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110 . esquecemento é . a causa do noso 
andar . sen · rostro. Para · mata·lo 
esquecemento cun pouco de memoria, 

· de chumbo cubrímo·lo peito e a esperanza11 

Subcomandante Marcos. 



EDITORIAL 

Soberanía da xente, non 
dos mercados 

Os adiantos feítos en física durante o século XVIII, sobre 
todo por Isaac' Newton, fixeron concibi-lo mundo co~a unha 
máquina perfecta; coma un mecanismo que funcionaba mediante 
unhas leis fixas, que non variaban nin no espacio nin no tempo. 
Este mecanicismo facía da persoa unha simple observadora 
dunha complexa maquinaria que funcionaba sempre seguindo 
unhas leis determinadas. Atraídos por este aparato lóxico tan 
perfecto, os primeiros economistas tentaron descubrir as_leis que 
rexeran a riqueza das nacións. Ese devezo persígueos ainda hoxe. 
Ata o de agora máis que descubrir leis, o que se fixo foi 
inventalas. 

Mais os anos foron pas.ando, non sen pesar. E moitos 
descubrimentos (agora si) foron alterando a visión que se tiña 
do mundo. Este pasou de ser igual a un reloxo a ser coma un 
organismo vivo. Con esta nova imaxe queríase dar a entender, 
que den.tro do noso mundo, o azar e as probabilidades pasaban a 
er primordiais: o mundo non é un laboratorio, nel conviven 

centos de miles de axentes que entre eles se condicionan, 
producindo resultados moitas veces inimaxinables nun princi
pio. Esa nova visión da física está reforzando a idea de moitos 
sociólogos e economistas que tamén ven a economía coma un 

rgani mo viv que non se pode explicar simplemente por unhas 
rf xida leis, rnoito menos ob1igar a que comunguemos con 
esas r das de muíño tan cuestionables.As nosas decisións inflúen 
n · veciñ , e moitas veces decisións individuais óptimas levan 
a resultado globais desastrosos. Ne.ste mundo tan complexo que 
e no abre, o noso papel como humanos varía: xa non somos 
imples espectadores da Natureza ou das ríxidas leis da econo

mía ortodoxa .. Somos actores dunha obra que cada día se está 
refacendo, somos responsables do futuro. 

Chegados aí ·vemos, perigoso que .se hipoteque o noso 
bene tar ó cumprimento dunhas leis económicas moi 
cuestionables. Decisións coma as de da-la independencia· a un 
banco central (neste caso o Banco de España) son discutibles. 
Precisamente cando se levou a: cabo hai uns anos, apoiouse co 
ánimo de que así as súas decisións non dependesen dos capri
chos políticos. Mais esta nova visión da economía coma un or
gani mo vivo facúltanos precisamente para ver como necesaria 
a participación política da xente na toma de decisións económi
cas, moito máis nun mundo cada vez máis globalizado. Mundo, 
no que de modo sucesivo se está afastando á xente da política, a 
política da economía, e a economía da súa verdadeira dona: as 
nece idades humanas. 

A í o no o compromiso pasa a unha nova dimensión, xa 
non ó e tar máis ou meno preto dun determinado partido pola 
úa adhe ión a Galicia, senón a esixir como votantes a tódolos 

partido que contemplen unha serie de reformas que amplien o 
eu abano de acción, tan con treñido polas finanzas 

internacionai : a soberanía ten que ser da xente, non dos merca
d de valore . 

Ne te entido abordaremo algunhas das propostas que se 
f rmularon recentemente por un grupo de economistas euro
peo no eguinte número. 
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O TRASNO 
Daniel López Muñdz 

Lady Di non ía ás romaxes P«:>r
que non era jalleja 

Eran alá as tres da tarde do 
sábado 13, día da Romaxe, e, 
verdade como a vida mesma, 
na porta do parque de Santa 
Margarida crúzanse dous ve
llos de fiel paseo por aquel 
outeiro urbano. E o que ~ae 
dille ó que se dispón a entrar: 
«Non vaias Manolo que non se 

. colle. Andan aí tódolos 
jalléjos». 

O que lle chamou a aten
ción ó vello non era logo que 
houbera moita xentiña, senón 
que houbera moita xentiña 
galega, máis ben rara. E rara 
non por ser Jallega, senón por 
dicirse galega, que quen máis 
quen menos é nestes lares un 
jallejo coma ti, que xa o dixo 
noutrora o inxubilable Gran 
Comatí da tribo. É evidente, ata 
para o . mesmo vello ·autor da · 
sentencia, que el tamén é 
jallejo, e se cadra ata sería quen 
de admitir que se está a expre
sar en galego, pero resulta do 
máis estraño neste país que 
alguén se xunte para celebrar 
e agradecer que é jallejo, nunha. 
festa jalleja, nunha misiña 
jalleja e convocados por unha 
entidade que se define como 
jalleja. Cheira raro e eu non 
fun, pensaba o vello. 

Pero como as cousas teñen 
sempre dobre cara, e nada hai 
perfecto nin unívoco, especial-
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.mente nesta terra de néboas e 
de grises, hai que buscarlle 
outra lectura ó <lito do vello. 
Se cadra el algo intúe de que, 
ás veces, nestes axunta
mentos de persoal, a máis de 
un se lle pode aplicar aquilo 
de dime do . que presumes e 
direiche o que che falta, ou 
aqueloutro de que nunca 
chove como trona. Certa
mente no escepticismo 
enxebre do paisano ternos . 
agachada a mensaxe de que, 
na historia <leste país tan 
noso, os grandes galeguistas 
sempre foron saíndo dentre os 
poucos que non estaban con
denados a seren e exerceren 
de jallejos de por vida, de en
tre a minoría que nun momen
to dado pode escoller e dicir: 
eu xa· cansei, abandono a cau
sa, deixo de exercer de jallejo. 
Ou, agora non me convén, 
disimulo e engano ó dem.o. 

O caso é que moito me
nos problema tiñan 
aqueloutros dous de non se1 
ben que tribo urbana que pa
saran pouco antes pola parte 
de arriba do parque. Contem
plando tamaña concentración 
arredor de tan exótico-místi
co barullo, dille un ó outro: 
«Abrete colega, que estos es
tán todos pastillados». 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

Manolo Regal: peq·uena autoentrevista 
(sen vaidade, aoque o pareza) 

·. Hai moitos anos, Manolo, que te 
estás · responsabilizando desta 
páxina de frimia. ¿Por que o fas? 

Si, responsabiliceime desta páxina 
relixiosa de Irimia desde o primeiro 
número da · revista, e, coas 
conseguintes variacións, funa levan
do adiante ata o día de hoxe. 
Permanecín aí por diferentes razóns, 
amáis iinportante delas seguramen
te porque me arrastra a experiencia 
relixiosa e gústame compartila cos 
demais. 

¿Pensas que a experiencia 
relixiosa vale para algo? 

Non me gusta moito . a pregunta 
formulada así. Pero direiche que 
unha experiencia relixiosa ben vivi
da -e fago firicapé nisto de «ben vi
vida»- é unha grande aportación á 
construcción dunha persoa, dunha 
comunidade, dun pobo. A min en 
concreto a experiencia relixiosa de
rivada de Xesús de Nazaré paréceme · 
algo incriblemente pacificador, 
creativo e revolucionario.· Por iso me 
fixen aprendiz dela. 

¿Vas deixar de encher esta 
páxina cos relatos da familia do 
Marcelo e da Avelina? 

