- - .& - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

-- g

REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

----~---------------

.

.

.

·Fraguas nas que se fo~xa galicia

EDITORIAL

.«Estiven no cárcere...» (Mt 25,36)
Hai anos houbo un debate político sobre os cárceres;
perante a denuncia da deshumanización do sistema penitenciario, un presidente autonómico que non nos é alleo dixo
que o cárcere non ía ser un hotel de cinco estrelas. Outra
arroutada máis.
·
O sistema penitenciario ten, en raíz, <lúas funcións: a
primeira é a da privación da liberdade, pero subordinada ó
segundo obxectivo: a educación para que o eventual delincuente poida ser reincorporado á vida social.
Todos estaremos de acordo en que esta segunda función
non na exercen os actuais centros penitenciarios por motivos diversos: nin as instalacións son axeitadas nin os
procedementos «pedagóxicos» resultan .de moi esmerada
realización.
Pero ficamos no primeiro aspecto: a prisión é, fundamentalmente, privación da liberdade, e aí debería quedar a
cousa. Todo castigo Sl:lplementario parécenos un abuso. Por
exemplo, ó de enviar ó delincuente lonxe do seu lugar de
re idencia, coque se castiga tamén ós seus familiares.
Dira e que o Estado -ou o gobemo, neste caso-, procura
unha e tratexia po~ítica. Pero as cousas políticas deberían
r olvcr politicamente, sen que afecten ós dereitos humano.
Por outra parte, no caso dos etarras -que é o que hoxe
nos ocupa-, cáese nunha contradicción: négaselle-lo estatuto de preso político, afirmando que son presos ·c omúns·, e
aplícanselles correctivos de orde política. Sen entrarmos
agora en discusións de cal sexa a súa situación entre as <lúas
apuntadas, porque quizais habería que acudir a unha terceira:
delincuentes con motivación política.
Vén a conto todo isto da carta pastoral do arcebispo de
Navarra e dos bispos vascos que demandan ó gobemo o
achegamento dos etarras encarcerados ás súas familias.
¿Poderían falar outramente uns .pastores do pobo, uns
·
proclamadores do Evanxeo?
Outra cousa ben distinta é a solicitude de monseñor
Setién, de que se abra un diálogo cos terroristas, cuestión
que pertence ó eido da prudencia política. Nosoutros pensamos que o hispo de Donosti ou San ·Sebastián é merecente
de apoi0 na súa teima. Unha cousa é negociar con ETA,
cuestión que lle corresponde ó Estado, outra ben distinta
abrir camiños de diálogo.
Polo demais, Madrid debería caer da asnal montura
decatándose de que, por moito que lle canten ó centralista
oído, España hai máis ca unha, e iso dende hai ben séculos.
ETA non é O Problema, senón un problema, o máis
anguiñento en dúbida, e o máis urxente de resolvei:. Pero,
o verdadeiro problema é que a maioría do pobo vasco discrepa da ituación política e xurídica que lle outorgan en
Madrid. ¿Que non? Atrévanse a un referendo e non impliquen ó exército na defen a da unidade de España.
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

Boas novas imprevistas
Agora pasamos xa polo 20
de novembro como se nada.
Acabouse o respecto e a
autoridade. Cumprimos 22 anos
da ausencia máis soada e nin o
lembramos; Se Franco levantase a cabeza habíalle doer máis a
indiferencia ca outra c9usa.

e a prioridade é máis ben cambiar un mesmo e o seu pequeno
·
.mundo; etc...
Pasa en máis sitios e ten a
súa luz e a súa sombra. Coma
todo. O que está claro é que
poucas veces antes se chegou
a ter tanta sensibilidade polo
coÚáfl;, polo 'interpersoal. Ide
ver, tó.dolos que poidades a
película Full Monty, que ~da
estes días nas salas pequenas
de Galicia. É unha pequena
xoia británica que nos debe
· dicir moito ós que algunha vez
pretendemos ir de profundos e
de xeración centro-da-historia.

E moito cambiaron as
. cousas. Agora vén de arribada
na maioría de idade a xeración
que deu o primeiro choro sen o
retrato do ve.no na c~uga. Son
moi distintos ós que fomos.
Poñámonos nostálxicos: Abía
todo un mundo que cambiar e
moita présa por facelo; na acción ·estaba a salvación, toda a
salvación; había «liñas correctas» e resultaba vital ter un discurso ideoloxicamente correcto
co que disimular tó·dalas nosas
carencias e incoherencias
persoais; ~ra fundamental a
emancipación e mesmo a ruptura, co pasado, coa clase, coa
familia, ... e fixéronse actos realmente valentes de afronta-la
vida con autonomía.

Abordando unha realidade do máis banal e ordinario grupo de obreiros en paro decide meterse a sexy boys de
discoteca como último recurso- sabe, milagreira e tenramente convertela nun canto de
solidariedade e simpatía, de
perdón e de amizade. Velaí o
segredo para cambia-los nosos
pequenos mundos. Primeiro: ·
saber miralos. Segundo: saber
miralos con humor. Terceiro:
saber miralos con amor. Todo
· sen discursear, sen moralizar, ·
sen amolar, sen diálogos filosófico s. nin teolóxicos. Só
humanidade, en enormes
doses, estoupando por sorpresa no corazón e na vida dos
excluídos:

Os novos de agora non saben de rupturas e mais 'd e
adaptacións, por iso o de emanciparse non é ningunha urxencia
e o da crise da familia pasou á
historia; no maremágnun de.
ofertas ideolóxicas cada un prepara a receita que máis se axusta
ó seu padal, todo en perfecta
correlación cunha saudable tolerancia.; preten4er cambia-lo
mundo é un síntoma psiquiátrico: hai un cambio de estratexia

A esperanza e a gracia da
vida asomando a cabeza, vestida de cotidianeidade, no medio do desastre. Toda unha boa
nova. ¿Non vos soa de algo?
.
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BOA NOVA

M~nolo

Regal Ledo

Menos concha e máis esqueleto
Seguimos conversando neste número de Irimia co· amigo citado no
número anterior, que me falaba e
preguntaba, preocupado, de cómo
vía a xente indiferente ante a fe, e
de xente con fe que máis parecía
superstición ca fe.

Pero, tan afeitos estabamos a
vemos cubertos e protexidos, que
desenvolvemos moi pouco esqueleto; é dicir, non fomos collendo consistencia persoal, vivimos a conta .do
externo, do dos outros~ algo así coma
a ·hedra que vive enrodelándose no
toro que a sustenta.

Un exemplo a ter en conta
Creo que foi o .teólogo Congar
quen dixo -tratando o mesmo tema
que nós aquí estamos tratando- que
cristiáns
católicos
os
podiámonos comparar cunha
tartaruga: ternos unha boa
cuncha protectora ó redor do noso corpo,
pero ternos un

·desmoralizamos, a sentimos derrotados, pensando que todo aquelo que
noutrora nutría a nosa vida de crentes
era algo así coma puras fantasías; ou
ben a recoñecer que tamén nas cousas
da fe xa está ben de vl.vir a conta
dos outros, sen reflexionar aquelo
que dicimos . crer, ata· facelo noso
porque o entendemos, porque o queremos
libremente
e
con
convencemento persoal, porque o
fomos limpando de moitas
trangalladas ás que moi
lixeiramente lle chamabamos
fe.

