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REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

Herodes non deu
matado á .criatura

EDITORIAL

Nadal ·en Chiapas

O TRASNO

¡Que bonita canción!

Aínda consternados pola brutal matanza de inocentes producida este N adal i:ia comm;ridade de Acteal, en Chiapas, non
nos queda outra que repoñernos e recupera-la capacidade .de
indignación fronte ó tratamento informativo que se dá a todos
aqueles acontecementos. Evidentemente, como sempre, hai
dúas frontes de loita: a real e a informativa. Resúltanos ineludible participar na segunda.

A galeguizarse tocan. Velaí
a principal conclusión do informe Laxe co que os socialistas
galeg()s do PSOE queren
exorciza-lo seu fracaso electo.ral. Tomada en serio sería algo
· magnífico. Pero ...

Hai pouco roáis. dun mes que Chayito, María RC>sario
Gómez, catequista indíxena daquelas comunidades presididas
polo bispo Samuel Ruíz e coñecida por Irimia desde a súa breve estancia en Galiciano ano 96 -v.er nonº 482, maio 1996, a
entrevista titulada O c.orazón da Igrexa é O· pobo denunciaba
en Irimia por medio dunha carta o ambiente típico que precede a un masacre: "Ameazas contra a lgrexa porque está a denunciar toda esta morte que se está a vivir, por ter dous bispos
que están a jalar da verdade e do sufrimento dos pobres,
camiñando na procura da paz, esixindo que se cumpran os
acordos asinados. E cando se jala desto hai aínda máis -répresión contra a lgrexa e desquítanse poñendo máis represión
contra os indíxenas e campesiños".

Aínda que o autor do informe fala optimista dun Big
Bang. no partido, coa historia
recente na maµ e cos persoeiros
figurantes, a cousa pode quedar na actuación dun aprendiz
de mago que, con erÍérxico
. aceno de mans exclama: ¡Ali
hop, ... Big, ... Bang !. .. e queda
á espera de que o elefante se
bote a voar.

Certamente as situacións de conflicto nunca se poden analizar de maneira simplista, pero na súa orixe, a actual situación de Chiapas era meridinamente clara: tanto o exército
zapatista, como as comunidades organizadas e organizacións
de apoio, formaban parte dun movemento que en palabras de
Mario -compañeiro de Chayito naquela visita- procuraba facer
oí-la voz do indíxena, unha voz que, fronte ás condicións de
vida impostas polos terratenentes e políticos, esixía unha
xu tiza, paz e igualdade básicas.
N este tempo transcorrido entre o primeiro campanazo
zapatista e este masacre navidefío, sempre baixo a mirada
contemporizadora do gobemo Zedillo, ben mirado e ben-dicido
pola comunidade internacional, os beneficiados pola inXustiza
· secular establecida tiveron tempo ahondo de organizarse. ·E
actuaron nas dúas frontes: na real, cunha represión continua·
de baixa intensidade, coa división das comunidades, coa constitución de bandas mercenarias ó servicio dos terratenentes e
da estructura local do eternamente gobernante PRI; e na informativa, con campañas calumniosas contra o bispo Samuel Ruíz,
e coa presentación nos medios de infomiación do planeta· do
asunto como un conflicto roáis de carácter político (terroristas
contra gobernan~es) e mesmo ¡relixioso! (¿iluminados católicos milenarista contra... que?).
O resultado da guerra informativa non foi malo para os
terratenentes e priístas. Primeiro, Ilinguén fixo moito caso de
denuncias como as de Chayito. Segundo, foise coando, coa
inapreciable colaboración das xerarquías eclesiásticas americanas e vaticanas a idea de que o bispo Samuel era un extremista sen creto (¿outro Romero ó que asasinar impunemente
mentres canonizamos ós mártires da guerra española?).
Terceiro, conséguese transferir, á prensa internadonal, sen demasiado esforzo, a nova linguaxe: fálase de guerra civil en
Los altos e Norte de Chiapas entre. simpatizantes do zapatismo
e opositores, ou entre rebeldes e constitucionais; fálase dun
contexto xeral de violencia política e relixiosa; conséguese que
de forma e candalosa 6 Papa, ó fíq do acontecido se aflixa
pola víctimas da Comunidade católica, ignorando cun ruidoilencio o nome do seu líder e pastor, o bispo Samuel Ruíz,
que e tá no me mo punto de mira das mesmas pistolas asasinas.

º
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Daniel López Muñdz . ·

Para a xent~ común, os significados políticos están
vencellados a caras concretas.
E o significado. público
antigalego que ten o PSOE está
encamado especialmente na
escola do seu secretario xeral e
alcalde da Coruña, disque incondicional de Massiel, a do
La, .La, La que bonita canción.
Ninguén pide ó PSOE que
se faga .nacionalista, senón que,
con dignidadé e honestidade,
.fortalece as súas esfructuras
galegas, sandando este cabalo
de pescozo por causa de andar
mirando _sempre de esguello e
de abaixo a arriba ó que mandan en Madrid; que se faga federal de verdade e valedor
insubomable da nacionalidade
galega no conxunto do partido;
que facendo práctica ordinaria
o que é pose electoral dalgún