Si, unha vez máis vóu cambiar de 
sistema. Levaba xa tres anos con estes 
relatos. Intentei axudar a que os lec
tores descub.risen que nos pequenos 
comportamentos da vida diaria era 
onde se xestaba a posibilidade de ser 
crente e de disfrutar sendo crente. 
Agora vou cambiar, a ver se é para 
ben; penso facer unha páxina aberta a 
calquera cuestión relixiosa que poida 

estar no ambiente. Iso si, quero manter 
dúas cousas: unha é a li~guaxe 
si.nxela; para que calquera fillo de 
Deus a poida entender doadamente; e 
outra é evitá-lo falar por falar, o e~-

cribir por escribir; se podo,. quero 
axudar a viví-las cousas e non só a 
fomenta-la súa discusión. 

¿Como te pensas f~cer eco das 
cousas que están no ambiente? 

Iso vai ser algo difícil. Entre outras 
cousas pensaba -que os lectores de 
Irimia ben pod~rían facerme chegar 
algunhas das súas preguntas e 
preocupació:µs relixiosas da maneira 
que consideren máis oportuna; sería 
un camiño estupendo. Senón inevita-

blemente falas de aquelo que ti eres 
que é o máis importante, e ó mellor 
non sempre acertas. 

. ¿Na Romaxe do día 13 de 
setembro presentáchesnos un novo 
libro titulado «No nome do Pai», 
¿De que vai? 

Pois, como case tódolos meus li
bros, este tamén quere axudar a que 
a xente aprenda a medrar como 
persoa a base de darlle importancia 
e acollida ás cousas pequenas ou 
grandes que a vida de cada día nos 
ofrece. Todo isto presentado dun 
xeito contemplativo, meditativo, 
orante, militante. Todo isto presen
tado á sombre da presencia e do 
agarimo de Deus 

É un libro pequeno que logo se 
le, ¿non si? 

Pequeno é, 152 páxinas, pero 
non é un libro para ler; é un libro 
para pensar, para rezar, para apren
der a darlle voltas e voltas 'ás cousas, 
ata que ás cousas lle saquemos todo 

o zume que o Deus da vida puxo nelas. 

Gracias, Manolo, polo teu 
traballo 

· ¡Non hai de que, home!, todo me 
foi dado gratuitamente de mil formas 
e maneiras, e é de ben criado devol
ver anque sexa só algo do moito que 
me foi entregado. Gracias a ti e gra
cias a todos e a todas, gracias á vida, 
gracias a Galicia, gracias .ós máis po
bres, gracias a Deus. 
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A PENEIRA 

OS CENSOS de poboación 
que nestes días puidemos 
examinar nos concellos 
seguen a lanzar números 
vermellos: na provincia de 
Lugo a poboación baixou 
desde as últimas eleccións 
ó parlamento un 3,36. De 
seguir así dentro de ceh 

______ ___. anos non habería lucenses 

para celebra-lo San Froilán. A pesar do retomo de moitos 
emigrantes, só a cidade de Vigo medrou neste período en 
dez mil habitantes, a primeira cidade do país na provincia 
que tamén está a medrar máis. 

AS AGRESIÓNS QUE ESTÁ A SUFRI-LO 
SECTOR PÚBLICO cunha onda de 
privatiza~ións que pon en risco os dereitos dos 
cidadáns, van a ser rexeitadas nunha manifes
tación en Santiago o día 11 deste mes. Por unha 
banda, a sanidade e o ensino público que están 

.....______ perdendo as inxeccións necesarias de fondos 
público , por exemplo, neste comezo de curso, para dota-los 
c ntro d medio pedagóxicos que urxen, como tamén o 
tran p rt ou comedor, mentras o ensino privado segue a 
r cibir cuantiosas subvencións. A desfeita do sector público 
indu trial, perdendo o emprego e os postulados colectivos, a 
prol dos intereses de particulares amparados nunha política 
neoliberal e contra da socialización do patrimonio de todos. 

Alfonso Blanco Torrado 

O Concello da Coruña acaba de ~"" 
~' publica-los SERVICIOS DE . FORUMETROPOLITANO 

. EDUCACIÓN que ofrece para .......... .....,._.~-=-.......... .......__=--.................... ;..o 

· este curso; fun convidado a falar de mocidade e tempo libre 
no Forum Metropolitano e puiden vivir todo este pulo de 
vida e creatividade. A cidade conta cunha serie de 
infraestructuras que axudan ós veciños ó seu cr~cemento edu
cativo e cultural: bibliotecas, Casa das· Ciencias, Museo de 
San Antón, etc, que non atopamos neutras cidades do país. 
Xa sabemos que A Coruña foi mimada nos últimos anos po
los poderes públicos, pero en toda esta programación hai unha 
colaboración con Apas, colexios, etc. que axuda a crear 
comunidade. Ata o 17 de outubro os mestres poden apuntar
se a un seminario: «Paseando pola cidade». 

OSCREGOSTAMÉNSENTEN 
A NECESIDAD E DE 
XUNTARSE para rezar, estudiar, 
promover actividades conxuntas ... , 
e así nos últimos meses un grupo 
de cregos novos convocou a co
legas máis entrados en anos e 
tamén en experiencia, para con
trastar distintos xeitos de vivir este 
servicio dentro de Galicia. Foron 
dúas xuntanzas no Mosteiro de. '=====~=======J 
Sobrado moi saborosas en tódolos eidos da vida de cregos 
e tamén de mulleres e homes crentes que compartiron este 
tempo e espacio de comunicación. 

AGASALLA IRIMIA 

< 
Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980-Santiago. 
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Domicilio da Sucursal .................................................................................................................................................... . 

Vila ou Cidade ..................................................................................... : .............. Provincia ................................. : ......... . 

Titular da cta./libreta ... ..... ....... : ................... ..... : ............ ... ... ......................................................... .' ............ : ......... : ......... . 

Nº cta. ou libreta ............................ ................................................................................................................................. . 

Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ó meu.nome lles sexan presentados 
ó seu cobro por IRIMIA. 

En ................................ a ................ de ................................ de 199 ....... . 
Atentamente 

(1) Sinalar cun X 



A «MESA 
P O L · A 
VOLTA Á 
TERRA>> está 
a. reivindicar 
con forza o 
reagrupamento 
e a volta á LJ~aiSlt~ 
Galicia dos 
nove independentistas que están en cadeas de fóra. Farán 
valer ante o Valedor do Pobo os dereitos <lestes presos e 
das súas familias a vivir preto das súas casas· como llo 
recoñecen as lexislacións europeas. Non só están fisicamente 
lonxe da súa terra, tamén están privados de toda informadón 
dos medios que se fan eco da verdadeira realidade galega. 

A VISITA DO PAPA Ó BRASIL 
mi-¡¡.

1
, ••• non dá agochadas as fortes tensións 

que fan ferver a este. inmenso país 
e que tamén teñen dividida á 
Igrexa. Ahonda con m.atinar nestes 
datos: un 2% das explotacións 
agrícolas ocupan máis da m~tade 
do seu territorio, mentres que un 
83% non chega ó 15%. Por iso, 

un sector da Igrexa loita cos campesiños, máis de 1 O 
millóns, que non teñen terras para traballar, porqu~ llas 
arrincaron con tódalas armas da violencia e da marte. Nestes 
días a meirande parte destés brasileños pausan a súa ollada 
garimosa en hispas como Hélder Cámara, Casaldáliga ... '· 
que se converten no berro dos que non teñen voz. 