É cousa de
escoller e de
traballar
E aquí, meu
amigo, xa é
cousa

esqueleto, polo tanto, moi fráxil.
Supoño que o meu
amigo entenderá a intención do exemplo.
Os cristiáns católicos
ti vemos
durante
séculos e ata non hai
Pero cambiaron os
moitos anos unha fe
tempos
protexida: as autoriE os tempos cambiaron.
dades eclesiásticas
A protección social xa non ·existe;
dictaban as cousas de fe e de moral
incluso
desde o medio social
tal como eran e debían ser; o _medi
combátese moitas veces a fe que
social apoiaba as directrices das audicimos
ter; .e a mesma institución,
toridades eclesiásticas; e os crentes,
anque segue querendo marcamos noranque non entendesen ou asimilasen
mas
e camiños, xa non ten o mesmo
moito todo o que pensaban e·facían, ·
«prestixio», xa non a escoitamos e
estaban coma amparados por esta
cuncha institucional e social que o recibimos como o podiamos facer
hai trinta ou corenta anos.
defendían de cuestionamentos que
lle podían vir de ·dentro ou· de fóra
A s~tuación pode levamos por
da súa propia sensibilidade persoal.
dous camiños:
ou ben a

d e-

escoller.
Eu invítote a
optar por este segundo camiño. Paga
a pena. Trataríase de non ser indiferente ante as cousas da fe, e, ó
mesmo tempo, de non confundir na
práctica fe con superst~cións;
trataríasé de pasar dunha fe herdada .
a unha fe convencida e propia. Eu
creo que isto ~ un gran ben que nos
vén das mans de Deus coma un
regalo, pero tamén é algo que cómpre
buscar e traballar.
E aquí xa teriamos que pensar
qué é o que pode facer cada quén
coma busca e traballo da fe boa e
liberadora. Deixámolo para outro día.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

OS COLECTIVOS DE MINUSV ÁLIDOS de Vigo, apoiados polo Concello, están a facer un esforzo pola integración das
persoas discapacitadas na vida da cidade, por
uriha banda eliminando as barreiras arquitectónicas, e por outra buscando a súa integración laboral; así, tres empresas contratan
oito mozos que estiv~ron a prepararse no Fogar San Rafael
da orde de San Xoán de Deus, xa que as empresas de máis ~e
cincuenta obreiros teñen a obriga de integrar na súa plantilla
algún minusválido, que non está a cumprirse. Na fotografía
Marcos R<?dríguez Domínguez do centro de diminuídos de
Porriño que acaba de proclamarse campión e medalla de ouro
no campionato europeo de natación especial.

NENOS foron reivindicados
a semana pasada con moita
emoción, peto non ahonda
cun día sin alado; os nen os
se guen sufrindo . a inxustiza
dos adultos; . por exemplo,
viaxamos a Rusia ~ o panorama é moi triste: un millón
deles sen teito, poucb menos
.....,._ _.__________......_....._. da metade dos nenos son maltratados na escola e na familia, dezasete mil no 96 estiverop.
ó borde da morte por violencia, douscentos morreron víctimas das súas nais e dos mil suicidáronse.

A LOITA CONTRA AS MINAS
antipersoais segue atopando atrancos
en moitos. países: os grandes fabricantes coma Rusia e China non
queren saber nada, Estados Unidos
. non está polo labor e -o~tros Estados
coma España manteñen unha ·
actitude ambigua; mentres tanto estes
artefactos estáll producindo máis de
2.6.000 víctimas cada ano nos setenta países que teñen minado parte do_seu territorio. Na fotografía Jody ·Williams, a responsable desta campaña contra a
utilización destes artefactos mortais e que recibe nestes días
o Premio Nobel de Paz.

RA organizado pola
Asociac_ión Galega
deAxuda ó Pobo Saharaui vai ter lugar os
días 4-8 de decembro
para
visita-los
refuxiados
que
estiveron aquí con
nosoutros nas «vacadóns en paz» desté verán. A ONU acaba de establece-lo sete de decembro do 98 coma data para o
referendo da independencia do Sáh~a; mentres tanto estas
familias · galegas poden ver no terreo as condicións
infrahumanas nas que viven nos campamentos de refuxiados.

L...,.;11.&...;....ll:llllli-..:.a..-_.;.m~~-;..;._...:.&-=i...-'

Desculpas polo malentendido:·Labrada por alguén, por suposto.
O que recibe esta revista na súa casa, non pode mirar por_un buratiño cómo se toman as
decisións editoriais. Para decidir un titular de portada ·hai todo un debate e un itinerario.
Primeiro un trebón de ideas, algunhas malas, outras malévolas, outras cursis, unhas poucas
boas. Escollida unha, traballámola entre todos, para pulila, darlle. forma e gancho. E quen
coñece todo ese proceso ten unha visión de conxunto e unha impresión final que ás veces non
coincide co que le o titular por primeira vez, desde cero. Isto pode dar lugar a confusións.

<
- -w
- -

O titular do número antedor A parroquia Labrada non precisa crego, é un caso típico.
Queríase resaltar, cun xogo de palabras, que a comunidade que está ben traballada pastoralmente
-normalmente por un crego ¿quen se non de feito?-, chega a madurecer~ e, como tal, a facerse
máis autónoma, máis adulta e máis libre. Pero non hai labradío sen labrego, nin educación
sen educador. E non sabemos unha maneira mellar de recoñece-lo traballo dos cregos e non
-cregos que labraron a parroquia de Labrada, para que agora, con Henar de animadora, poida
celebra-la súa fe desa esperanzadora maneira. Iso non quita para que sigamos apostando, por
principio, por realidades eclesiais cada vez menos clericaµ.zadas. E se no~ for por principio
s~ría, facendo virtude da necesidade, por pura imposición da realidade histórica. Ós datos nos
remitimos.
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O CUMIO DO CLIMA EN KIOTO (Xapón) corre o risco
de ser outra ocasión perdida se os países máis contaminantes: USA China, Rusia, Xapón, Alemaña... , non toman medidas contra a emisión de C02 que produce o efecto
invemadoiro. Outra das desfeitas que estamos ª ·sufrir nesta
terra é a progresiva desertización debido á erosión, que non
só funde a paisaxe serión que priva de vida ós novecentos
millóns de habitantes que subsisten a carón dos desertos. Na
fotografía un,achegamento a este deterioro do planeta.

A REFORMA COMUNITARIA .NO NOSO
AGRO segue mobilizando os labregos, aínda
que a manifestación prevista para decembro foi
suspendida, debido ó
acordo cos gandeiros de
Portugal, Euskadi, Catalunya e a Rioxa de manifestarse o pasado día 22 iM.--en Irún contra o afán da UE de fundi-los labregos cunha baixa
dos prezos dos seus productos moi negativa. Nestas serna.nas os sindicatos ~stán a concientizar ós labregos da mellara
da calidade do leite segundo a normativa que se vai aplicar
desde o primeiro de ano.

OS BISPOS LATINOAMERICANOS
ESTÁN REUNIDOS EN ROMA en
Sínodo, e as comunidades de base, sobre
todo as· indíxenas, fixéronlles chega~las
súas inquietudes que nacen da súa vivencia de Deus, diferente· a espe_culación
teolóxica que se cociña en Roma e na súa
onda...
A teoloxía india é moi
contemplativa e vive· a Deus coma pai e
nai ó mesmo tempo, e á natureza como
un -leito que está a deitar unha simboloxía
enchoupada de relixiosidade: auga, sol,
lúa, terra, etc. Os bispos rematan a súa asemblea no día
da festa da Virxe de Guadalupe, na que o pobo indio celebra
a María coma a o rostro femínino de Deus sempre co pobo
indíxena máis marxinado.

SOS Ó RACISMO é unha ca.ni- o
E
paña que está a 1evarse a cabo .;
nestes días rios centros de ensino, f
o
outra maquillaxe para agacha-la .,
.
realidade dura dun país no que 'C
o
cada día hai máis atrancos ·para o"
acoller ós inmigrantes; o pasado :.
ano máis de douscentos foron ex- ¡
pulsados de Galicia, .cunha lei de •
0
i::
estranxería que non respecta a
tódolos dereitos dos inmigrantes, ~
OI
polo que cómpr~ unha nova
lexislación de inmigración e inte- ..._______
.gración. Nestos catro anos reduciuse nun trinta por cento os
· permisos de traballo, o corenta por cento establecéronse por
conta propia e o resto como empregados.

O ANO EUROPEO CONTRA O RACISMO está a rematar con moi poucos avances nesta loita. Mesmo aquí
segue a ampliarse a fronteira
entre a Península e os pobos
.veciños do Magreb, cun cerco de morte cada día máis
estreito e máis negro: Miles de
cidadálls dos países de África
. están deixando a súa vida na
- - - - - - - - - - - sala de espera da morte en
Ce:uta e Melilla, só de certa España pró que_a esta lle conven,
outros enganados soben ás pateras pra cruza-lo Estreito, e
non se sabe.nada dos que afogaran no intento, entre'catro e
dous mil inmigrantes que soñaban nun «paraíso» prometido
polas mafias nesta beira do mundo.