dirixente -a n:iaioría non ch~ga
tan aló-, converta a lingua
gal'ega no· seu medio natural.
E que teña ·o ·valor de encararse ó responsable do seu
reiterado fracaso en Galicia.
Porque é seguro que a
realidade lingüística dunha
cidade coma A Coruña non
pode mudar doadamente a
curto prazo. Pero o que si
: muda pola acción política,
·que si mudou en dirección
contraria ó resto da Galicia, é
·a actitude da súa poboación
cara á lingua, como resultado
dunha acción populista e
diferencialista consistente en
alimenta-lo señoritismo e a .
deserción cultural coma símbolos do ser coruñés. Compárense senón actitudes e esta- ·
dos de opinión entre a
cidadanía da Coruña e as de
Santiago ou Vigo. E non vale
dicir que A Coruña sempre foi
.. así: unha burguesía do·centro
· do centro, si, como en tódalas
. cidades do país. Pero non a
súa activa intelectualidade,
ben asentada unha hístoria .
local inzada de fitos
galeguistas. Nin as clases
traballadoras que habitan os
· seus
barrios,
terreo
predisposto para. outra política cultural integradora e
galeguista, unha política ·
xenuinamente .socialista e
obreira, feita por un partido
galego federalmente integrado no socialismo histórico español. ¡Olé!.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

O camiño de Xesús, nosó Señor

D

eixamos aberto o tema que
estabamos tratando no número anterior de Irimia, para presentar
unha vídeo-montaxe sobre Xesús de
N azaré, que lle pode · interesar a
máis dun. ·

O nacemento
Para entender unha obra, así
sexa da sinxeleza desta pequena
video-montaxe que comentamos,
quizabes o máis axeitado sexá ver
como foi o ·seu nacemento.

é moi incompleto e aínda mm
equivocado.
· Vímo-la necesidade de elaborar unha presentación sinxela da
persoa e da tarefa de Xes*s para
remediar esa falla dun bo
coñecemento. Quixemos que fose
algo visual,. para facilita-lo seu
uso entre xente sinxela. Tereixa
Ledo elaborou un guión de formación do M.R.C. de Galicia. O
material preparado foi parar ás
mans de Victorino Pérez Prieto
que lle deu os últimos retoques e

Características
Para s~ poder situar ante esta video-mon taxe pode se( interesante
chama-la antención sobre algunhas
' das súas características.
• Quere. reproduci-lo impacto que a
persoa e os feitos de Xesús produciron
entre as persoas que daquela eran os
seus cohveciños, os seus contemporáneos.
• Entende que ter un coñecmento histórico de Xesús como algo pasado non
vale de nada~ a súa persoa e as súas
opcións de vida seguen chamando á
conciencia da xente de hoxe. Por iso
se combinaron imaxes clásicas de
Xesús collidas do filme de Zeffirelli
"Xesús de Nazaré", e imaxes actuais
que manifestan que a realidade vivida
por Xesús ten hoxe . unha total
actualidade.
• Ofrece unha imaxe de Xesús liberada do adormecemento en que a situamos moitas veces desde o seo da
mesma tracidión eclesiásticas que a foi
transmitindo.

No seo do Movemento Rural
Cirstián de Galicia hai tempo que
movemos
con
algúns
nos
convencementos: para coñecer ben
a realidade rural que vivimos, para
amala e transforinala adecuadamente, válenos moito o coñecemento e
o apego ó .estilo de vid~ de Xesús
de N azaré. Pero tamén estamos
éomprobando que nos medios rurais
~posiblemente tamén nos non rurais:..
o coñecemento que se ten de Xesús

o converteu nunha montaxe onde
a palabra, a ·imaxe e a música se
poñían ó servicio do obxectivo
primeiro: coñecer e apaixonarse
máis por Xesús de Nazaré.·
Unha visión do conxunto da
moiltaxe fixo necesaria unha reconstrucción da mesma, e, ó final,
a montaxe definitivamente elaborada converteu se en videomontaxe gracias á man experta do
amigo Xosé Ramón.

• Non pretende desde logo para nada
darnos algúns coñecementos máis de
Xesús e deixarnos tan fríos e tan tranquilos con ese coñecemento. Quere
ofrecernos un coñecemento para a
conversión, é dicir, para un amor máis
grande e para unha vinculación máis
grande ó estilo de vida de Xesús, dentro do que Xesús mesmo chamou o
Reino de Deus.
• A forma e o fondo, a linguaxe e a
presentación resulta sinxela e accesi- .
ble, e calquera grupo a pode seguir e
entender perfectamente.

Se che interesa
Se che interesa esta videomontaxe, pódeste facer con ela polo
prezo de 2.000 ptas pedíndolla a María Wirtz, Bazar, Santa Comba, A Coruña. Teléf. 981/808709.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

VIETNAM

comeza o ano
niergullado nas consecuencias da
guerra despois de 22 anos de rematala
oficialmente, desde as minas que
espertan e producen máis víctimas,
~~¡~~~1 ata os carpos e os espíritos marcados
(eivados, víctimas, pai~ e fillos, do
gas co que os maltrataban, etc.) por
aquel arrepiante masacre; mesmo
nestes días lembran un dos episodios máis infemais: a ofensiva do Tet (Ano Novo ·ao 68). Un país dividido por 30 anos
e <lúas guerras (1945-75) cun 40% de paro, máis de ~0.000
nenos sen teito e unha escolarización que está a baixar a cambio do traqallo duro e barato dos máis pequ~nos.

OS XORDOS TAMÉN
PADECEN . A INFLACIÓN DA TELEVISIÓN
nestas datas sen poder acceder a ela, sobre todo na
tele galega; mentres que en
Dinamarca, por exemplo,
emiten 148 horas mensuais con programas con teletexto
ou subtítulos para comunicarse cos televidentes xordos.
Tamén a TV catalana ofrece informativos e de vez en cando
algunha longametraxe. Cómpre un acordo entre as diferente empresas para meter nos productos cinematográficos un
texto seguindo as secuencias que lles <lean posibilidades
ós que sofren esta deficiencia.