«PELÚDEZ» e a súa familia seguen sendo os 
personaxes máis populares das festas do San 
Froilán que rematan o «domingo das mozas», 
doce de outubro, froito da creación dun dos es
critores máis egrexios da cidade, Trapero Par
do, que morreu no San Froilán de hai dous·anos. 
Agora é Pepe de Cora, doutra liñaxe sobranceira 
de xomalistas, o que nos agasalla tódolos días 
cunhas pingas de humor, · como cando no 39 
. Pel.údez di cía: «Ü c¡ue podo dicirche é que fai 

unhos cantos anos, cando eu viña co meu pai a Lugo, a Mu
ralla era un traxe que lle fixeran a Lugo pras medras. Pero 

· hoxe .... , ¡ é unha prenda interior!»" A censura tamén tapaba a 
boca de Pelúdez,. agora vive para sempre ·na Praza da Cons
titución nun grupo escultórico de Femando Blanco. 

Subvencionado por: UNTA 
DE GALICIA «h) u 

HAI UN CRECEMENTO 
IE ACCIDENTES DE 
XENTE NOVA nas nosas 
estradas, e poñemos estes da- · 
tos sobre a mesa cando 
comezamos un novo curso, 
porque a educación vial segue 
a ser unha materia pendente Wlll•I 
na nosa formación. Ternos estudios que falan de que un 22% 
dos mozos que andan ó volante fano dun xeito arriscado. 
Entre os máis de 335.000 galegas que teñen est~ idade, entre 
18 e 25 anos, hai todo un abano de conductas nas vías de 
comunicación, como cos adultos, aínda que o índice de acci
dentes medra no sector máis novo, sobre 'todo nas fins de 
semana e arredor das grandes poboacións. 

APOSTAMOS POLA 
PAZ EN ALXERIA , 
despois de cinco anos de 
guerra e máis de 100.000 
mortos. O exército 
cambiou de actitude e da 
estratexia de elimina-los 
extremistas islámicos 
pasou a sentarse na mesa 
cos representantes da 
Fronte Islámica de Salva
ción co obxectivo de bus

L---~__..;._...;.;_ _ ____, ca-la pacificación de 
Alxeria, aínda que · o mediador <lestes sigue en arresto por 
parte. do presidente do gobemo. 

LEMBRAMOS A BARTOLOMÉ DAS 
CASAS,. nunha desas datas marcadas con 
outra cor no calendario oficial, b 12 de 
outubro, porque nestes días que tanto se fala 
de ~anonizacións, este dominicano non o 
ten doado; pesa sobre a súa causa, como 
unha lousa, toda a apisoadora do 
nacionalcatoiicismo que tanto crebou a historia real deste 
espacio do mundo. Endexamais lle perdoaron a este frade a 
reivindicación da igualdade dos indios de América, alá no 
século XVI, fronte ás arbitntriedades dos imperialistas de 
España. Tampouco a defensa que fixo da liberdade relixiosa 

. de pobos e etnias fronte á imposición da relixión oficial pola 
banda dos conquistadores, aínda que como tódolos seres vi
vos tamén tivo os seus fallos. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección Xeral de Política Lingüística 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891 CERVO (Lugo) · 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 
Fax: 981 - 58 18 88 

* Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 
Fax.: 91 - 31 O 48 30 

ti: Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

ti: Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

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

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

* 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 

Días para decidir 
Os derradeiros quince días da campaña elec- · 

toral empezada hai case un ano (¿cando se con
seguirá restrinxila a un mes?) ameaz.an con ser 
axitados, á vista dos antecedentes. Tal como 
recoñeceu o prop~o Manuel Fraga, el inaugura Por Tintxu 
todo o que lle botan por diante, aínda que séxan 
os planos dunha futura obra ou un edificio sen rematar. Mentres tanto 
o bo de Abel Caballero non deixa. de dá-la tab~rra, a base dun par de 
roldas de prensa diarias. O malo .é que o mesmo día que denuncia as 
limitacións do financiamento autonómico para Galicia sáelle Borr~ll 
dicindo que en realidade é o noso país é o favorecido e outros os discri
minados e cando rexeita falar do BNG Almunia invita ós nacionalistas 
a sumarse a un pacto contra Manuel Fraga. Pola súa banda o BNG 
percorre Galicia sen facer moitos alardes, nunha actitude tranquila de 
quen espera (poida que demasiado confi~do) que o electorado se canse 
das guerras dos outros e deixe de considerar ó nacionalismo coma unha 
peste. 

Quen seguramente quedará moi satisfeito desta campaña é Anxo 
Guerreiro.Ademais de regresar ó Parlamento Galega, cunha ampla liberdade 
de nianobra, segundo anuncia, nunca tanto fixo falar del, sobre todo fóra de 
Galicia. Resulta triste que despois de tantos anos de esforzos e lago de ser 
deputado en nome do PCG non lle fixeran caso e agora lle dediquen páxinas 

. enteiras, en función da guerra interna da desfeita de IU e dunha eventual 
alianza de toda a esquerda contra o PP. Tampouco deixa de ser curioso 
como gañan aliados os socialistas: cando máis viraron cara a dereita, inte
graron a .Carrillo e mailos carrillistas (sen esquecer a outros moitos proce-. 
dentes da ORT, do PT ou de EIA); agora que perderon o poder e non recu
peraron precisamente a boa sana dos «cen anos de honradez» xorde unha 
ampla corrente de pacto en IU (da cal a coalición en Galicia é unha mostra, 
axudada pala febleza de Francisco Vázquez, que sempre Hes negara o pan e 
mailo sal). 

Pero en fin, os lectores desta revista teñen criterios suficientes para 
discernir dentro do balbordo as ideas e mailas voces que mellar poden cadrar 
cos seus intereses e aspiracións. Oxalá tal capacidade se extenda ó meirande 
número de xente e que todos se sintan tamén libres de votar en conciencia e 
sen presións. Polo menos agora ninguén se deixará enganar polo espellismo 
de eu ou o caos, xa que. todos vivímo-la experiencia de estar gobernados 
polo PP e polo PSOE. 

Claro que resta por probar unha última alternativa, que sería a dun 
goberno no que os nacionalistas teñan papel predominante. ¿Sería demasia
do arriscado? Polo de agora bastantes veciños teñen a experien<?ia de 
gobernos nacionalistas nos concellos. Sen esquece-la xa vella aventura de 
Domingos Merino na Coruña, cómpre lembrar que noutros sitios como N arón 
houbo sempre, desde o 79, un goberno municipal nacionalista e en diversas 
vilas e pobos hai variadas experiencias de tales alcaldías, desde as moi feli
ces como a de Allariz ata tristes casos coma o de Casfroverde. 

En fin, que os lectores reflexionen e axuden ós seus amigos e veciños a 
pensar por si mesmos e a liberarse do balbordo dominante. Xa se sabe que 
canto máis ruído hai non por iso abundan as noc.es. Sortee acerto para un 
obxectivo que tódolos partidos din compartir, o de mellara-lo porvir do 
naso pobo, do naso país. 



POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (1) 
Gladio Gonzá/ez Pérez 

Lecer, _amo.r e devoción 
Ás romaxes acódese para pasar un bo día 

de lecer, cumprir unha oferta feíta nun apuro ó 
~anto ou santa que se vetiera na erinida, e a 
mocidade a tratar de procurar un compañeiro 
ou compañeira. Así foi durante séculas e así 
seguirá seudo aínda por moitos anos, anque 
troquen as modas e os costumes. 