•

IB;:::t

METÉRNO-LA ENERXÍA NUCLEAR por tódolos costad?s é unha
teima das compañías ·eléctricas e
tamén do partido no goberno, e
Galicia xa está a sufrir demasiado coa
producción eléctrica por terra, mar e
aire, pra que agora queiran construírnos algún cemiterio nuclear ou
almacéns de residuos de alta actividade... A empresa Enresa (Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos)
botou a ollada a algún enclave galego
e todos lembramos a loita contra as ·
nucleares cando a querían instalar en
Xove. Xa hai preto de mil cincocentas
toneladas <lestes resíduos nas centrais
do Estado (sobre a terra unhas cen mil toneladas).

SEN
NUCLEARES

VIVIR
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Novo ·Goberno
Estamos a punto de asistir ó·debate de investidura do «novo» presidente da Xunta, que formará logo
o seu goberno. No longo proceso desde a disolución
do anterior Parklmento, hai tres meses; as novidades
limitáronse ás caras e nomes dos deputados, sobre todo Por Tintxu
no que respecta ó PP e mais ós sociaJistas. Polo demais
non se pode dicir que esteamos dia~te dunha_revolución nin sequera dun cambio fondo. Como xa todos se f artaron de comentar, o único cambio significativo foi o protagonismo adquirodo polo BNG, en detrimento dos socialistas.Áínda
que a sorpresa fose grande f óra de Galicia, aquí o que impresionou f oi a
magnitude da diferencia, pero moita xente contaba xa con que os nacionalistas superasen ós coaligados.

GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMl.CA

*
*
f:

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 I 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 • 310 48 30
1

fe

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

fe

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

fe

*
fe

fe

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 • 22 78 04
Fax: 982 • 24 49 13
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
Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax.: 02.657 58 99
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A difícil dixestión desta nova situación por parte dos socialistas foi noticia
de primeira páxina durante varias semanas. A cousa ten aspectos curiosos, como
a interpetación a posteriori da coalición electoral. Para un sector, sobre todo de
fóra de Galicia, tratábase de facer un gran experimento, de trasplantar a Galicia
aoliveira que tan bo resultado Hes dera en Italia (algúns tamén querían, aduci-lo
exemplo francés, non asimilable, en canto non houbo coalición e si pactos
preelectorais e de goberno, aspectos condicionados tamén polo singular sistema
de eleccións maiorit'ario a dúas voltas). Outros maliciaban que as repentinas. e
xenerosas concesións de Paco Vázquez e Anxo Guerreiro tiñan moito de táctica
para esconde-la propia debilidade, á que se agarro u Esquerda U nida coma a un
cravo ardendo.Algún cronista fixo logo un canto ó éxito de Guerreiro pala derrota que conseguiu sobre Paco V ázquez con esta alianza electoral, logo de sufrir
vinte anos de fracasos mentres foron competidores.

o

'

Mentres tanto o PP marcaba a liña de continuidade, por máis que mudase a
metade dos seus deputados, cambiase de presidente e vicepresidente na cámara
e, de rebote, dous senadores e dous deputados en Cortes. Estamos. a punto de vela formación da nova Xunta e xa hai indicios da súa continuidade. Excluídos
coma conselleiros Vázquez Portomeñe e Pérez Vidal, que non tiveron sitio nin
sequera coma deputados, tódalas quinielas apostan por un novo cargo para Homero
Pérez Quintana, o único alto funcionario da Xunta que permanece desde 1982
coma directo xeral ou secretario xeral en tódolos gobernos, pasando por media .
<lucia de consellerías: Educación, lndustria, Cultura ... ata chegar a Agricultura,
agora da man dun dos poneos no.vos consellerios.
Todo fai prever que os cambios nas consellerías se van limitar ós dous citados, ademais do caso do de Pesca, onde Caamaño, profesionalmente é ben considerado polo sector, pero falto de anibicións políticas, polo que non quixo ser
deputado nin seguir como conselleiro. O miolo <lestes cambios anunciados consiste en darlle a Baltar na persoa de Castor Gago a herdanza de Pérez Vidal, en
darlle un novo empuxunciño a Cuíña, ó asumir funcións de coordinación entre a
Xunta e mailo Grupo Parlamentario (seguindo de secretario xeral no PP) e no
experimento de crear un departamento de medio ambiente, dándolle ademais a
responsabilidade do Plano·de Residuos Sólidos, tan difícil e conflictivo.
·
Resulta chamativo que Fraga pense -segundo comentaristas autorizados-, en
reservar á súa xestión directa o gabinete de Comunicación, tan estreitamente
controlado ata agora por Pérez Varela, quen conservaría a xestión das axudas ós
medios de comunicación, de tutela da RTVG e do desenvolvemento das novas
tecnoloxías da información.
Pero desde logo todos estes cambios ata agora previstos non fan pensar nun
goberno realmente novo. Diríase que teremos máis do mesmo, cousa por outra
parte xustificable por c,anto o electorado confirmou a súa predilección por Manuel Fraga e polo PP, sen importarlle demasiado os cambios de candidatos: seguramente percibiron que non se trataba de cambiar gran cousa e así o decidiron.

NORTE-SUR

O somocismo contra Nicaragua

E

n só uns meses, o Presidente de
Nicaragua Amoldo Alemán,
amosou a súa verdadeira esencia e
preparouse para turrar con toda a súa
forza contra tódalas manifestacións políticas e civís que se lle opoñan.
Na leido orzamento anual deste ano
incluíu unha'partida de case 100 millóns
de dólares baixo conceptos que . a
Contraloría Xeral da República
cualificou cando menos de ilegal. Os
cartos serviron para pagar soldos fantásticps ós seus funcionarios, crear alcaldías pantasmas nos municipios onde
a Alianza Liberal (o seu partiqo) non
goberna, e para financia-la campaña
electoral do seu partido na Costa Atlántica, onde se van elixir gobernos autónomos en marzo do 98.
Excluíu deliberadamente dos
orzamentos publicitarios do Estado·
(que.significan o 40% da pautación publicitaria total) ós medios de comunicación que non respaldaron expresamente a súa campaña electoral.

Condiciona · a entrega dos
orzamentos ·asignados ós Poderes
Xudicial e Electoral á subordinación
. estricta ás súas políticas.
Converte a Constitución Política e
as leis do país en simples referencias
históricas que se cumpren. só na medida que o favorecen.

Este é pois, u~
goberno de clara vocación somocista,
dictatorial e totalitario. A única diferencia.deste somocismo
co que se fixo no poder ata 1979, é que
conta co patrocinio e
o padrinazgo de toda
a xerarquía da Igrexa
Católica. Ningún
dos xefes do Vaticaquixo
no
endexamais que os
seus comisionados
en Nicaragua. se
involUcrasen direc-

O actual Presidente Amoldo Alemán, herdeiro.da tradición somocista, xunto
á expresidenta Violeta Chamorro.

tamente coa dictadura da familia Somoza. Nembargantes,
analfabeta (os sandinistas baixaran a
karol Wojtyla non só o permite, senón
porcentaxe 6 12%); o país exporta un
que o fomenta.. É así como Miguel · pouco máis de 500 millóns de dólares
Obando i Bravo, carde~l e arcebispo de .e necesita para vivir 1.300 millóns ...
Managua; fixo dende o púlpito campaO Fondo Monetario Internacional,
ña electoral por Alemán e ordenou a
o Banco Mundial e o Banco Interametódolos cregos que fixesen o mesmo na
ricano de Desenvolvemento están
gran maioría da~ parroquias católicas.
desgustados con Nicaragua dende hai
Unha vez no goberno, Obando i Bravo
anos, e non autorizan o desembolso de
é o principal asesor político dos liberais,
200 millóns de dólares que necesita o
publicamente recoñecido polos
gobemo para enfronta-las necesid~des
involucrados.
mínimas básicas do país (importación
de· petróleo, por exemplo).