O RAMADÁN, toqo este mes de
xaneiro, ·é vivido con moita
intensidade polos fieis desta
relixión que viven en Galicia; así,
nun local convertido en mesquita
. en Vigo, que vemos na fotografía, están a xuNtarse tódalas tardes máis de trinta musµlmáns
para rezar e cando chegue a lúa nova, aínda que sexa entre os
nubarróns dos no sos ceós, .farán unha festa para rematar este ·
tempo de penitencia. Son riláis de mil millóns de crentes os
que ·nestes días queren · seguí-los preceptos do Corán e
descubrí-la vontade do Profeta e o xeito de interpreta-la súa
relixión, o que tamén está a afecta-las relacións sociopolíticas
desta hora do mundo en varios frontes.

· MÁIS CORAXE para busca-lo cese da violencia en
Euskadi foi solicitado polo PNV ó Rei, acusando ó
seu discurso de Nadal de recorrente ó trata~lo tema
vasco. É a trampa de moitos dos discursos. que estamos a escoitar tódolos días, sobre todo cando un aten- .........,.......... ~
tado de Eta provoca unha enchenfa de palabras dos -K...&.m~
políticos que axiña mingua coa rutina e os camiños trillados de
tódolos días, e neste novo ano mediatizados polas eleccións do
outono. Son 37 anos con moi pouca imaxinación para cortar
tanta sangría humana, por iso queremos gabar xestos e
proposicións como os de Elkarri ou Xesto pola Paz que traballan
como fixo o g·rupo Lurraldea no lío da autovía de Leizarán para
mediar entre Eta e o Estado Ol;l para mentaliza-lo pobo en favor
da conciliación. Na fotografía Susana Arillo de Xesto pola Paz.

Endereita o teu enderezo

<
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Aviso ós subscritores
Estanse a recibir de volta con relativa frecuencia exemplares
da revista enviados por correo por non figura-lo ·enderezo totalmente correcto.
·
Rogamos a tódolos subscritores que revisen o enderezo que
figura nos seus envíos e nos comuniquen os cambios que cumpra
facer.
Atención: o código postal é parte do enderezo.

A VISITA DO
PAPA A CUBA,
neste mes de
xaneiro, veu precedida dun N adal
moi pobre, por
obra .e gracia dun
embargo que segue
a castigar este pobo sempre tan acolledor. Desde o 1 de
xaneiro de 1959 celebran nesta data a festa da Revolución,
pero o N adal foi trasladado sen éxito ó mes de xu.llo (data
do asalto ó Cuartel Moneada) por razóns económicas .. A
xente máis sinxela agarda que o Papa condene con forza
este tipo de embargos dos · veciños do Norte que non fan
máis que matar de fame e .enfermidade ós máis pobres de
Irak, Libia, Cuba...

A FAMILIA volve a
ser tema de análise
nestas semanas; no
iloso país atopamos
moitas persoas maiores
que viven e morren
soas, pero tamén un
incremento de familias
que son máis grandes
que ·noutros países, ben
porque conviven varias
xeracións nun mesmo - - - - - - - - - - - - - - - - ' " "
teito ou ben porque hai nelas persoas que mesmo non son
da mesma familia. Tamén é Galicia un dos espacios onde
as familias teñen menos filios, a de máis porcentaxe de
parellas cun só filio: un 16,8%.

O SECTOR LÁCTEO segue a sufri. las trabas da UE e xa están a recibilas multas por supertaxa, . algún de ata
dous millóns de pesetas. Poden ser dez
mil os · gandeiros multados, e agora
comeza o verdadeiro drama xa que as
empresas que recollen ~ leite teñen. que
enfrontarse ós labregos e reterlles o
montante da supertaxa polo que podían
ver reducido o aba~tecemento do leite,
ou pola contra, se pasan, terán ·que verse coa Administración
que os obriga a cobra-las multas. O conflicto xa está servido
e a producción de leite segue a baixar cun· empobrecemento
fatal para Galicia. A tractorada do 20- de xaneiro quere ser
unha aldrabata para que a Xunta cumpra as promesas
electorais e se enfronte a Bruxelas e Madrid.

A PRESIDENTA DE IRLANDA, Mary
McAlesse, que vemos na súa toma de posesión hai unhas semanas, é sinalada co
dedo porque comulga e comparté o "pan e.
o viño" nas celebracións dos protestantes
o que é considerado polos integristas católicos como un S;lcrilexio; e~ta muller cunha
forte preparación teolóxica é acosada nestes
temas por un confesionalismo que tamén
está a mancar ós protestan~es que viven entre nosoutros e que se senten discriminados pola maioría católic.a, así en vilas coma
Ares, Marín, A Coruña... Nos pobos desta
península hai máis de catrocentos mil fieis - - - - - de trece confesións evanxélicas e que moitas veces viven unha
discriminación que pesa como unha lousa de 400 anos.

O ANO MPNDIAL DO
OCÉANO que estamos a principiar quere chama-la ·atención
sobre o deterioro dos nosos mares e a perda progresiva de recursos, moitas veces polairracionalidade das industrias pesqueiras. O
estudio da biodiversidade dos
océanos e a busca de pescas alternativas é o camiño a'seguir. Na
fotografía a costa sahariana que
desde a II Guerra Mundial está a
sufrir unha inflación de barcos
que baixaron desde o Atlántico
norte, non só as flotas dos países
veciños, tamén de Xapón, Corea
e a antiga URSS".

