociedade, nós, arrincámolle-las
ás. Agora xa non poden voar, son as víctimas. ¡Que
ironía!

RlltlA -14

No . planeta «Militar», que tempos atrás tivera o
nome de «Terra», os ·homes gastaban os cartas en fura. lo chan onde pisaban lanzándose uns ós outros estraños
apéiros que chamaban «armas».
Era segundo eles pra defenderse do .inimigo, o caso
é que, paseniño, o planeta facía ¡pschsss! ~esinflándo
se.
As pesetas, fartas . de seren elas as culpables,
xnntáronse un día. O billete de mil falou: «Utilízanno~
para merca-las armas que .feren a natureza, matan o
mu.ndo e enferman os nenas».
Un grupo de moe'das de ·cinco pesos informaron: «0
ouro día trocaronnos por balas
para matarse entre eles».Axiña
as de cincocentas pesetas
propuxeron: «Fuxiremos pola
noite. Sen que se decaten
· sairemos dos bancos, dos seus
petos, tarxetas e caixeiros automáticos, roldaremos ata un
planeta libre».
Pola noite centos de miles,
miles de niillóns, billóns de pesetas fuxiron do Planeta
«Militar» roldando coa forza do·vento que nacía antes
do mencer.
De súpeto atopáronse nun planeta distinto, onde
moraban seres con estraños .poderes. Exiliados do vello
planeta «Terra» aló ficaban a insubmisión, a cooperación, a revolución, ou a ecoloxía. Os dereitos humanos,
a solidariedade, a tenrura e a amizade. Aquel planeta
chamado «Obxecta», con forma de caravel, serviu de
.noyo fogar ás pesetas.
Cando espertaron os homes do Planeta «Militar»
ollaron e descubrii"on que faltaban os cartas. Tentaron
mercar bombas coma facían tódolos días, mais ·non
puideron, pensaron que o inimigo os destrozaría, mais
pronto se decataron de que tiñan o mesmo problema ca
eles. Foi así necesario para sobrevivir dialogar, · e co
diálogo no ceo descubriron un planeta que enviaba
estraños efluvios brillantes que os contaxiaron dos
poderes da insubmisión, solidariedade ou ecoloxía.
Trocou dende aquel día o Planeta que deixou de
chamarse «Militar» e volveu ·ó seu antigo nome de
Terra, onde en vez de bombas había bicis; en troques de
balas plantábanse árbores.

Anxo Moure

O NOSO TABOLEIRO

Encontro do Verán
"Ultimo aviso"
Está aberia a convocatoria do
encontro idmeguiño ·de convivencia e
oración, afastado de ruído e présa,
autoxestionado polos participantes,
aberto a tódalas idades, pagado a· esco-·
te, animado por Pilar Wirtz, con espacios e tempos para o silencio persoal,
para o intercambio co grupo, para a
celebración e a festa. ¿Quen dá máis?

Para anotarse, chamar a: 986480262 (Francisco, Chon ou o contestador automático) 981-675205 (Ana e
Daniel).
ATENCIÓN Ó ITINERARIO: Desde Pontevedra a Pontecaldelas e de aí
en dirección a Fornelos chégase á paAló haberá
rroquia de · Vilán.
indicadores postos pola organización.

O lugar, coma os últimos anos é a
cas~ que, en Vilar de Fornelos, provincia de Pontevedra, nos· cede amablemente a Comunidade do Cristo da Victoria de Coia-Vigo.

URXE ANOTARSE: antes do día 8
de agosto, para organiza-la intendencia, programa-la actividade co ·grupo
de nen os, etc ...

As ·datas previstas son: do 14 de

CÓMPRE LEVAR: Saco de durmir
e Biblia. A cea do primeiro día.

agosto á tardiña ata o 19 de despois do
xantar.

~
.....

-

Lembra a Romaxe
É o sábado 13 de setembro, no Parque de Santa
Margarida, na Coruña. Todo principará ás 12 da
mañá ata as 6 da tarde .
•

Actividad e
subvencionada por:

A Romaxe número 20 é a primeira urba.na. Que
teñamos boa fortuna.