Antano era n~stas concentracións lúdico
relixiosas onde nacían os máis dos amores (e 
os verdadeiros, sen acordos entre os país ou fa
miliares), pero tamén ~e murchaban outros que 
agromaran antes. Todo canto sucede nunha 
romaría tradicional é · de interese para o · 
antropólogo: dende a subida ó monte (cando 
os mozos empezaban a «meterse» coas mozas); 
os actos relixiosos cos ofrecidos e os exvotos; 
o xantár pantagruélico (aquel día comíase máis 
que riunha semana enteira, pasando de~pois só 
con caldo de unto); seguindo logo a troula con 
cantigas, enfrontamentos entre os cantantés e 
o b.aile ó són dunha .gaita ou de varias 
pandeiretas. O viño e os licores tomaban en 
valentes ós mozos máis tímidos, meténdose no 
medio do baile e, con ou sen licencia dos país, 
botar «U~ solto» ou «un agarrado» coas fillas. 
E, por último, a bajxada, entre canterías e bro
mas, sendo cando os amores que xurdiran na 
subida se poñían de acordo pára logo seguir 
noutra romaría ou xa no lugar. 

As mozas devecían por acudir ás romarías, 
. pero as nais non as deixaban velando pola súa 
honra, non lles permitían ir soas, senón sempre 
coa compaña de amigas ou irmás. Así foi du
rante séculas, ata que nas últimas décadas o ac
ceso dos vehículos ós propios campos da festa e 
a liberdade de que agora disfrutan as mulleres, 
transformaron estas celebracións tradicionais e 
populares tan antigas, que foron os lugares pre
feridos de varios dos nosos trobadores para situa
los encontros dos namorados, bos coñecedores 
eles dos camiñes e das datas ·de cantas festas e 
troulas tiñan lugar a moitas leguas. 

Agora tamén nacen amores nas romarías, 
pero a moza xa non lle ten que implorar á nai 
que a deixe .ir, ou que lle permita falar co mociño 
que coñeceu nunha festa, como aquela 
namorada de Xoán de Cangas, que para ir a 
San Mamede do Mar, ermida situada nunha 
illiña da ría dé Pontevedra, rógalle a súa nai 
unha e outra vez que a deixe acudir á cita: 

O que vistes ese día 
andar por mi mui coitado 
chegoume ora seu mandado; 
madre, por Santa María 
leixédesmi o ir veer. 1 

O San Mamede celébrase en agosto, o mes 
máis festeiro do ano, cando os labregos teñen 
menos traballo e e&tán agardando a colleita do 
viño. 

As Romarías medievais 

A Real Academia Galega acordou que o 
vindeiro día das nosas Letras; correspondente 
ó ano 1998, estea dedicado a tres poetas ou 
cantautores -como se diría agora- medievais. 
Por non saber, nin tan sequera podemos afir
mar certamente se foron trobadores, pois 
quizais non acadasen esta categoría social e non 
pasasen de humildes xograis ou segreis . Dos 
tres non se coñecen máis ca once cantigas «de 
amigo», denon:iinadas así porque a protagonis
ta sempre é unha moza n·amorada, que agarda 
a chegada do «amigo» ou «amado» as máis das 
veces nunha romaxe ou a carón dunha ermida. 

Algúns <lestes santuarios dos que f alan os 
nosos poetas riledievais non se atopan en terras 
.Pertencentes actualmente a Galicia, pero outros 
si, seguindo aínda hoxe en día tan concurridos 
como daquela, cando arredor da pequena capela 
se congregaban centos de ofrecidos cos seus 
exvotos , músicos ambulantes coas súas 
~anfoñas, quincalleiros, rosquilleiras, cegos, po
bres pedindo esmola, ... Unha destas romaxes é 
a da Virxe do Faro, na que unha mociña se 
namorou tolamente porque ali mesmo un ga
lán lle xurou eterno amor, como nos con ta Xoán 
de Requeixo: 

fui eu, madre, en ro maría 
a Faro con meu amigo 
e veño del namorada 
por quanto fa lo u comigo, 
¡ca mi'xurou que morría · 
por mi, ·tal ben mi quería! 2 

Eri varios casos non se sabe a ciencia certa 
a que santuario . se refire o poeta, xa por non 
existir actualmente ou porque hai varios .e non 
é <loado coñecer cal deles é, podendo atoparse · 
acó ou aló do Miño. Quizais entre todos descu
bramos algunhas destas vellas romaxes, 
baseáridonos nalgún documento, topónimo ou 
advocación. 

Non quero rematar esta introducción á 
viaxe que daremos polas nosas romarías 
medievais, sen facer antes unha aclaración de 
carácter filolóxico : os. apógrafos dos 
cancioneiros foron escritos en Italia cara ó ano 
1525, por mandado do humanista Angelo 
Colocci. A grafía que empregan é a portuguesa 
de orixe provenzal, na que o Ñ está representa-

do polos dígrafos NH, o LL por LH, etc. As 
únicas excepcións son os poemas de Martín 
Codax e as cantigas de Santa María de Afonso 
X o Sabio, que chegaron deica nós na ortogra
fía galega da época, na que, por exemplo, o Ñ 
figura como. NN. 

Dado o. carácter de Irimia obtei, despois 
de moito cavilar, por reproduci-los textos non 
como figuran nos apógrafos portugueses, senón 
adaptándoos ho posible a actual ortografía 
galega, sempre e cando non lle afecte moito á 
composición dos poemas. Ben sei que ós 
filólogos isto non lles gusta, pero cómpre que 
teñan en conta que esta publicación non trata 
máis que de divulga-lanosa lírica medieval, e 
que vai dirixida a persoas que na súa maioría 
descoñecen o galega-portugués do tempo dos 
trobadores. En tódolos casos sempre se dá a 
procedencia das cantigas ou cobras (estrofas) 
que se reproducen, por si alguén quere consul
ta-los textos coa grafía portuguesa, non coa 
orixinal, porque non hai constancia de que exis- · 
tan actualmente, agás os dous autores xa cita
dos. Neste aspecto seguímo-la edición do fina
do amigo Xosé Mª Álvarez Blázquez ( Escolma 
de Poesía Galega,/, 1952, e Escolma da poe
sía medieval, 1975), a non ser aqueles poemas 
que el non reproduciu, que entón tacemos ·nós 
a adaptación. 

¡ Adi&nte, amigas e amigos! . Empecémo
lo camiño das nosa~ romarías medievais , 
subindo de vagar as custas, apurando o paso 
nos chans e procurando de non esvarar nas 
baixadas, ... Lecer, amor e devocion non han de 
faltar. 

Santa Lucía, avogosa da vista, conta con varias 
ermidas a e/a dedicadas (Gravado de finais do s. XVIII). 

1 Cancionero da biblioteca Vaticana, cantiga núm. 873; cancionero d~ Biblioteca Nacional de Lisboa (antes Colocci-Bracutti), 1.267. 
2 C.V. , 894; C.N.L., 1.289. 
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ENTREVISTA 

Auxilia-Lugo, Asociación de volunta
rios adicada á promoción social e cultural 
dos diminuídosfísicos para a súa integra
ción na sociedade, está a celebra-las súas 
Vodas de Prata baixo o lema «Por un Lugo 
sen barreiras: ¡ Unha lo ita inacabada!». 
Marisol Bravos leva en Auxilia máis de 20 
anos. Desempeñou o cargo de Coordina
dora Local desde 1978 ata 1995. Foi vo
cal do Consello Directivo de Auxilia a ni
vel nacional. Estivo.Presente na organiza-

ción do movemento asociativo galega e 
traballou nos temas lexislativos sobre in
tegración a escala estatal, autonómica e 
provincial. É membro da Xunta Directiva 
da Confederación Galega. de Minusválidos 
e preside a Federación de Asociacións de 

¿Quen é Marisol Bravos? 