"PRESENCIA XITANA" é
unha ONG que está a
tr_aballar para reiv~dica
lo s dereitos desta
comunidade que é
marxinda entre nós. Os
seus obxectivos son
moitos: crear un estado de opinión en contra da discriminación que
sofren, propicia-la participación e convivencia dos
xitanos dentro das nosas vilas e aldeas, promover e difundi-los valores do pobo xitano: a súa
cultura, lingua, costumes, etc. Para coñecer mellor a realidade
<leste pobo teñen public.ados varios libros que poden solicitarse
neste teléfono: 91-3736207.
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Tintxu

¿Nova tractorada?

E

mpeza o 98 coa _slipertaxa
outra vez de actualidade. Tanto berrar que vén o lobo que moitos
non crían que fose chegar nunca.
Pero ó día seguinte da manifestación dos gandeiros, o 19 de
decembro, empezaron a chegarlles
ós compradores de leite as
comunicaciói1s das multas impostas
polo Ministerio de 'Agricultura, en
aplicación da normativa comunitaria. A Xunta de Galicia aprobou
tamén naquelas datas un .informe
que reflicte o obvio: que a prod~c
ción dos gandeiros galegos supera
nunhas 300.000 toneladas cada ano
Xunta e mailo conselleiro din que
amigos, neste caso o novo
cota que teñen asignado. ;pero
hai .que respecta-las cotas e, en
conselleiro de Agricultura, que seica
non se teñen noticias de actuacións
consecuencia, pagar polo exceso de
é. moi díalogante,. segundo dixo na
concreta para resolver · definitívaproducción. Entre os sindicatos
,
mente o problema.
prensa.
hainos que rexeitan de cheo · o
Todo isto. fai que os ánimos non
· Como xa dixemos nestas
mesmo sistema de cotas, mentres
esteah moi tranquilos, xa que o
páxinas, cando España preparaba a
outros esperan das autoridades a
asunto empeza · a chegar directasúa entrada na CEE o goberno
cuadratura
do
círculo:
.
que
se
pamente ó peto dos gandeiros, que é
socialista non dispuña de datos de
guen
as
multas,
pero
que
.
o
diñeiro
sabido que é un dos órganos máis
fiar sobre a producción de leite e
sensibles do-corpo .de moita xente.
queixo que os gandeiros facilitasen . non saia dos petos dos gandeiros,
ou polo menos dos seus afi~ados.
Desde a Xunta todo se volven
os seus datos. Entre as reticencias
Comisións Labregas, coa denuncias da demagoxia dalgúns
naturais. e o apoio da Xunta de
complicidade da USAG, · segue
sindicatos; non Hes f ~lta razón,
Fernández Albor, as cifras quedaloitando de fronte contra as cotas,
pero tampouco aquí é de recibo o
ron moi por debaixo da realidade.
sen contar cunha alternativa; Unións
E o gobemo ob~ivo de Bruxelas
facerse oposición da oposición: son
Agrarias
admite
as.
cotas
e
ven
os gobemos, central e autonómico,
unha cota moi por debaixo da
suxerind9. fórmulas coma .o apoio
os que teñen que acadai unha saída
producción e do consumo de leite
público ós recurso's en contra ·das
no conxunto de España.
ó conflicto, obter de Bruxelas o
multas, aportando mesmo os avais
aumento da cota ou mira-lo xeito
E nesas seguimos . .Pasou unha
precisos; algunhas industrias ·pareducia de anos e os datos da prode . que non impida ós pequenos
ducción seguen sendo un misterio. . cen apuntarse a esta fórmula, _gandeiros chegar a contar con
Os su.cesivos gobernos foron
mentres outras fan como as coopeexplotacións viables . . ¿Cómo se
rativas
(non
din
nada,
que
.
hai
trampeando para que as multas non
consegue iso? Se a solución fose
se aplicasen ou, polo menos, non
intereses contrapostos polo .medio);
fácil, xa estaría no caniiño. Pero
chegasen ós productos. E agora xa
finalmente os Xoves Agricultores
non irnos dar por impo~ible que
recordan o vello dito que non quito
non quedan máis escapatorias.
España vaia ben, tamén para os
A ministra, o presidente da
nin poño r~i, pero axudo ós melis
productores de ·1eite.

a
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UTOPÍA

'"'... Vai pois de contado ás prazas e rúas da Vila e tráeme para acá
os pobres, eivados, coxos e cegos... Vai polos camiños e corredoiras
e ·obriga á xente a entrar; que que ro que se encha a miña casa... "
(Le, 14, 21; 23)

~

A de colibrí
(Silvio Rodríguez)
Hoxe propoño fundar un partido de soños,
talleres onde compoñe-las ás dos colibrís.
Admito tarados, enfermos, gordos sen amor,
tolleitos, an~os, vampiros e días sen sol.

Polo nacente,
polo poñente,
por un desexo,
pola. semente.

Hoxe vou patrocinar o candor sentenc~ado,
esa crítica ~asa de Deus, non é pos nin moderna.
Admito proscritos, rabiosos, pobos sen fogar,
desapare~idos, morosos do Banco Mundial.

por tanta noite,
polo sol diario,
en compañía,
en solitario.

Por unha rúa
ben descascada,
por unha man
ben apretada.
Hoxe farei asemblea das flores xa murchas,
reboutallos de festa infantil, de piñatas usadas,
de sombras en pena -do reino que din naturalque outorgan licencia a calquera artefacto de amar.

Á de colibrí,
liviá e pura.
Á de colibrí
para a cura.

(Adapt. Ana e Daniel)
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·Herodes non deu 11

------------------------------------------------

Carta de Monseñ
San Cristóbal de las Casas, Chis;
23 de decembro de 1997.

acontecemento un verd.a deiro crime
contra a humanidade:

Un clamor se oíu en Ramah,
pranto e salaio grande:
é Raquel que chora ós seus fillos,
e non se quere consolar,
pois xa non existen
(Xer 31,15; Mt 2,18).