Pobres entre os pobres

Mentres tanto Nicaragua segue a seIntenta confiscar, amáis de 200.000
lo segundo país máis pobre (vai despois
familias do campo e das cidades, as pro:de Haití) de toda América. A
piedades que obtiveron coa Reforma ·
mortalidade infantil creceu dun 67 por
Agraria Sandinista e os Acordos de
cada mil nacidos vivos en 1989, a 102
Concertación entre os sindicatos e o
en 1996, e en zonas coma o norte do
goberno anterio!.
país, a 200 por cada mil nacidos vivos.
· Eliminou do orzamento xeral da
O desemprego aberto supera ó 25 %, e
República partidas asignadas a
xunto ós subempregados da economía
. proxectos sociais; prepara unha lei
mergullada, acadan a cifra do 61 % . O
antisonadas, que entre outios aspectos
40% do orzamento nacional dedícase
condena á cadea a quen pida
ó pagamento da débeda externa; o inpublicamente a destitución dun funciogreso per cápita é de menos de 650 dónario público ...
lares anuais; ó 42% da poboación é

Na actualidade, Nicaragua non interesa. Non ten agora ningunha importancia política, nin é, nin moito menos,
un mercado atractivo. Pero se Nicaragua non recibe a axuda que necesita e
se non se consegue o Acordo Nacional
que desexan o 90% dos nicaraguanos,
que o Goberno está imposibilitando,
parece inevitable que se vexa envolta
de novo noutro conflicto militar con
consecuencias
e
resultados
impredicibles.

CO.S.A.L. Coruña
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con Antoni
ENTREVISTA

Destafeita, tivémo-la sorte de compartir con don
Amonio Fraguas un pouco do seu ~empo. Que don
Antonio é un sabio ninguén o dubida. Detrás súa
queda un inmenso labor con traballos moi valiosos
en eidos diversos: xeogtafía, etnografía, historia, literatura ... Ademais, don Anton~o é membro da Real
Academia Galega, na que ocupou o lugar de
Castelao; foifundador do ,Museo do Pobo Galego e
colaborou en centos de iniciativas. Pero de don An-

.

Irnos facer logo un repaso á súa vida:
A miña vida é moi sinxela, non ten
ningunha importancia.
Iso non é o que opina o resto do
mundo. Pero, irnos aló. Vostede, a dife·
rencia doutros compañeiros de xeración,
foi filio do rural.
Si, eu fun empre un aldeán. Cando
m r laci nci co elemento urbano fai 6 ir
6 In ·titut , a P ntev dra. Á vece cando
pr guntaban p r min dicían «E te é da ald a». Cheg u un momento no que eu premnía di o. Nunca me molestou nada. Meu
pai era canteiro, como o fara meu avó e
meu bisavó. E cando o que lle deu nome a
esta rúa na que vivo, Montero Ríos, lle
dixo a miña avoa, «Gregaria trae ós fillos
para aquí que chos fago mestres», e ela
díxolle «Non, señor, que como o máis ve11 o xa vai de canteiro, van os outros
tamén». Puiden ser maquinista no Brasil, .
non polas miñas habilidades. Eu vira o tren
<lúas veces,. e non me gustaba nada; a
verdade era que lle tiña medo. Pero meu
pai estivera aló facendo o ferrocarril e un
curmán seu era maquinista.
Dous mestres moi distintos
Eu fun á escala 8 anos e non aprendín
nada. O mestre so me ensinou dúas palabras: E taba lendo un texto e ó chegar á
palabra afónico preguntoume co seu ton
evero ·¿¡Que ignifica afónico!?» Eu non
abía. «¡Sin voz!», re pondeu. Ben pois xa
aprendera unha palabra.' Nunca ensinaba
a sabe-lo que e lía. Noutro texto que empezaba dicindo «Filipo rei de Macedonia
era tuerto>. «¿Que e tuerto?, preguntou o
m tre. Eu díxenlle «Pois que está inclinad ... »En eguidame cortou ¡Que le.falta
un ~ !. Ben p i xa me aprendera outra
palabra. Lembro que noutra oca ión
h ub ra unha eclip e. Vi u unha veciña e
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tonio non .só é interesante o que conta, senón como o
conta: é ll:n excelente narrador que inzou a súa con- .
versa dunha morea de anécdotas e que individualiza
a cada person~e exhibindo unha capacidade narrativa asombrosa. Preferiu f alamos ·da súa infancia,
dos seus mestres ·e doutros detalles dos que aquí só
podemos transcribir unha tnínima parte~ pero cos que
gozamos enormemente, coma calquera que teña ocasión de escoitar a don Antonio.

preguntoulle «Don Celestino ¿e que pasa
hoxe que as galiñas xa van · para o
poleiro?» E el respondeulle «i Un eclipse!». E aí acabou a explicación. A nós
tampouco nos dixo en que consistía.
A punto de emigrar

dor de pedras) ou que.trasnada fIXera, pero .
eu non fixera nada. Meu pai xa non durmiu
nada en.toda a noite e caQdo chegou a falar
co mestre, este díx.olle: «Señor Fragual;),
non embarque vostede o seu fillo, home,
que é un rapaz que vale para estudiar;
déalle unha .caqeiriña»~ E meu pai: «Mire

Non fun a América
porque un profesor foi
poñer unha escala a un km.
da casa onde vivíamos, en
Famelga, e nós vivíamos en
Insuela. Meu pai xa tiña a
viaxe encargada para o
Brasil. Un día este mestre
veu oír misa ó nosa parroquia e ó toca-la campá
explicou como o son se
transmite por ondas. Eu
dixen « ¡Carai, que ben explica.este señor!» Ó domingo seguinte veu outra vez
á misa e dixo un: «Non sei
como naceron aquelas · Co Jibreiro galegista Xesús Couceiro.
silv_as no campanario».
Entón el explicou como o vento levou a · vostede, non podemos~ Ternos que marchar .
por necesidade; ternos para vivir, pero para .
semente ata alíe despois a auga a empuxou
nada máis». O mestre insistiu en que fuera
ata unha regandixa·e alí naceu. Eu cando
cheguei á casa díxenlle a meu pai que queo bacharelato. Meu pai veu contento por
ría ir á escala con aquel mestre eses tres
unha cousa: o rapaciño era listo. Pero
meses que nos quedaban antes. de
tamén viña triste, porque quería ver ó seu
maréharmos. E fun.
· filio de maquinista, que gañaba ó i:nellor
dez veces máis ·ca un canteiro. Cheguei á
Un rapaz que vale para estudiar
escala coa resposta de meu pai: «Que se
vallar para estudiar, que si, pero se non,
Por primeira vez collín unha tiza na
man. E daquela escala cheguei ata o núriada». E púxome no grupo de estudiar. E
mero 2, porque segundo ías sabendo así
en San xoán examineime e aprobei o
ías adiantando postas. Alí si que daba gusexame de ingreso. En setembro aprobei o
to ir á escola: aprendín fórmulas,
primeiro ano, por libn~; despois segundo e
declinacións, conxugacións ... En tres meterceiro xa por oficial, no Instituto de
ses o que non apre.ndera en 8 anos. E cando
Pontevedra.
quedaban tres días para marchar a Vigo,
antes de ir ó Brasil dime o mestre: «AntoVostede foi un bo · alumno que
nio, dile a tu padre que venga a hablar conademais tivo bos mestres
migo». Na casa preguntáronme que fara o
Si, a quen procurei seguir sempre foi
que rompera (daquela non era eu mal tira-

•
l·O

Fraguas ___________
a D. Antonio Losada Diéguez. Tiven tamép.
a Castelao uns poucos días. Dábanos clase
de debuxo. Un día debuxan.do un pé
díxome: «Mire, hai que darlle un aire máis
.persoal, <leste xeito, porque se non parece
que está calcado». Ó outro día xa recibín a
úa aprobación. Ó.que si lle tiña medo era
ó catedrático de latín ...
E por aquela época nacen a
Socied.a de da Lingua

· Si, nós fundámo-la Sociedade da
Lingua. Tiña como insignia un triángulo
de pi-ata e as letras SDL, que podía parecer
algo deportivo; pero tamén. podía parecer
calquera outra cousa, por iso, cando veu a
Guerra tiramos
con todo. Cando empezou,
.
eu tiña uns cantos debuxos de escudos, bastante .ben debuxados. Foron todos para o .
. lume. Cando estiven de profesor na
Estrada, para aprenderlles ós rapaces,·
faciamos mapas e croquis dos arredores do
Instituto. Tamén nos desfixemos deles, porque o podían tomar •por un mapa de bombardeo.