Son unha persoa que convivo en har
monía cunha minusvalía física. N acín 
nunha aldea preto de Lugo e ós tres anos 
a polio deixoume como recordo unha 
paraplexia que me fai camiñar con dous 
bastóns. Fixen os estudios de Maxisterio 
e actualmente exerzo no Colexio Públi
co «Veleiro Docampo » de Castro 
Ribeira do Lea. Fun inoi pouco tempo 
á e e la por problema de distancia, ma
l · camiñ ... e ensináronme meus pais 
na ca a. Unha vez que superei o máis 
elemental, mandáronme a Lugo-cidade 
coa idea de que aprendera algo máis do 
que ele me podían ensinar. N aqúela 
época era novidade ver un minusválido 
pola rúa así que foi unha etapa difícil , 
por un lado tiña que enfrontarrne a unha 
sociedade en contra e por outro ti ven que 
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· minusválidos físicos da provincia de Lugo. 
Desde o seu cargo de Responsable de Ac
ción Exterior de Auxilia encargouse da Co
misión Organizadora dos actos conmemo
rativos do XXV Aniversario. 

autoconvencerme e demostrar que un defec
to físico non es gota as posibilidades de 
desenvolvemento. 

Cóntanos como empezou ª· túa rela- . 
ción con Auxilia. 

Coñecín Auxilia polos festivais Opera
ción Sol que se facían como medio de re
caudar fondos para as Colonias do Verán, 
punto de partida para moitos minusválidos. 
Teño que die~ que naqueles momentos non 
entendía o papel que desenpeñaba a Aso
ciación, incluso me molestaba aquela 
actitude «patemalista». Por uns compañeiros 
de Maxisterio, que eran monitores de Auxi
lia, fun a unha Colonia de Verán e foi donde 
descubrín realmente cal era a situación do 
minusválido. Convivín con persoas da miña 
idade que nunca saíran da súa casa, que non 
sabían ler nin escribir, en definitiva, que non 
tiveran as miñas oportunidades. Empecei a 
traballar na Asociación coa ilusión de que 
algún día cambiaría esa actitude 
patemalista, que tanto molesta ó noso co
lectivo, por unha actitude máis solidaria e 
ni so estamos .. . 

En . Lugo representas todo unha ins
titución ... 

Bueno, non tanto ... Quizais as miñas cir
cunstancias persoais unidas a tantos anos de 
traballo fan que represente un pouco a voz 
dun colectivo marxinado ante a sociedade e 
a administración. Auxilia nos seus primeiros 
pasos estivo levada por persoas que non ti- · 
ñan ningunha minusvalía física, polo me
nos aparentemente. Considero fundamental, 
desde o punto de vista da mentalización dos 
demáis minusválidos e tamén da sociedade, 
que o propio afectado tome parte no seu pro
ceso de integración. Por.outra parte, nomo
mento que entrei en Auxilia a miña vida xa 

estaba encamiñada, tiña a minusvalía acep
tada e iso permitiume loitar desde unha 
·perspectiva máis obxectiva e realista. 

¿Cales son as principais dificulta
des con que se atopa un minusválido? 

A problemática do minusválido é moi 
complexa. Podemos simbolizala de forma 
xeral facendo un percorrido pola vida 
dunha persoa. Curiosamente comeza na 
propia familia que non está preparada para 
recibir un neno con problemas e adopta 
unha postura de abandono ou 
superprotección. Esta situación familiar 
conleva unha falta de concienciación 
persoal que vai derivar nunha aétitude pa
siva. O problema dunha falta de infraes
tructura de rehabilitación adecuada suma-

. do ás pificultades á hora de acadar · unha 
integración escolar acorde coas posibilida
des reais do minusválido van dificulta-lo 
acceso a un posterior posto de traballo. Por 
outra banda están as .pensións insuficien
tes, a falta . de residencias para .as persoas 
que se quedan sen familia, vivendas adap
tadas, transporte, etc. Como resumo están 
as barreiras arquitectónicas que represen
tan as barreiras sociais que dificultan a 
integración do minusválido. A situación de . 
marxinación é maior para os minusválidos 
do noso mundo rural. 

Coméntanos brevemente o que é 
Auxilia e que actividades realiza. 

A iniciativa de Auxilia é anterior a 
calquera iniciativa gobemamental. En Es
paña naceu no ano 1952 e en Lugo leva
mos 25 anos. O máis característico é ser 
unha asociación de voluntarios que repre
senta « Unha aposta de solidariedade e · 
xustiza dentro da sociedade na 'que vivi
mos». É unha asociación internacional, 



a,confesional, apartidista e sen fin de lu
cro. Colaboradora do MEC e declarada de 
utilidade pública. Confundadora da plata
forma do voluntariado e membro doutras 
entidades a nivel autonómico e nacional. 
Os c;omezos da ;\sociación foron moi dis
tintos. Era necesario· buscar ós 
minusyálidos e sacalos da casa, coñece-los 
seus problemas, preparar ós monitores, 
mentalizar áAdministración sobre a situa
ción de marxinación deste colectivo, etc. 
Na actualidade o noso traballo está centra
do en tres grandes apartados: a) 
Minusválidos (información e 
asesoramento, visitas, convivencias ... ), b) 
sociedade (formación voluntarios, 
mentalización, reivindicación, ... ) e. c) co
laboración con outras asociacións. 

Marisol, ¿por que esta celebración? 

Consideramos que se partiu de cero, 
con poucos medios e inoitas limitacións, 
penso que manter unha actividade conti
nuada e organizada durante 25 anos xa é 
motivo de celebración. Sórilo-los primeiros 
en recoñecer que se avanzou moito. Pero 
se nos fixamos, unha vez ~áis nos nosos 
lemas, a loita por un Lugo accesible e so
lidario, a loita por un Lugo sen barreiras 
está inacabada. Eritón quixemos aproveitar 
este XXV Aniversario para levar a cabo 
trnha campaña extraordinaria de 
mentalización· social. 'f ódolos actos pro
gramados estiveron enmarcados neste 
obxectivo. 

¿Que logros destacarías ó longo 
destes vintecinco anos? 

Se miramos vintecinco anos atrás a si
tuación evidentemente é moi diferente. Nos 
primeiros momentos todo parecía inalcan
zable. Hoxe podemos falar dunha maior 
conciencia social a tódolos niveis e, sobre 
todo, contamos cunha lexislación ampla e 
progresista. Por poñer algúns exemplos: de 
«subnormais» - pasamos a ser 
«minusválidos físicos»; de non ter 
recoñecidos dereitos, a_ LOXSE contem
pla a escolarización normalizada de nenos 
con necesidades educativas especiais; os 
subnormais eran c-onsiderados como 
«suxeitos pasivos» e agora a lexislación 
contempla medidas de discriminación po
sitiva para favorece-la igualdade de opor-

tunidades. A mesma Asociación pasou de 
traballar «para>; o minusválido ( actitude 
paterna~ista) a traballar «CO» minusválido 
( actitude solidaria). 