-O feíto de que o ataque fose perpetrado por homes adultos, armados,
contra un grupo maioritariamente de
mulleres e nenos,. desarmados.

A todo o Pobo de Deus que peregrina na nosa sufrida Diócese de San
Cristóbal de las Casas. A tod@alas
nosas irm@s Axentes de Pastoral.

O Nadal do sangue
Por se un ca~o esqueceramos que o
verdadeiro N adal se dá nun contexto
tráxico de opresión e dominio (Le.2, 12), de inseguridade e portas pechas (Le
2,6-7), de persecución e exilio (Mt 2, 1315) e mesmo de verdadeiro xenocidio
(Mt 2,16-18), o acontecementos <lestes
día en Chenalhó véñennolo lembrar.
O gozo · meirande que o mundo
coñeceu: o nacemento na nosa carne do
Verbo de Deus, aconteceu no marco doloroso do maior sufrimento. A luz
verdadeira irrompe en m~dio da máis
mesta néboa.
O N adal dese ano é para o pobo
cristián da nosa Diócese, do noso Estado e do país enteiro, un Nadal luctuoso.
Non só é ignominioso o número
comprobado, ata o día de hoxe, de
mortos (45) e de feridos (25), moitos
deles menores de idade, senón sobre
todo o clima de violencia crecente e
impune denunciado dun xeito
apremante ás autoridades que o podían
frear, con anterioridade a este indignante desenlace.

Circunstancias agravantes
Son tantas as circunstancias
agravantes que fan <leste doloroso
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-O feíto de que ese grupo victimado
-»Las Abejas»-, sexa precisamente un
grupo que fixo profesión ós catro
ventos e dende hai moito tempo da súa
opción polos medios civís, pacíficos e
non violentos para a consecución das
súas demandas, aínda cando viven e
traballan no corazón dunha zona onde
a violencia se aseñorou.

Portada de
IRIMIA de
Xaneirode
1996

-O feíto de que as
víctimas fosen un gnlpo
de persoas recentemente
fustrigadas ata o punto de ser obrigadas
a abandona-las súas casas e poboa~ións,
pois en Acteal se atopaban xa en
calidade de desprazados.·
·

Crónica dun sacrilexio
anunciado
-O feíto de que o ataque se verificase precisamente nun intre no que estaban reunidos na ermida do poboado
orancio pola Paz, e, ben seguro, orando .
por quen os perseguía. Coñecemos que
tal é a calidade cristiá deses irmáns e
irmás. ¡Que arrepiante paradoxo que o
mesmo día en que os xomais anuncian
que na Zona Norte do Estado, e mercé
ás instancias e xestións do señor Nuncio Apostólico, puideron ser abertas
algunhas .ermidas que estiveran pechas
e ocupadas por grupos armados de civís
e de policías de seguridade pública; nese
mesmo día, nunha ermida da ;zona dos
altos, fosen masacrados todos estes
cristiáns ! No espacio do sagrado
irrompe .a violencia. ¡E para este pobo
tan fondamente relixioso! Toda a tradición xudeucristiá, secµlar, de que os
templos son «Santuario» para os perseguidos (Dt 19) foi aquí tripada.

L..-_...__;;.__=___......,..;.__ _---'-_ _ _ ___,

-O feíto de que hoxe, a hora moi
temperá, as autoridades do Estado ordenasen recoller tódolos cadáveres,
quizais con argumentos xurídicos ou
sanitarios funcionais (poderán falar de
necesidade de practicar autopsia ou evitar un andazo), vén a se converter nun
agravio .máis, e non menor, ós
super\riventes da masacre. Eles viñeron
deica nós, suplicantes: ¡Queremos
soterra-los nosos mortos! ¡Non deixen
que os leven!». Quen . coñece a alma
indíxena sabe ata que punto é
existencialmente indispensable face-lo
dó, cho~a-los mortos. ¿El será que
mesmo ese consolo lle~ vai ser arrebatado?

¿Bo Nadal?
Canto traballo nos custa, neste intre,
dicir «Bo Nadal» ! Á nosa sensibilidade
humana, parécenos que o neno nace
morto.
Só pola fe e coa axuda da revelación podemos comprender que así é o
N adal verdadeiro. Este, e :q.on o da
sociedade de consumo, é o que permite
entender a fondo o misterio da Encarnación. Aquí en Chiapas, algo novo está

1

natadoácria~ra~~~~~~~~

ior Samuel Ruíz
a nacer, e non ha concluí-lo parto sen
estas doses esmagadoras de dor
(Cfr.Xn16,21-23; Rom 8,1_8~27).
Por outra parte, é precisamente
.c ando se chega a tales límites de
. irracionalidade cando a esperanza de .
que se abran novos· camiños de convivencia fraterna deita con forza de moitos
corazóns que antes vivían adormecidos,
por iso é a Esperanza a virtude teologal
que ilumina este tempo de N adal.
Herodes quixo :.¡pero non puido!acabar coa criatura. Hoxe tampouco non
o a lograr, aínda que tantos inocentes
teñan que fe~undar co seu sangue ese
chan·duro e esgrevio.

r

¡Honor
evanxélica!