.

para-lo camiño para que a xente se achegue
ó asunto que trato nun determinado momento. Por exemplo a últllÍia colaboración
que fixen versa sobre o trato recibido polos galegas en Cuba: traballaban coma
escravos, e cando liberaron os negros querían que os galegas ocupasen o seu sitio.
Neste contexto apareceu un home que por
medio dun xornal e orgatlizando mitins se
opuxo a semellante barbaridade. Así que
sempre busco que o que escribo poida ser
de utilidade.
E ¿foi nesta mesma liña na que debemos inscribi-la creación do Museo do .
Pobo Galego?
O que procuramos é que o Museo do
Pobo ·n on se converta nun almacén de
cousas mortas, por iso se celebran continuamente exposicións de tódalas tendencias.
¿Como ve boxea situación da lingua
un home que hai máis de 70 anos creou
unha sociedade para a súa defensa?

Ten inimigos moi grandes. Un deles é
a televisión: a tele absorbe todo. Eu vexo
que se efectivamente se fai moito en favor
Eu levaba a miña idea da Sociedade
da lingua, pero o dominio do castelán nos
da Lingua. Ía ás sesións do Seminario pero ·
medios de comunicación é temible. Hai
sentaba aló atrás, sen falar con ninguén.
unha canle en galego que ás veces se critiFilguera Valverde coñe.dame, pero eu proca demasiado: aínda que diga 20 palabras
curaba saír sen falar con eles. Un día veu
mal,.se di 80 ben xa é moi útil. Non se pode
don Antonio Losada e levoume a xantar
dicir que no~ vale nada.
con el. Estivemos falando do que fixeramos
nós en Pontevedra, de como viamos nós
¿Como membro da Real Academia
as cousas, sobre b que había que facer.
Galega, pensa que esta institudón presPensabamos que había que facer un dicta un servicio de utilidade para a nosa
cionario. Losada dicíame que había que
· sociedade?
recoller todo, que se estaba perdendo. E'
Coido que sL De tódolos xeitos creo
pouco a pouco fon traballando cada vez
que habería que volver~ recuperar certas
máis.
cousas: un bolet~n como tivo, unha memoA pesar dese primeiro mestre que ria; volver a esa época. O poder político
tivo, a vostede sempre lle gustou ensinar apartou un pouco ó pre~idente [García
Sabell, ata a súa recente demisión] da
Si, sempre quixen que os meus .alumactividade daAcademia. Dáme a sensación
nos aprendesen algo e, sobre todo, que
de que por non pedirlle axudas a un minisaprendesen a aprender.
tro, quedou sen elas.
¿Como chegou vostede ó Seminario
de Estudios Galegos?

¿E esa mesma idea foi a que o levou ·
a ese inmenso labor de divulgación con
tantas colaboracións en xornais e revistas como vostede ten?
Si, e sempre me preocupo porque ~ que
escribo teña algo de.novidoso, procuro pre-

Defensor.do Apóstolo
¿E como vive vostede a relixión?
Eu son un crente firme, practicante e

Con lsacc Díaz Pardo e Fernando Filgueira
Va/verpe.

pecador. Tamén son un defensor do
Apóstolo, e de que trouxeron os seus restos para Galicia. E baseo o meu argumento. en que en Padrón, a carqn do río, había
un sepulcro antropoide. A lenda di que
cando trouxeron o corpo, non puideron
pasar con el porque había que agardar por
·un permiso; entón, ó poñelo encima dunha
rocha obrouse un milagre: a pedra ·cedeu
coma se fose ante un enorme peso.
Desfagámo-la lenda:· o sepulcro foi feíto
con moita rapidez. Seguramente dous
canteiro~, en media hora ou tres cuartos o
deron feito. O <lito inmediato puido ser
«Fixérono tan axiña que foi coma un
milagre~>. Disto a «foi un milagre» só hai
un paso. Pero o que ternos que ter en conta
é que o sepulcro está aí. Se queremos dicir
que foi un milagre, vale; xa foi un milagre
que dese chegado ata aquí.
¿E como é posible que de toda a
xente que escribiu sobre vostede,
ninguén lle vexa ningún defecto?
Uf, eu xubileime hai moitos anos, pero
vicios non xubilei ningún. A min téñenme
chamado moitas cousas, téñenme calumniado, e mesmo dixeron que eu era un comunista perigoso. E como eú digo, son
.máis perigoso agora, que levo bastón, arma
contundente, e aínda lla podo mandar de
rebolo a alguén.
Aldegunde Quiñones
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (111)

Clodio González Pérez

Santa Cecilia· do Soberal
Martiño de Xinzo ou, se queremos tal e como figura nos
apógrafos italianos da nosa lírica medieval, Martim de Ginza,
foi un xograr que se supón que viviu durante os reinados de
Femando IIl e Afonso X o Sabio. De toda a súa obra non
chegaron ata nós máis que oito cantigas, das que sete son «de
amigo», e, dentro desta clasificación, das denominadas «de
romaría», por ter lugar a cita dos namorados na ermida de
Santa Cecilia do Soberal.
Sempre baseándose no
topónimo· que segue ó nome e no
do santuario, lévanselle procurado
diferentes lugares de nacemento:
dende as terras de Xinzo da Limia,
ata as de Ponteareas, onde hai unha
parroquia así chamada; non faltando tampouco os que teñen apostado por Marín e Xeve, preto de
P ntevcdra. P r último e tán os
qu afirman que é p rtugués, pois
tam n alén do Miño existe este
t pónimo.

maio de 11 36: en ta1 data, FroilaAlonso repartiu os seus bens,
doándolle ó mosteiro de San Xusto de Toxosoutos (Lousame)
porcionem meam de · ecclesia Sancti luliani de Bastavales.
cum suis directuris et quantum habeo in Sancta Cecilia. Non
rexistramos polo de agora o topónimo «Soberal», pero puido
levalo a zona .do santuario, onde aínda quedan algunhas
sobreiras, que remataría por perderse dada a importancia da
santa, como suceden con outros moitos (Santa Comba, por
exemplo ); sendo ·coñecido dende
moi antigo só ·por Santa Cecía ou
Se sía.

A·Romaxe

Durante séculos foi unha das
máis concorridas da Amaía e do
Valeirón (agora concello de Rois).
Da ermida hai abundante documentación ata .que quedou abandonada en 1824, baixándose as
imaxes para a igrexa parroquial
de San Xiao de Bastavales, onde
aínda están expostas á veneración
Nas terras da Amaía
dos fieis. Descoñecémo-las cauQue eu saiba, polo de agora
sas que levaron a que se tomase
ninguén lle procurou o berce preto
tal determinación, pero puidera
de · Santiago de Compostela, e
ser por mor das manifestacións
puido nacer nos arredores da capipopulares que alí. tiñan lugar,tal galega:
vencelladas as máis delas coa
auga, lembrando vellos cultos
Primeiro, porque nesta cidáde
hídricos.
A capela acabou por ·
viñeron ó mundo ou viviron duderrubarse,
pero aínda as persoas
rante algún tempo varios
maiores falan dela, e comentan trobadores e/ou xograres, como
en particular as da outra banda do
Bemal de Bonaval, Airas Nunes,
monte (parroquia de Urdilde)-,
Xoán Airas (Burgués de Santia1
que
antes subían ata alí a implorar
Y)li\GE.N UE s·:'' eF. e I LIA
go), Roi Femandes de Santiago, ...
auga para os froitos cando a seca
S~Q1.:.:-l s~ '.Je:mñ. ?,í\ 1aYxles:a Pdr:uq~ ¡¡'¡; s~ JubJL rfo th:. ~.:; b a.'. e;,.
E non moi lonxe, Afonso Eans do
era moita ..Mesmo por debaixo da
Cotón, que se di que era de
ábside
deita
un
manancial,
polo que é de supoñer que a súa
Negreira, e aínda máis preto, na parroquia de Brión, tiña
orixe
sexa
moi
antiga,
de
seguro
que anterior·á chegada do
propiedades o pai dos tres irmáns Eans Mariño. Polo mesmo,
cristianismo.
Martiño de Xinzo non é un caso illado, senón que puido
formar parte deste grupo de poetas da «terra de Santiago».
De certo non podemos afirmar que esta ermida sexa a que
coñeceu Martiño de Xinzo., pero tampouco ninguén pode
Segundo porque en San Xiao de Bastavales existe a
negalo rotundamente, pois contamos con probas irrefutables
aldea de Xinzo, situada a curta distancia do castro de Veca,
como son o topónimo e o santuario baixo a advocación de
Lupario ou de Francos; e no outro extremo da parroquia está
Santa Cecilia. Por iso ninguén nos pode privar de que
o antuario de «Santa Cecía» ou «Sesía», do que agora non
acudamos a es.e lugar, acochado entre os montes do Valeirón,
queda mái que unha morea de pedras.
a beber da auga santa que cura tódalas doenzas.
Terceiro, porque tanto o topónimo Xinzo como a ermida·
de Santa Cecilia a existían dende ante do século XIII. En
Cantan os galos e o val da Amaía (¡que é moito val!)
particular a egunda documéntase por primeira vez o 14 de
empeza a espertar, a espreguizarse. Estamos no adro da
1
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igrexa románica de San Xiao (que había de ser trocada pola
que se ergue hoxe en día a finais do século XVIII) ..Somos
moitos: de Bastavales, Pérros (agora Os Anxos), Ribasar, .
Brión, ... Pola outra aba do monte soben os de Urdilde
(daquela Ordilde), A Costa, Erme.delo, ... Empezamos a
camiñar, quedando cada vez máis fondas as vizosas terras
chás. Desque se pasa o lugar da Rubial xa pouco queda para
chegar á ermida. O monte é un formigueiro de xente: os
vellos beben 1_1a fonte santa para sanda-las doenzas dos anos,
os novos meténdose no «coto dos mozos», os namorados
·
p.erdéndose por entre as sobreiras e os ca~ballos.