Facendo referencia ó vos o lem.a 
«unha loita inacabada» ¿Que queda · 
entón por facer? 

A nivel teórico pode parecer que o pro
blema do minusválido está resolto. Sen 
embargo, considero que nalgúns temas só 
puxémo-los pés no camiño pero non se 
empezou a camiñar realmente. Cont~mos 
cunha lexislación que nón se cumpre por
que falta vontade política para asumí-la 
problemática. A mentalización da 
sociedade en xeral e da administración en 
particular é unha tarefa moi lenta. Hoxe 
eu diría que ata está de moda solidarizarse 
cos colectivos marxirtados pero os proble
mas que non se viven de cerca facilmente 
se olvidan. Por outra banda, n~ colectivo 
dos minusválidos falta aínda esa concien
cia de grupo loitador que non pide 
privilexios serrón que se repare unha 
inxusticia. 

Retomando o XXV Aniversario 
¿Cales foroil os actos prin~ipais? 

O XXV Aniversario estivo prese~te ó 
longo do curso 96-97 que se iniciou cunha 
Asemblea xeral na que se aprobou a pro
gramación a levar a cabo. Destacámo-la 
celebración do día do Voluntariado, o II 
Certame de comics para escolares baixo o 
lema «lguais pero diferentes», a celebra
ción dunha misa en recordo dos falecidos 
da Asociación, unha · convivencia de 
irmandade, unha mesa redonda «Integra
ción: utopía ou realidade» para aborda-los 
aspectos lexislativos, un festival de músi
ca galega no que pattic1paron 
desinteresadamente tódolos artistas que 
colaboraron con nós ó longo <lestes anos e 
unha semana cultural que incluiu unha 
conferencia-coloquio sobre «Arte e 
discapacitados», unha exposición de pin
tura e un acto-homenaxe ós medios de co
municació~n pola súa resposta nestes 
·vintecinco anos. Vaia tamén o noso 
agradecemento a Irimia. 

¿Como foi a_resposta a eses actos? 

Tendo en conta que .o noso obxectivo 

era levar a cabo unha Campaña de 
mentalización que puxese de manifesto que 
o colectivo dos minusválidos físicos seguía 
a estar marxinado, penso que se acadou so
bradamente. Destacaría de maneira espe
cial o abarrote do Auditorio Gustavo Freire 
o día do festival no que sentímo-lo cariño · 
da cidaqe de Lugo e tamén a colaboración 
prestada polos medios de comunicación. 
Quero facer mención ó barrio da Milagro
sa que nos distinguiu «Milagrosistas» e a 
Asociación de Radio e Televisión qu·e 
nomeou aAuxilia «Lucense del año». Es-. 
tes recoñecementos ó labor dunhaAsocia
ción feíto na maioría das veces desde o ano
nimato dos seus voluntarios é realmente 
gratificante. Como aspecto negativo des
tacaría a pouca implicación que demostra
ron os representantes daAdministración na 
mesa redonda. 

¿Que chamada farías despois destes 
vintecinco anos? 

Á Administración que asuma o que 
lexisla, ós minusválidos que sexan máis 
activos loitando pola súa integración e á 
sociedade recordarlle, unha vez máis, que 
o problema afecta a todos porque todos 
«podemos ser» minusválidos e tamén por
que todos somos «menos-válidos». Un 
defecto físico non implica que a persoa 
sexa minusválida. Personalmente aprendín 
a convivir cunha minusvalía pero non me 
considero minusválida, é a sociedade a que 
me recorda o meu defecto físico. Non ol
videmos que son máis as cousas que nos 
unen que as que nos separan e que todos 
podemos colaborar cunha actitude aberta, 
de comprensión, en definitiva, de 
naturalidade e de respecto cara ós que son 
diferentes. 
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CINE 

XIX Semana internacional. do cine de autor de Lligo 
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ou "Quen non se conforma é porque non que re" 

Setembro é o mes do cine en .Lugo. 
· ¿Éo? Si; os que gustamos de engulir 
películas diariamente sentímonos ilu
sionados por ter á vista a primeiros deste 
mes o certame cinematográfico da 
cidade. Sen embargo, cando chega ata 
nós o programa e . con el as diversas 
intencións do festival, quedamos cun. 
non sei que de ambigua ledicia, e non 
todo resulta tal e como esperabamos. 

A Semana inaugurouse .en 1979 e 
veu amosando de maneira máis ou me
nos co"ntinua· unha oferta cinema- { 
tográfica en xeral interesante na déca
da inicial (con ciclos monográficos, re
trospectivos e películas de escasa 
pi;oxeación nas salas comerciais), ata 
que nos anos 90 a cousa cambiou máis 
ca un chisquiño. Primeiro, co 
derrubamento do Gran Teatro, o local 
por excelencia da Semana, as 
proxeccións perderon clase e calidade 
cando se levaron a penosas salas, in
dignas d~ formar parte dun festival de 
entidade. Por outra banda, ante a 
imparable proliferación ~e cines na ca
pital, as dificultades crecen e o grupo 
fotográfico Fonmiñá, eq~ipo orga
nizador da Semana, cede un pouco o 
pulso ante a mediocridade reinante. Así, 

· algúns ciclos do certame resultan irre
levantes e de pouca calidade,' co espírito 
comercial dun cine de verán cheo de 
reestreas . da temporada. 

Pero seguramente o peor que pasou 
nestes últimos anos é a nova ubicación 
do certame; un lugar chamado 
«Amlitorium Gustavo Freire», que no 
ano pasado viviu ün dos avances máis 
·decisivos nos acondicionamen.tos 
locais: a calefacción. Pero o que dá 
peniña de verdade é entrar na ampla sal"a 
e contemplar as (estiven a punto de es
cribir «butacas») alaranxadas cadeiras 
de plástico que con seguridade se 
adquiriron na mesma oferta coas das 
salas de espera dóAmbulatorio. Emáis 



pena_ dá ve-los velliños e non tan 
velliños revolverse nesos cachos de 

\ 

plástico intentando atopar unha postu-
ra que lles axude a aguanta-las dúas 
horas de proxección. Ir ó cine a aguan
tar. Moitos desisten. É dura á vida do 
cinéfilo. 

Tamén fai rir o que me contou un 
amigo meu unha vez. «Van poñer no 
Auditorio a pantalla de cine máis gran
de de ·aalicia». Non sei aínda se o de 
grande veu polo de grandeza, pero o 
caso é que as películas en formato clá
sico non entran nela. Recordo que f ai 
un par de anos non lle _puiden ve-la cara 
a Orson Welles no seu Othello, e si, 
alto era, pero non tanto. como para que
dar descabezado. 

Pero en fin, centrándonos neste ano 
de 1997, e vendo que todo o que ante-· 
cede segue igual, alegrámonos de ter 
un par de interesantes sorpresas. Antes 
da Semana propiamente dita hai un pró
logo de cinco días, e logo a inaugura-

.· "Con dinero o sin dinero ... " 

ción, que foi o luns 22. Neste prólogo 
atopamos dous ciclos: Lugo y el cine e 
Imaxes para un centenario. No 
primeí.ro ciclo non hai nada destacable, 
quizais unha descoñecida película ro
dada en Lugo nos sesenta: Fuego. Pero 
no segundo grupo de películas podemos 
disfrutar de dúas xoíñas mudas rodadas 
en Galicia, Carmiña, flor de Galicia e 
La Casa de la Troya, ademais de El 
bosque del lobo, de Pedro Olea. 