á

actitude

Ás nos@s querid@s irm@s
tzotziles de San Pedro Chenalhó
querémoslles dicir que as acompañanos
Pedimos, exhortamos con ardentía, ·
no N adal máis triste da nos a vida, e que
suplicamos no Nome do Deus da Paz a
oramos ó Pai de Xesús para que se
aqueles que perpetraron este crime, a
manteñan na fidelidade ó Sermón da
que procuren paz con Deus e coa súa
montaña e 6 seri corazón non sucumba .
conciencia, depoñendo, máis que
á explicable tentadón .do odio e maila
soamente as armas, a actitude gratuíta ·
vinganza. ¡Pagan honor ás conviccións
de odio e violencia, for esta inducida,
que animaron ás víctimas e animan ós
imposta ou decidida.
seus superviventes !

Ás parroquias e misións toda~ da
nosa Diócese, don Raúl [hispo auxiliar],
actualmente en Roma e mais eu ,
exhortámosvos a que declaredes este
N adal do '97 coma «Día de dó na Esperanza», e que encontredes, coas vosas
comunidades, as formas axeitadas de
dar ese matiz á celebración do
nacemento do Sefior, tanto no que se
refire á expresión litúrxica coma a
decisións que poidan acordar en orde ó
apoio e solidariedade coas víctimas do
masacre.
A tódolos homes e mulleres de boa
vontade que, de xeito persoal ou agrupados en instancias de solidariedade,
tanto de México coma do estranxeiro,
fueron chega-la súa palabra de apoio a
estas comunidades ou ben a súa protesta e ·denuncia ás autoridades
correspondentes, dámoslle-lo noso máis
sincero agradecemento.
O Señor Deus de ceos e terra, que
enviou o seu filio para que, asumindo a
nosa humanidade, se inmolase pola
nosa salvación e nos trouxese a súa paz,
nos bendiga a todos.

De Máximo en "El País"

Mons. Samuel Ruíz García
Bispo da Diócese de San Cristóbal
de las Casas.
·

e::>
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Masiosare, domingo 28 de decembro de 1997

O suplemento Masiosare

Participa ós seus lectores en México e no mundo, con profundo pesar, que o luns 22 d
as puntuais, Fervorosas e innumerables advertencias da prensa nacional e internad J
todo momento coa indiferencia-e o rexeitamento do señor secretario· de Goberm e
Chemor, indefensas, a mansalva e asasinadas. con armas de fogo que, segundo a P e
"de uso exclusivo do~ Exército Mexicano", no c_ampamertto "Los Naranjos'' da s~J
Acteal, municipio de Chenalhó, estado Chiapas, México, perdendo a vida as seguin e
teta asasinado a machetazos.
Alonso_Vázquez Gómez
María Luna Méndez
Rosa Vázquez Lufl:a
Verónica Vázquez Luna
Micaela V ázquez Luna
Juana Vázquez Luna
Juana Luna Vázquez
María Jiménez Luna
Susana Jiménez Luna
Miguel Jiménez Pérez
Marcela Luna Ruiz
Alejandro Luna Ruiz
Jaime Luna Ruiz
Regina Luna Pérez
Roselia Luna ·Pérez
Ignacio Puk:uj Luna
Micaela Puk:uj Lu~a
Victorio Vázquez Gómez
Agustín Gómez Ruiz
Juana Pérez Pérez
Juan Carlos Luna Pérez
Marcela_Vázquez Vázquez
Antonia Vázquez V ázquez

vivíu 36 anos
descoñécese a súa idade
vivíu 18 anos
vivíu 16 anos
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade ,
descoñecese a súa idade ·
descoñecese a súa idade
descoñecese a: súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese á súa idade
descoñecese a súa idade
.vivíu 50 anos
vivíu 18 anos
vivíu 50 anos
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade·
descoñecese a súa idade
vivíu 18 anos .

Lorenzo Gómez ] 'é
Verónica Pérez a V
Sebastián Gómez I
Daniel Gómez Pé '"(
Pablina Hemándt: ~
Roselia Gómez B ~
Graciela Gómez J I
· Guadalupe Góme ~
María Ruiz Oyalt é
Catalina Vázquez 1
Catalina Luna Ru lí
Manuela Pacienc· a
Margarito Góme2 :
Rosa Gómez Pérez
Doida Ruiz Góm~ í
Agustín Ruiz Gó1o
Rosa Pérez Pérez
M':lfluel Vázquez ~
Juana Vázquez Pt i
Josefa Vázquez P ~
. Marcela Capote ' ,
Marcela Capote 1 i

As súas ánimas, de acordo coa filosofía tzotzil de Chenalhó, · atópanse xa no '
v1axa con este polo ceo ·
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de decembro de 1997, non obstante
Jnal, as voces das caJes bateron en
.ción, ._licenciado Emilio Chuayffet
ocuraduría Xeral .da República son
~gunda sección da comunidade de
es persoas, entre ·elas un meniño de

•érez
alté
ez
Vázquez
mández
erández
Hemández
Pérez
IZ

a Moreno
Paciencia
z
z
ez

érez
rez
ázquez
UIZ

descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
· vivíu .20 anos
descoñecese a súa idade .
descoñecese a súa idade
·descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
vivíu 55 anos .
vivíu 25 anos
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade
descoñecese a súa idade

inajel, que está situado no sol e
"Masiosare" ··
1911A -11

EVANXEO IRIMEGO (9)

Pepe Chao.

Primeiros discípulos
1. A súa prédica prendeu
nos mariñeiros do porto
que eran «pescos» que vivían
do peixe e mais do horto.