Pois as novas que lle chegaron non son boas:

Ai vertudes de Santa Cecilia,
que sanhudo que se f oi .un dia
o meu amigu 'e ten-se por morto
e, se s 'assanha, non faz i torta
o meu amigu 'e ten-se por morto.
Por iso este día tan especial en que se celebra a romaxe,
rogpulle a súa nai que a deixase ir á ermida, subir con tódolos
veciños ó monte, pero non ·ª divertirse, senón a pedidle á
santa polo seu galán:

Logo da misa e da procesión vén o xantar, que remata cos
primeiros aturuxos e o troupeletroupe dos pandeiros,
·seguíndolle o son garimoso da gaita e o chascarraschás das
· ferreñas. A festa alóngase ata a noitiña, baixando logo
cadaquén cara o seu lugar.

Unha moza chora
Pero o lecer non é para todos: dentro da ermida prega e
chora. unha moza, pedíndolle a santa pola saúde do amigo,
que foi ó ferido (gerra) contra os mouros, e non sabe se
regresará:

Ca m 'enviou mandado que se vai no f erido,
eu a Santa Cecilia de coraf on o digo.
e por el vivo coitada!
.

Se vos prouguer, madr 'e, oj 'este dia
irei oj 'eu fazer orafon
e chorar muit' en Santa Ce licia
d 'estes meus olhos e de coraf on,
ca moir 'eu, madre, por meu amigo
e el marre por Jalar comigo.
A ni.ociña namorada sabe que a santa atenderá a súa
demanda, porque non hai en todo o arredor melhor ermida,
nin mais santa e, de seguro, o amigo tomará da guerra san e
salvo, e poderá estar con ela na romaxe do vindeiro ano 1•
Nota:
1

Cancioneiro da Vaticana, 876 a 883; Cancioneiro da
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1.270 a 1.277.
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TELEVISIÓN

· Antón Miramontes

o
Empeza un novo curso. Outra vez
os libros, os bolsos, as carpetas, os
compañeiros. A ilusión e a aprensión
bailan a medias nos ollos dos nenos, e
a preocupación nos dos país. A educación está a ser considerada coma o ben
máis importante para o fuguro da
persoa. E con razón: o hoxe decíde en
· gran maneira o que será o mañá.
Pero ese mañá non só depende da
educación que se <lea no colexio;
interveñen, e cada vez máis, outros
elementos. Sempre se falou da
influencia do ambiente familiar
e da do amigos. E segue sendo
importante: din os profesores
que un bo tanto por cento dos
pr bl mas que o alumno prentan na e cola teñen a súa
orixe na ituacións familiares,
e a chamadas «tribos urbanas»
aparecen cada día na prensa.
Pero no mundo actual
xurdiu outro axente educativo ou deseducativo-, de vital importancia: o mundo da televisión. Cada vez ten máis influencia na
forma de pensar, de sentir e de vivir da
xente nova. Os país e a sociedade terán
que poñer neste a.sunto o mesmo ou
máis interese do que poñen na cuestión
do colexio. V~xamos por que.

3 horas diarias diante da pantalla
As últimas estatísticas reflicten un
dato inquietante: QS nenos e os adolescentes dedican máis de 3 horas ó día a
ve-la televisión, e este tempo aumenta
considerablemente nas fins de semana.
Se comparamos co tempo de clase diario no colexio, que é de 5 horas, veremo que, contando coas fins de semana, ca e equivale a outra esión diaria
de cole. Sería o «outro» colexio, ou,
segundo
opinan
algúns,
o
«anticolexio».
¿Que efecto ten tanta televisión
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outro colexio

no ciesenvolvemento da person·alidade
Segundo os estudios máis recentes,
dos nenos e dos xoves? ¿Que valores
ad distintas canles españolas
Hés transmiten? ¿Son coincidentes cos
inctJmpriron en 2.800 ocasións, só ó
que intenta transmití-lo ensino oficial
longo <leste verán, de maio a setembro,
ou son opo¡Stos, ou alleos? ¿A
a directiva europea sobre a Televisión
agresividade e a violencia que ven na , sen Fronteiras, en especial no referente
pantalla xera actitudes agresivas nos . ós contidos para nenos e á publicidade.
individuos ou máis ben ten un efecto
Sobre a protección de menores, que
establece que de 6 a 22 horas non se
catártico, de liberación da violencia
propia?. Estas e outras moitas pregunemita violencia ou escenas de sexo nin
tas que se poden facer <liante desta
presente a menores en situacións de
situación. Son preguntas tan antigas
perigo; sinala o informe que é
coma a propia televisión. Téñense dado
transgredido sobre. todo pola· TVE-1 e
por Tele 5. ¿E a nosa TVG?
- Haberá que falar un día · con
máis demora do seu «Club .
Xabarín», de tanto éxito, polo
visto, entre a rapazada, pero
que deixa un sabor amargo a
xaponización, nivel de aldea no
peor· sentido da expresión, ambiente arroutado e «bravú», cun
uso atroz da · linguaxe nas
cancións que máis ben parecen
berros de energúmenos.- ¡Todo
un modelo de cultura e toda
unha imaxe dun pobo que quere
que se lle respecte polos seus valores!
res postas :variadas e non todos ·están de
¿E que dicir duns nenos de nivel dv
acordo. Pero unha cousa é certa: Os
pais, os educadores . e sociedade en
Primaria ou de ESO contando chistes é un dicir- na «Repanocha», deses que
xeral empeza a mirar con.olio crítico o
lle fan subir os colores á cara a
que sae pola chamada «pantal.la
quente».
calquera? Parece que os presentadores
-un tarugo e unha floreiro-, ou os que
O problema consiste en que a TV
sexan os responsables, non se deron
está aí e non van a cambia-los seus
aínda
conta de que a pantalla non é
obxectivos e os seus intereses
_
unha
cloaca
pública ond~ calquera pode
comerciais. Teñen que ser os país, os
ir a vomita-las súas miserias e de que
profesores e a Administración quen
audieneia merece un mínimo de resafro11te a situación. Unha vez máis a
pecto.
¡Que País! ,
educación volve se-la clave. Porque as
canles televisivas, ·por moito que intenten obxectivos loables, están lamentablemente inmersos nunha férrea com-.
petencia e o que máis «Vende»,. hoxe
por hoxe, é o sexo, a violencia e a
publicidade agresiva.

A violación das normas de protección o menor e de publicidade

A solución está sen dúbida nas
mans das faillilias e dos educadore11,
no seu papel de educar e formar, máis
que nunca lexislación fortemente restrictiva. Ainda que co apoio de algúns
mecanismos de «defensa», coma poñer
ó fronte a pers-oas responsables e informar suficientemente e con antelación
sobre os contidos dos programas para
que os adultos .poidan decidir.