O prólogo r_emata cun maratón de
dicado ó actor Brad Pitt. Este é, sen 
dúbida, o día de choio dos organizado
res e o punto máis baixo na calidade do 
festival. As adolescentes axudarán a 
amortizar o que se ·perdeu con La Casa 
de la Troya, por exemplo, onde not;l 
estabamos máis de 40 persoas. 

A Sección oficial, con películas in- · 
teresantes como La promesa, levanta 
o ton, igual que a subxectlva sección O 
mellor do 96, na que podemos ver El 
funeral ou Sostiene Pereira. Finalmen-

te, a Sección infantil, con monstruosi
dades como 101 dálmatas ¡más vivos 
que nunca!, encherá. bastante a sala, 
porque xa se sabe que os nenos levan 
ós pais ó cine. · 

Si tamén hai que comprender que 
este é un certame que custa traballo 
facer e que non recibe as axudas sufi
cientes, pero é que hai cousas que ca
brean a un. Eu o que vou recordar desta 
Semana de Cine á parte do pracer que 
sentín vendo películas como La Casa 
de la Troya, é a imaxe da velliña que 
se retorce na cadeira asasina e lle di á 
neta: «Ai, filliña, vamos que isto 
mátame o lombo». 

Pode que saíra da casa para vir ó 
cine como non o fixera hai moitos anos, 
e aquela maxja vi vida na escuridade 
non a puido atopar outra vez. ¡Que pena 
para a Semana Internacional de Cine de 
Autor de Lugo ! 

José Goás 
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Cursos para homes 

Á vista dos estudios realizados sobre necesidades educativas do mundo masculino, sen distinción de idade, color, relixión, 
nin, ¡menos aínda!, ideoloxía, e dado-los escandalosos resultados observado~, elaborouse o seguinte 

PLANO FORMATIVO URXENTE PARA MACHIÑOS E MACHOTES · I 

Número 
do curso 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Denominación 
do curso 

Por que non é 
malo rega-las 
flores 

Ti tamén podes 
ser copiloto ... 

Planchar: unha 
misión imposible 

Fermoso de 
arriba a abaixo: 
Cómo corta-las 
ufia dos pé 

om volver 
enche-lo 
depó ito dos 
cubitos de xelo 

Duración 

20 horas 

· Observacións 
mínima 

Imprescindible 
regadeira ou 
botella 

1 O de teoría Non é 
e 1 O de práctica · imprescindible 

coche. Ahonda 
levar un tallo 
para estar sentado 

100 horas 

20 horas 

10 horas 

Admítese roupa 
da casa 

Rógase limpeza 
previa na casa de 
cada quen. 

Paso a paso: 
con diapositivas 

Ti e a electricidade 50 horas 
( ou Vantaxes de 

Moi demostrativo. 
Preferible non 
levar ferramentas 
nin enciclopedia 
de bricolaxe 

contratar un técnico 
para arranxa-los 
aparatos) 

Ser país hoxe: 100 horas 
unha aventura 
que non remata 
no coito 

Supervivencia 
nivel I: como 
futir un ovo 

Supervivencia 
nivel II: como 
limpa-lo cuarto 
de baño 

Maneiras de 
evita-lo ridículo 
cando un teima 
no seu erro (Ou 
Os riscos de 
apostar coa túa 
muller) 

A umi-la propia 
incompetencia 
é po ible: Ti o 
e o débil 

Media hora 

20 horas 

20 horas 

600 horas 

Levar 100 dodotis, 
papas diversas, 
xabrón neutro, un 
queceleite, anís 
estrellado e N ani 
predental 

Éimprescindible 
puntualidade 

Totalmente 
práctico. A 
domicilio 

Vale ir disfrazado 

Non se permite 
latar nin colgar 
unha so~ clase 
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12 Curso de 200 horas 
estimulación · 
e motivación 

· para colocar 
un novo rolo 

· de papel 
hixiénico no 
baño cando ó 
que había quedou 
reducido a 
simple canuto· 
de cartón 

Para que resulte . 
ameno haberá 
diapositvas e 
exemplos 

®~~mt@ 
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13 Técnicas para 20 horas Con prácticas, si 19 A túa roupa (I): 25 horas Inclúe CD Rom e 
manterte señor, con prácticas como pregala prácticas con 
desperto perchas 
despois de 

20 A túa ro upa (TI): 25 horas Armario incluído 
14 Técnicas para 20 horas Con máis prácticas como se garda na matrícula 

relaxarse e no armario 
dormir cando· 
se teñan ganas 21 A túa roupa (UI): 25 horas Con prácticas de 

de Uso da cesta enceste desde 
da roupa sucia tódalas posicións 

15 Como baixa-la 40 horas Retroproxector 
tapa do retrete. e vídeo a cámara 22 ¿É posible mexar 125 horas Con prácticas de 

Paso a paso lenta todo dentro? de grupo 

16 Trucos e 20 horas Non se precisa 23 Desenvol vemento 30 horas Incluído o vídeo: 

suxestións balón nin bicicleta locomotor: a Ti podes facelo 

para non intentar difícil torsión 

parecer máis dun estropallo 

novo cós teus xabronoso dentro 

fillos dunha pota sucia 

17 . Por que non é 20 horas Con multimedia 24 A bañeira peluda. 20 horas Prioridade 

necesario O que hai que alopécicos 

sacudí-las facer despois de 

sabas despois ducharse 

dunha flatulencia 25 Como falar coa 25 horas Inclúese o vídeo: 

18 Os homes de 30 horas Inclúe xogo de rol túa parella sen Como xestionar 

verdade tamén pola cidade ergue-lo volume as túas frustracións 

preguntan ós de voz 

transeúntes 
cando se perden Elaborado a partir dun texto anónimo 

publicado por Al.ANDAR 

... hago siempre lo que quiero ... 
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TELEVISIÓN 

Váisenos o verán. E con el, as 

programacións «light» que nos co

locaron en tódalas canles televisivas. 

O baldeiro ~eixado,p,olos partidos de 

fútbol -¡que alivio, meus amigos!- e 

polos diarios sustos dos contratos 

multimillonarios -40 mil millóns de 

pesetas van aló- deixaron as cadeas 

de TV e mesmo as radios ·en branco. 

¿Como encher tantas . horas, como 

suplir con suficiente carnaza o «gla

mour» dos mitos futboleiros?. Sen 

problema, dixeron os mandamais do 

negocio. A vacuidade do fútbol se

guiría a fri volidade e a 

superficialidade, e <leste xeito 

eguiriamos «educando» debida

mente e elevando o nivel cultural e 

humano <leste pobo .. . 
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TV: ~ veran en rosa 

Di to e feito: Dúas · 

liñas,. a cal máis seria .e 

profunda; ían te-las 

programacións do ve

rán, se exceptuámo-los 

tan manidos concursos. 

Por unha banda, a vida 

A. Miramontes 

Un verán «ino-cente» · 

Xunto a esta liña de temas tan 

suxestivos abordados polos nosos 

medio~· de comunicación, houbo 

outra non menos interesante e 

.talentosa: Os programas feitos a cos

ta da candidez da xente corrente, que · 
e milagres duns sen comelo nin bebelo se ve utiliza-
«personaxiños» 

acostumados a vivir á 

conta do conto -é o seu 

traballo a prol da 

nación-, do descaro 

propio e do papanatis

mo alleo. É a chamada 

crónica rosa. Tal cróni

ca mereceu nada me

nos que un programa 

diario, de lµns á sába~ 

do en A-3 (Extra . ' 
Rosa), e en TV-5 (Que me dices),. 

mellorado polos 2 programas -cos 

da sen o seu consentimento e 

deixada en situacións ridículas e 

mesmo ofensivas, ás veces, <liante 

das cámaras e do público de toda 

España. 