2. Xesús ía a miúdo
a visita-lo peirao:
alí «pescou» a Simón
e a Andrés, o seu irniao.

3. Eles andaban coas
redes,pois, se pescas, algo comes;
Xesús dixo: dende hoxe
sodes pescadores de homes.

4. Simón convidouno á casa
· e Xesús curoulle a sogra:
¡tódolos· maridos saiban
que foi boa· esa obra!

5. Tras Simón, chamado Pedro,
houbo outros, ata doce,
uns pot amigos, ou teren
cos primeiros algún roce.

6. Entre os discípulos era · ·
algún ben nacionalista,
que aínda que forá celote
xa non era terrorista.

7. Acusárono de andar
con X'.entiña e con xentalla,
pois os ben-pensantes pensan.
que os pobres son a canalla.

8. E o escándalo primeiro
e a primeira cousa estraña
foi o que Xesús .andase
con miserenta compaña.

9. · Porque ·nunha sociedade
que está dividida en clases,
se ti non queres ser «roxo»,
boíño si, mais non te pases.

10. Deixa a un lado o Evanxeo
e coida os teus intereses;
ós pobres, dálle esmolas,
pero ¡cultiva ós burgueses!

1). E ¿quen lle mandoumeterse
en ·camisas de once varas?
Estas «malas» anrizades
xa as iría pagar caras.

12. Os fariseos, que eran
dirixentes relixiosos
xa empezaban a dar mostras
. de se peñeren nerviosos.

13. O que máis os amolaba
era que el tiña engado:
con autoridade propia,
non coma eles, de prestado.

14..Non era un díxome,díxome,
~ nin unha pataqueirada:
en nome de Deus falaba
e ó seu Pai invocaba.

15. ¿Que aq.toridade tifia
para falar <leste xeito?
¿Como podía un hoine
arrogarse tal dereito?

16. ·se o sábado é día santo
que prohibe traballar,
¿como ousa este t~l home
me mo en sábado curar?

17. Ausárono de todo,
mesmo de ser tolo ou memo,
e de que a súa forza viña .
de facer pautos co demo.

18. El, con plena liberdade,
con esta frase razoa:
«Ben sei que o sábado importa,
mais moito máis a persoa.

19. E ós hipócritas amola
deixándoos ben asustados
cando lles di: cando eu curo
tamén perdoo os ·pecados.

20. ¿Non ben sendo este labor .
patrimonio do Deus santo?
Os pobres e os fariseos
vían todo con espanto.

21. O colmo escandaloso
foi cando se achega un
preguntando por que os seus
non practican o xaxún.
·

22. Os discípulos de Xoán,
o Baptista, xaxuaban:
¿Por que, logo os de Xesús
tal mandato refugaban?

l. Eu, Xesús, aquí respondo
falando don casamento:
a cuestión está, no fondo
que hai que se aledar ahondo
porque chegou o momento.

3. Deos, meo pai, quixo facer
cos humanos unha voda:
eu son o noivo, e ter
quero co amigo pracer:
que na mesa o viño corra.

5. Eu ben sei que hai máis don
que non desfruta do gozo,
albo de envexa pois fon.
pregoando que o xaxún
non cómpre cando está o mozo.
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2. Xoán predicaba, é certo,
non coa súa autoridade,
que o xuízo esta perto:
el deixou camiño aberto,
mais dixo ·media verdade.

4. Estamos en tempo novo
. e o ser cristián é unha festa:
é convidado o pobo
á saír á luz, do tobo
e· o pobre a ergue-la testa.

6. (Eu, irimego, engado:
quen non queira ir á voda
non amole co enfado
nin ·acuse de pecado:
se el é ruín, que se foda).

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

Abre los ojos

O seg redo da illa das focas
The Secret of Roan Inish
(John Sayles, 1995)

E.T.A. (//)

(Alejandro Amenábar, 1997)
Síntome un privilexiado, dicía Alejandro Ameriábar cando o mes de xullo do
ano pasado se atopaba en' pleno rodaxe de
Abre los ojos. E non é para menos. Con só
25 anos José Luis Cuerda puxolle a súa
disposición 300 millóns de pesetas para
sacar adiante este proxecto. Era o momento
de confirmar que o seu primeiro filme Tes is (1995) non fora froito dunha
casualidade e o xoven director non
decepcionou.

A diferencia do decenio anterior, as
análises. que sobre a banda terrorista ETA
chegaron ás nosas pantallas na década dos
oitenta viñeron sempre dadas por realizadores de orixe vasca e coñ.ecedores, polo 't:anto, de primeira man da problemática que ali
se estaba a.vivir.

A neq.a Piona Coneely é env~ada a costa oeste de-Irlanda a vivir cos seus avós,
a1í comeza a escoitar relatos sobre distintos mitos do folklore celta. Entre eles
chámalle especialmen.te a atención os que
teñen que ver cos selkies. Un día un familiar cóntalle a lenda: trátase de seres
metade focas metade humanos que habitan na illa de Roan Inish.

Ambientada nun Madrid case xélido, a
pesar de que se desenvolva no verán, a historia ten como centro a un mozo rico e
atractivo, o protod.po de trunfador, pero
para quen todo cambiará o sofrir un accidente. Agora a súa vida pasará a ser un
pesa.delo entre dúas mulleres completamente opostas.
Amenábar non dubida en recoñecer no
seu guión a influencia de Spielberg e de
Hichcoch, pero moi especialmente <leste
segundo, e incluso a define como un Vértigo pero ó re~és, polos xiros da trama.
Coma ela resulta unha película de amor
(. .. ) Hai elementos de Thriller, de angustia, .pero o máis contínuo son as relacións
dun triángulo amo_roso. Sen embargo Abre
los ojos é algo máis, é unha reflexión sobre a beleza, sobre a, importancia da·imaxe
e das trampas que traen consigo, pero é
tamén a col1fluencia do mito da ·Bela e da
Bestia nunha mesma persoa.