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG,96)

Xosé Chao Rego

Abxalom, enguedellar enguedellouse
(2 Sa;m 17 e 18)
Estamos en Xerusalén, onde chegaAbxaiom para sentar
coma reí. O seu conselleiroAhitófel suxír~lle dúas cousas:
a) que tome posesión do harén do seu ·pai, David, coma
inequívoco sinal de que agora el é o rei; b) saír de contádo contra David, canso, vello e sen .homes: (1)

Coma unha verdadeira Matahari,
Huxai era un espía de David na corte de Abxalom, gañando a súa confianza para servir ó seu verdadeiro ·
señor: David.
3

•

A estratexia de Huxai é boa: David é un guerreiro habelencioso, e o que hai que
facer reunir todo o pobo, dende Dan a Beerxeba -de Norte a Sur. A intención de
. Huxai era darlle tempo a Dávid:

e

14
[ ••• ]
Abxalom e tódolos israelitas dixeron: «A proposta de Huxai, o arquita, é mellor
·· cá deAhitófel».A cousa é que o Señor determinara facer fracasa-lo consello deAhitófel,
que era bo, para trae-la desgracia a Abxalom. (3)

Fermosa narración, a do resto do capítulo 17, da estratexia para chegaren os
emisarios onda o reí David, mesmo coa axuda dunha muller anónima.

18 1David pasou revista ós seus homes, e puxólles xefés de milleiro e de centuria. 2Un
tercio do exército púxoo ó mando de Ioab, un tercio ó mando deAbixai, fillo de Seruiah,
irmán de Ioab, e un tercio ó mando de ltai de Gat. (4)
A batalla vai librarse nunha fraga mesta:

0 exército saín ó campo ó encontro de Israel. O comba~e librouse nos bosques de
Efraím. 7Ali o exército de Israel foi derrotado polos seguidQres de David.A mortandade
foi grande aquel día. Foi de vinte mil homes.so combate estendeuse por toda aquela
bisbarra. Aquel día o bosque devorou .máis vidas cá espada. (5)
[ ••• ]

6

Os cabelos, símbolo do vigor guerreiro e da forza sexual, son causa da perda de
Abxalom. ¡Que ironía!
.

.

.

Ui1 conselleiro de tanto prestixio que
del se dicía: «Daquela o consello de
Ahitófel tiña a mesma autoridade cá
consulta de Deus, e como tal era valorado, o mesmo por David coma por
Abxalom» (2 Sam 16,23).
2

171

Ahitófel díxolle a Abxalom: «Vou escoller doce mil homes
. para saír esta mesma noite en .persecución de David [.~.] 4A
·proposta pareceulle ben a Abxalom e a tódolos anciáns de Israel. 5Pero Abxalom dixo: -»Chamade a Huxai, o arquita, e
escoitade tamén. o que el propón»[...] 7Huxai respondeulle a
Abxalom: -»Desta vez non é bo o consello de Ahitófel». sE
engadiu: -»Ti cofieces a ten pai e ós seus homes. Son valentes e
estári rabiados, coma no mont~ a osa privada das súas crías. (2)

1

.

Abxalom acertou a pasará vista dos homes de David. Ía montado no sen.macho e ó
pasar este debaixo dunha aciñeira·enguedelláronselle nas gallas os cabelos da cabeza
e quedou pendurado entre o ceo e aterra, meo.t res o macho seguía adiante. 10Un home
que o viu, levoulle a noticia a Ioab [...]
9

14

Entón dixo Xoab: -»Non vou quedar aquí detido diante túa>>. E, coa mesma, colleu
tres dardos e cravoullos no corazón a Abxalom, que estaba aínda vivo, pendurado da
aciñeira. 150s dez escudeiros de Ioab achegáronse aAbxalom, golpeárono e rematárono.
E o gran pai que era David chorou con desespero. Ioab soubo botarlle ·un
discursiño entre duro e persuásivo: ¿parecíalle·ben ó reí que morresen todos eles
con tal de que quedase vivo o seu fillo? Os soldados que lle salvarqn a vida a
David agora estaban avergoñados do comportamento do reí. Cumpría erguerse
e dar folgos ós soldados. Convencido, o-reí acudiu ás portas da cidade disposto
a volver para Xerusalén.

Huxai mándalle informa ós sacerdotes Sadoc e Abiatar para que lle
pasen recado a David, pero o que lle
interesa subliñar ó autor é que detrás
de toda esa estratexia estaba a man
de Deus protexendo a David e a súa
Casa ou dinastía, da que sería
herdeiro Salomón. Estaba en xogo a
profecía de N atán, cando Deus lle
prometera a David construírlle unha
Casa ou dinastía. No fondo, está o
rei Salomón. Hai que ir liquidando
pretendentes ó trono. Pola súa conta,
Ahitófel, tralo fracaso, fixo testamento e aforcouse.
4

0 conflicto vai resolverse ·entre familiares, entre curmáns: Ioab,
xeneral do exército de. Davi~, é filio
de Seruiah, irmá de David; Amasá,
xefe dos rebeldes de Abxalom, filio
de Abigail, irmá de David. Ioab, sabedor da febleza de David polos
fillos, mantén distanciado a David do
campo da batalla, aínda que disimule os motivos.
·
5

Coma preparando o terreo, o escritor sagrado xa dixera no capítulo
14,26: En todo Israel non había un

home tan fermoso coma Abxalom
nin tan gabado por todos. Dende
os pés á cabeza non tiña un só defecto. Cando rapaba o cabelo 'cousa que facía de ano en ano, pois
pesáballe moito-, o peso dos seus
cabelos era de· douscentos siclos
segundo a pesa real.
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DENDE BUENOS AIRES

O xaxún .dos docentes
O mesmo día da chegada a vos es tes (é dicir cambialos por
cartos na entidade bancaria) non se
Buenos Aires (o 31 de Agosto, prós
latinoamericanos o día de Santa lles recoñece o valor nominal, só o
Rosa) e camiño do hotel, pasamos · 80% .. En Tucumán chegouse a pagar
por <liante da Praza do Congreso e o con cheques «voadores» (con data
chofer, Arturo Naval e a súa sobriña diferida) co que pola necesidade
había un desconto ó querer cobrar .
Diana, que amab.lemente nos foron
axiña. N algunha provincia debíase
buscar ó aeroporto de Eceiza, foron
os primeiros en falarnos da Carpa o aguinaldo (un soldo .extra que se
debe pagar por lei).
Blanca que levantaran os mestres
<liante do Palacio do
Congreso Nacional.
Nos días seguintes, a
travé da prensa primeiro, pero tamén de
onv r ación con di tinta p r oa ntre a cale
t ñ qu alientar a Mari
Luz (quen xestionou a
eguinte entrevista) puiden compróbar, dun lado,
o xustificado da loita que
mantiñan os mestres, e
do outro, o amplo apoio
social de que gozaba.
Moitas veces tense falado de
mutuo descoñecemento da realidade
social que hai a ámbalas dúas beiras
ch Atlántico. Eu, que son . un bó
lector de periódicos, non tiña noticia
previa do fenómeno, así que pensei
que podía ser unha boa idea que,
alomenos os lectores de Irimia, aínda
que sexa cun certo atraso, coñecesen
esta realidade.
Con tal fin .entrevistamos a José
María (Pepe) Leonfanti, secretario
da pren a de CTERA*, Capital, e
re ponsable da rama privada.
A carpa empezou o 2-4-97.
Había problema
en vanas
provincia . En trece dela o alarios
e taban conxelados dende había 5
ano . En tres provincia pagábase
en bono . E ó tratar de facer efecti-
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Á pregunta de canto cobra un
mestre puidemos ver que é moi
variable segundo a provincia de que
se trate xa que onde menos cobran é
en Corrientes (200 pesos) e onde
máis en Mendoza (393 pesos),
alomenos das seis das que nos deron
datos. En Buenos Aires (282 pesos).