Este tipo de programas parece 

unha especialidade de TVE-1, con 

dous á -semana: Un deles (No veas), 

coas tomas fallidas cando se rodaron 

os· programas, tomas incompletas ou 

defectuosas qtie houbo que repetir 

por inservibles, e que agora n'olas 

colocan; antes . non serviron, pero 

cartiños de todos- da ....-------~------:;:---------:---¡ 

TVE-1 pública (Cora

zón, corazón -sábados e 

domingos- e Corazón 

de verano -de luns a 

venres- , que ameaza 

con seguir con Corazón 

de otoño). Un dato: 

¿Que pensar dunhas 

teles e . dun público, 

cando o ¿personaxe? 

máis perseguido duran

te o verán pola prensa e 

polas cámaras foi Mar 

Flores?. E perdóneseme 

a cita, pero coido que é 

moi significativa. 



·. 

agora polo visto valen e. ata os 

cerebros do asunto eren que teñen 

gracia ... ¡Non vexas!. O segundo 

(Espejo se.creto) aínda parece.mellor: 

diante de cámaras espías ocultas -

logo falan dos «paparazzi»- uns fa

mosos ·gástanlle bromas -é un dicir

.que deixan en evidencia a persoas 

normais que van inocentemente pola 

rúa. ¡Que gracia, non si? 

Pois non lle van á zaga neste va

lioso descubrimento as outras canles. 

saber nada, e tomar lle o pelo de mala 

maneira. ¡Que inxenioso ! 

Programas todos eles, como .se ve, 

facilóns, sen un chisco qe talento nin 

profesionalidade, e feitos a costa do 

infeliz de tumo. Un brodio e unha 

intolerable falta de respeto. 

A voz duii pobo· 

Á marxe de tanta frivolldade e 

mediocridade profesional, houbo 

E así, Tele-5 (Hola, hola, hola) pon · tamén neste verán algúns momentos 

la súa voz cunha claridade e unha 

enerxía impresionantes, en prol duns 

valores serios e profundos como son 

a convivencia, a xustiza e o valor da 

vida: ¿ Quen dixo que o pobo non é 

sensible a ideais que vallan a pena e 

que hai que darlle un día e outro toda 

esa bazofia da tele diaria?. ¿É tan 

tonta a xente como a mostran os 

medios de comunicación; ou son os 

medios os que non saben estará al

tura debida e son eles os que inten

tan atontala?. Penso que é un proble

ma de profesionais; algo similar o 
os famosos en situacións comprome- brillantes no campo televisivo, aínda que ocorre cos políticos: fronte a ese 

que por un motivo ben lamentable · grito tan lúcido e magnífico das 

como foi o asasinato de MiguelAnxo 

Blanco; foi . o pobo real, sen 

necesidade de fantoches nin de mi-

manifestacións populares aparecen 

como ananos, uns e outros , 

enguedellados nos seus mesquiños 

tidas para ver como reaccionan, e 

mesmo á nosa TVG non se lle ocorre 

máis xenial~dade (Taxi) que meter 

nun falso taxi, con c~ara espía ocul-
ta, ó primeiro que encontra, sen el tos, quen espontaneamente fix.o oí- intereses . . 

. . .. y mi palabra es la ley". 

RlltlA -15 



ACTUALIDADE 

318 carrabouxos ~· ma1s 

Xosé Lois, ou Carrabouxo; como 
lle chama practicamente todo o mun- . 
do debido á identificación co seu 
personaxe máis popular, acaba de pu
blicar unha recompilación de chistes 
que viron a luz na revistaA nosa terra 
desde 1982 ata 1997. É o segundo li
bro que publica en Edicións A nosa 
terra, na súa coleccióp. Prensa e 
Criación, xa que en 1982 dera ó prelo 
as súas tiras do personaxe de Sabeliña. 

Nunha entrevista concedida a 
Irimia (nº 518) declaraba que o hu
mor é un medio que utiliza para co
municarse coa xente, entroncado coa 
tradición que hai en Galicia, xa desde 
Ca telao, de expresa-la potencia 
reivindicativa dun pobo. Isto vémolo 
claramente neste libro, no que un 
gr nde número de viñetas se centran 
na complexa problemática realidade 
lingüí tica deste país, criticando a po-
ición dos políticos neste conflicto, ou 

achegándose á realidade social: paro, 
crise económica, problemas da pes
ca, integración na Unión Europea ... 

Tamén se ocupa da política cotiá: 
loitas sucesorias, corrupcións diver
sas, manipulacións de votantes. Así 
mesmo atopan oco nestas páxinas 

outros· temas coma a lei do aborto ou 
a ausencia de prazas no .ensino públi
co. En definitiva, todo aquilo que for

ma a nosa vida diaria, cun 
.---~~~~~~~~~~~-,.-------===-i 

~XtST'RO 
.DE 

~Qe-CJ.AS 

fondo. sentido crítico tinguido 
de ironfa provocadora do 
sorriso ( ou da gargallada) 
cómplice do lector, que 
tamén observa as inxustizas 
e a realidade social que o ro
dea e se identifica con ese 
lúdico intérprete da realidade 
que é Xosé Lois. 
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NON 
CASADAS 

N ós cele bramó-la edición 
do libro <leste home que, 
desinteresadamente, nos fai 

~WM"' ....... rir en cada número da nosa 
revista. 

Recomendámo-la súa lec
tura a . tódolos Irimegos que 
queiran pasalo ben. 

S.P.Q. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Dende Budapest escribe 
o Irimego, en Hungría 
onde nunca estar pensou 
e a pesar, chegoulle o día. 

2. Son cou~as estas que pasan · 
cando un é profesor 
e os estud.ia~tes lle piden 
a compaña, por favor. 

3. O intercambio cultural 
sempre ·paga algo a pena 
sobre todo, oeste caso 
que é de Santia~o con Viena. 

4. Pasando de Austria a Hungría · 
un decátase ó momento 
que vai dende un país rico 
a outro máis miserento. 

5. Cae o imperio soviético 
ben caído, pero amola 
que o recambio veña en forma 
de reino da Coca-cola. 

6. Alguén di que tal potaxe 
símbolo é, máis que bebida: 
é a simbólica entrada 
no ianqui xeito de vida. 

7. Da sobriedade excesiva 
dos tempos do comunismo 
pasouse á euforia impotente 
do consumo ou collSumismo. 

8. Abofé que é moi simple . 
esta escasa reportaxe, 
mais non cumprían alforxas 
pra facereiI tal viaxe . 

9. . Fracasou o comunismo 
na súa versión brutal; 
esfrega as poutas, contenta 
a besta do Capital. · 

10. Vellos países do Leste 
con tradición ben madura 
por un prato de lentellas 
venden a súa cultura. 

11. Cae o muro de Berlín 
e a cortina de aceiro; 
o aplauso do Capital 

~ resoa no mundo enteiro. 

12. E vaise reconstruíndo 
un noxento muro novo 
que afast~ ricos e pobres 
e, a conta, págaa o pobo. 