.UNTA
hlD
u

CONSELLERÍA DE CULTURA
E COMUNICACIÓN SOCIAL

DE GALICIA
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O CANTAR DO IRIMEGO

IN MEMORIAM

Fiz Vergara Vilariño
O domingo, 20 de xullo, unha interminable procesión de milleiros de persoas
percorrían o valiño da parroquia de Santalla de Lóuzara~ dende a casa de Fiz, J?ªra
aterrar nun fermoso campo rodeado de árbores e ó pé do río ónde tiña un xoguete
chamado muíño este Poeta muiñeiro á deriva, que así se titula un dos seus libros
de poemas, publicado en 1983.

a

Tiña 45 anos e dende preadolescencia estaba sendo víctima dun proceso
muscular dexenerativo que lle daba a aparencia dun incapacitado total. ·Sorpren- ·
día ata a emoción saber que aqueles músculos do rostro, que non dominaban as
faccións e que intentaban un eterno sorriso nunca de todo acabado, correspondesen .
a unha persoa moi rica interiormente, con esa lucidez da que precisan os poetas.
A foto que aquí incluímos fornece soamente unha pequena idea da abraiante
discrepancia entre a aparencia de incapacidade total-física e mental-, e arealidade:
un espírito creativo e esperanzado, cheo de agarimosa tenrura; .dentro dun corpo
enteiramente ferido, de cabeza ós pés.
Hai que dicilo todo: se Fiz se facía presente en .moitas manifestacións de tipo
cultural, era pola forza do seu ánimo, pero tamén porque tivo o dqn dunha familia
-nai, pai e dúas irmás-, que souberon estar atentos a que este . muiñeiro non se
sentise nunca sen o apoio de amigos tan consistentes coma d poeta Manuel María,
o e critor Paco Martín e o noso colaborador Alfonso Blanco Torrado, entre outros ..
O funeral, no que participaron 17 escritores dando testemuño da súa amizade
con Fiz -entre ele o seu antigo profesor Xesús Alonso Montero-, resultou emoci nante, tanto polo número de asistentes, coma polo c.lima ambiental, caldeado
p r un gaiteiros que precedían o cadaleito facendo soa-la Marcha do Antigo Rdn de Galicia, e coroado pola intervención do grupo A Quenlla, que musicou ·algún dos seus poemas.

lncluímos un poema que Fiz compuxo para o propio pasamento, e que foi
lido estando el de carpo presente:

Quera ser enterrado na Xabreira
xunto ós meus devanéeiros benamados
nun sartego de terra viva e fértil .
onde ti.tripes sen notarse a penas.
Que me deixen os olios ben abertos
pra poder comtempla-los altos cumes,
a casa e o muíño, os horizontes
onde lindes lizgaira o meu sorriso.
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l.

Irimia dá vacacións
durante .o mes de agQsto;
pra principios de setembro
novamente ha estar no posto.

2. Pregúntalle este cantar
· ó irimego lector
se está contento en Irimia:
se ela vai algo mellor. .
3. Quere o Irimego ir sabendo
que é o que ó lector lle pasa:
se se atopa na revista
a gusto na propia casa.
4. Non somos só .unha familia,
somos tribo, somos clan
e os que critican a eito
un grande favor nos fan~
5. Comprendemos que a revista
non dá pra tódolos gustos
e que algúns lectores levan
sorpresas e. tamén sustos.
6. Irimia non quere ter
a todo o mundo contento:
pois non lle gusta ser masa
¡ten vocación de fermento!
7. Pola historia ben sabemos
que pode haber un abismo ·
entre o que a lgrexa practica
e o que ordena o cristianismo.
8. Non ten dereito Irimia
a ficar fixa no enfado
pois ela tamén confesa
que lle alcanza o pecado.
·9. Pero a revista é unha moza ·
que se medra día a día
· non é por amén dicir,
senón por ser utopía.
10. Os irimegos confesan
-entre os presupostOs seus-,
que unha cousa é a Igrexa
e outra o Reino de Deus.
11. Haf católicos galegos
que prefiren que ela cale;
amiguiños si, abofé,
e a vaca polo que vale.

En canto chegue o Díq, de Defuntos
ven visita-la miña tumba aberta
e tráeme un ramallo de panqueixos.

12. Graciñas polo apoio
de amigos e lectores:
eses que inda sendo fieis
agardan tempos mellores.

Que eu seguirei amándote decote
dende debaixo a terra campesiña
ata que cinza sexan os meus ósos.

13. Que .Ó irimego este verán
goce ben da paisaxe
e Irimia dille adeus
ata en setembro a Romaxe.