Pra facerse unha idea do que
poden representar estas cifras
cómpre saber que o peso está
equiparado ó dolar dos EU A e que
por exemplo, un café no hotel onde
residín, de ·tres estrelas, custaba 1,5
pesos. O metro custaba, ida e volta
1, 1O pesos. Os xornais tamén son
máis caros que aquí. En roupa os
prezos son similares, e en
ali:µientación depende do producto.
Aínda que en xeral está barato,

sinaladamente a carne de vacún, que
custa a metade do que aquí, varios
productos son máis caros qu_e aquí
(peixes, polvo, ... ) e outros moitos
teñen prezos similares. A vivenda
en barrios que non sexan de luxo ten
un prezo que no~ se aparta moito
dos de aquí.
Ante esta situación non é de
extrañar que xurciira un movemento
de protesta. O principio
cada provincia trataba de ·
resolver a través de
organizacións locais o
seu problema, dificultando a resolueión de
.xeito global, a nivel nacional.
O 21 de fe breiro
decidiuse facer un
proxecto
nacional
pedindo unha lei de
firianciamento educativo
a través dunha carpa onde
se facía xaxún con representantes de tódalas provincias. Non
se reivindicaban só salarios, tamén·
infraestructuras e perfeccionamento
profesional, sendo este máis necesario nalgunhas áreas por existir
heteroxeneidade no nivel formativo
das diversas provincia.s. O problema tamén afecta á escola privada
porque os soldos van parellos, aínda
que en Bs As puiden comprobar
que, afomenos algunha privada pa_gaba máis que a escola pública, se
ben non moito máis.
Para o xaxún fórmanse grupos.
O 1º.foi de.51 docentes. Cada grupo
mantén o xaxún entre 27-28 días
agás caso eje perigo en que se retira
porque están moi contr.o lados
medicamente. Cómpre aclarar que é
xaxún, non folga de fame, porque se

•

toma!} líquidos (m.ate ou té, auga,
refrescos, gatorade e leite de soia)
cada media hora, e caldo líquido
tres veces ó día.

nalmente pola CGT: A CTERA foise
e con outro sindicato fundaron a
Central de Trabajadores Argentinos

O gran éxito da carpa
foi concita~lá apoio da
·poboación en xeral, de
tódolos sectores sociais.
A promesa feita por
Mepem o 11-9-97 (día do
. mestre na Arxentina) de
incrementar un 20% o
soldo non os satisfacía ·
porque 1º non pedían só
un salario e 2º non queda
claro de onde sairían . os
fondos e con que criterios .
se distribuirían eses
fondos. Ademais non eren
nas ·promesas «solicitadas» (en espacio pagado para pubhcidade) en
· tempo electoral.
A pregunta ¿ata cando ... ?
Contestóusenos sen ningunha
dúbida: deica obte-lo que pedimos.
Na Arxentina o movemento
obreiro estivo guiado tradicio- ·

a finais de Outubro sei que ata o día
das eleccións alomenos seguiu funcionando. Dende aquí mandámoslle
o noso alento e a nosa
solidariedade. O día 129-97 era o día 163. A
vespera entrara o 7º gfll:po constituído por 23-24
cando acabaran de chegar
das provincias do intenor.
Para os cibernautas
direl que teñen o seguinte
enderezo.no correo electrónico.
E-Mail:
mmaffei @ctra.cci.org.ar

(CTA) que dalgunha maneira intenta construír un modelo sindical non
aliñado cos oficialismos de turno,
nin con este nin co que vai vir (o
Pepe xa supoñía que nas eleccións
do 26 de Octubro gañaría quen
gañou).
Por un amig? que chegou de alá

CTERA *: Confederación de Trabajadores de Educación de la
República Argentina, é un corpo
colexiado representante dos
sindicatos provinciais. Representa
aproximadamente a uns 280.000
docentes dun total de uns 613.000

Axuda ós .nenos saharauis
Axuda ós nenas Saharauis
• · A Asociación Galega de Axuda ó Sahara fai unha
chamada para recoller Material Escolar e Alimentos:
Libros de cantos en españoL
Lapis.
Gomas de borrar.
Cadernos e libretas.
- Conservas de peixe (especialmente atún)
Recollida:
• Locais da Cruz .v ermella en Fontiñas (Santiago de
Compostela).
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O CANTAR DO IRIMEGO

ECOLOXÍA

Un novo libro de Victorino
Chamámoslle Tori e témol6 por
comadroa desta revista, da que foi
primeiro director, ·cun equipo de
xente valiosa e abnegada que fixo
milagres. Victorino Pérez Prieto acaba de escribir fermoso libro con título mítico do noso himno -Do teu
verdor cinguido-, e de subtítulo

Curioso este home, nado na provincia de León, no mesmo camiño
de Santiago . . Hospital de Órbigo-,
que se fixo galego cos ga1egos,. Curiosa tamén a súa idiosincrasia, que
mestura un paciente traballo de lectura e estudio cun dinamismo de
viaxeiro impenitente. A súa ·dimensión itinerante non desmerece da
capacidade de lectura que foi
adquirindo.

E coloxismo
e
creac1on.
Magnificamente editado por Espiral
Maior e prologado con cariño e ri.:.
gor intelectual por un dos
Eu adoito dicir, a xeito de vene- ·
compañeiros de traballo nesta revis- · ración, que o meu proxenitor non tiña
ta: Xo é Antón Miguéle~ .
defecto ningún: todos etan excesos.
Dende o tempos de Tori, Xosé Se en algo se excede Victorino,
Antón, Manolo Regal, Marta e Lois, paréceme, é no seu. ~or á Igrexa e
e outro , o tema ecolóxico coñeceu a Galicia. Isto non é pecado, pero ás
unha pre encia continua na nosa re- veces pode levalo por camiños de
vi ta. Quizais un dos momentos exaltación dunha institución que ha
cume desta conciencia ecolóxica foi estar sempre na sombra do reinado
marcado pola celebración da XIX de Deus, pois ela non é o sol, senón
Romaxe de Crentes Galegos o ano un satélite chamado lúa.
pasado na carballeira de Rosario (PaOs católicos sempre estamos
las de Rei) baixo o lema de Polo ameazados de tendencia apoloxética
camiño verde, para o ·que se editou
e dun recuperacionismo. de todo o
un número da colección Angueira.
novo como se xa estivese nos nosos
O traballo de Victorino é máis
amplo en dimensións e ambicioso en
intencións: 222 páxinas de reflexión .
sociolóxica, histórica, antropolóxica
e teolóxica, verdadeiramente fecundas e mesmo orixinais.
Tori é persoa inqueda, quizais o
primeiro cléricus electrónicus de
Galicia, que é tanto como dicir que
posúe non só unha boa formación de
libros, senón tamén unha actual información por ser fiel practicante da
relixión do Internet. O libro de
Victorino está moi documentado e
le e, coma tódolos seus, con gusto,
poi o rapaz abe darlle á pluma.
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arquivos eclesiásticos e nada nos
aportasen os de fóra.
. Perante esta real tentación
victoriana e victoriosa -triunfalista,
diriamos en te~pos pasados-, en Tori
vai podendo a forza crítica e esa
claridade na inente que procede
.dunha xeitosa lectura dos sinais dos
tempos, dunha honradez intelectual
que non mingua a súa gratitude verbo das institucións que foron e
seguen a.ser espacios nutricios para
a nosa crianza.

Pepe Chao

1. Cómpre hoxe que cantembs
ó episcopado nipón
é dicir, ós menseñores
que son bispos en Xapón.
2. A Santa Sé ou Vaticano
prepara un Sínodo en Roma
para Asia, e estes bispos
non o toman nada eh broma. ·
3. Nestes asiáticos bispos
a ·conciencia eclesial medra:
non se resignan a ser
uns convidados de pedra.
4. O tal Sínodo aínda está
na fase preparatoria,
e os xaponeses non queren
pase sen pena nin gloria.
5. De Roma, pra prepararse
enviaron documento
e logo de traducilo
ninguén del quedou contento.
6. Viven eles a cultura ..
da nosa t.an distanciada
que o documento sooulles
dispensando, a carallada.
7. Tales papeis analizan
e tras meses de traballo
din ·que esas normas romanas
non Hes valen un carallo.
8. Afirman que se a Curia actúa
coma oficina central
eles non están dispostos
a ser simple sucursal.
9. A opinión dos monseñores
resulta firme e dura:
en Europa nin idea
do que é a súa cultura.
10. Resolven non responder
ó cuestionario romano
pra elaboraren outro
que resulte máis humano.
11. Iniciaron un proceso
para un traballo novo:
o protagonismo l}a telo
non Roma, senón o pobo.
12. Piden eles un gobemo
non centralista, eclesial,
qu.e centre o seu interese
en cada Igrexa local.
·
13. ¿Por que os textos da liturxia
pontificia aprobación
han ter se os bispos nativos
fixeron a traducción?
· 14. Este é un exemplo entre outros
e quizais dos roáis notorios: .
Asia foi evanxelizada
a golpe de latinorios.