1981 con Lafuga de Segovia 3 1983 con
La muerte de Mikel serían as datas escollidas
por Uribe para volver sobre o mundo etarra
(lembremos que no 1979 dirixira El proceso de Burgos). O primeiro caso trátase dun
feito histórico: a evasión do cárcere
segovian·o dun grupo de presos de ETA no
ano 1976. Partindo do libro Operación
Pontxo e en colaboración co seu .autor Ángel Amigo o director trama un guión moi
digno pero na súa pretensión de ser correcto íspese de calquera análise ideolóxica para
. converterse sinxelamente no relato dunha
fuga .

Esta histórica fantástica, carente de
calquera efectismo, sería nunha primeira
ollada o que nos ofrece O segredo da illa
das Focas. Sen embargo o filme ten un
profundo trasfondo sociolóxico, xa que ·
como di Mick Lally, actor que encar:na o
avó, Jala de que. non podemos divorciarnos do pasado. De que o desenvolvemento .
non tería que ir en contra do que herdamos:
John Sayles, un dos máis veteranos directores do cine independente americano,
que partiu para a realización desta pelíc.ula da novela de Rosalie K. Fry_ The Secret
of Rom Mor Skerry, soubo conxugar no
reparto rostros afamados con outros absolutamente ae·scoñecidos configurando unha
fermosa historia o máis puro estilo do realismo máxico.
A película posta a venda fai un par de
meses pola compañía Luna Llena o prezo
de 1995 contou ademais coa magnífica
fotografía de Haskell Wesler, responsable
entre outras de Alguén voou sobre o niño
do cuco, e a partitura de Mason Daring,
quen de desprazou a Itlanda para coñecer
a música local e incorporou a banda sonora varios temas en gaélico.

Para non perder: O libro de Xosé Noguera:

~

Polo que respecta a La muerta de Mikel
o guión toma como idea de partida un feíto
real ocorrido en Oiarzun e que ten como
protagonista a un farmacéutico homosexual
militante da esquerda nacionalista. A morte
<leste mozo sírvelle a Uribe para lanzar unha
acusación a tódolos espectros da sociedade
vasca, facéndoos a todos eles un pouco culpable da situación que se está a vivir.
Ander eta Yul (1988) , de Ana Díez
sigfnific,.aría o relevo a Uribe e o mesmo
tempo pecharía os achegamentos do cine a
este tema nos anos oitenta. O filme aséntase
sobre a relación que se establece ep.tre Ander,
un traficante que acaba de saír do cárcere e
o seu amigo Yul, militante dunha ETA empeñada en sacar de <liante os "camellos".
Díez logra igualar moralmente a ambos
personaxes para levalo s a un xogo de
dualidade víctima/verdugo que os supera
como persoas.

cine en Galicia que acaba de poñer a editorial A N osa Terra.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

.e

Xosé Antón Miguélez Díaz

Sara

Hoxe acabo de ver curada á Sara
andq me dixeran do novo accidente da Sara, o cuarto en dous
a pesar de tantos ósos rotos e de que
anos, e mentres corría á urxencias . a /sua postura crucificada á cama do
saber dela, levaba o corazón ·nun servicio de trauma, tíñana n.u n
puño. Non podía sospeitar en que xemido continuo.
estaba a punto de ser testemuña dun
Hoxe entre laios, queixas, e sifermoso milagre.
lencios, aparecía no seu rostro unha
A veciña xa me adiantara que fomosísima luz que alumaba _un
rompera vanos
ósos e ía moi
mancada, pero o
que máis me pr~
ocupaba naqueles
momentos era se
lle resistiría a
alma e non e·scachizaría en peda-:
zo máis difíciles
d compoñer que
os do seu corpiño
tan maltratado.
Caéranlle en
riba tantos traba11 os a aquela
muller desorada
que non extrañaba a súa protesta
vital, o seu
preguntarlle· a
Deus por que, nin
a súa rebeldía que
por veces volvíase contra todos. Pero maiormente confra si
mesma. A súa letanía de dores asustaba ós poucos que se 11e achegaban,
abonando así a súa soedade, como
cando a rodas dun coche dan en
patinar en terreo brando e afondan
a rodeiras que lago o ap:reixan.
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sorriso persistente que se adíviñaba
incluso entre os xestos de dor. ·
Hoxe contounie a fon te da .súa
paz. Hai poucos días tocáronlle cen
mil pesetas nunha rifa ¡que festa para
ela que está sempre á última peseta

es·t~ando

o cartiño da súa pensión
estreita e insuficiente!
Esto_u moi contenta, dime, porque a prim~ira i<;lea que tiven ó ter
os cartas foi levarllos á miña veciña
tan nece~itada a pobre e con ~eaza
de desahucio ¡Se vises a cara de alegría que puxo cando vill: os vinte mil
pesos! Aínda a
estou vendo:
non o podía
crer a pobre. ·
O . trauma
do accidente
non consegum
. apagarlle . o
lume do gozo
interior.que dá
6 amor. Agora
entendo por
que desta vez
os seus xemidos non eran .
tan ferintes e
por que naquela habita~·
ción de door
se respiraba
paz.
· E o que
máis me ad.mira é que non
pertsei · nas
· miñas necesidades, e ti sabes que
teño ben delas, volve a·dicirme com9
pensando para si, en alta voz. Non
pensei en min senón nela ... Dimo e ·
,sorrí ollando cara adentro: ten onde
mirar diferente de si e dos seus males.

CARTAS

Das dominicas. de Chiapas
San Cristóbal, Chio 8-12-97
Querido Chao y todos los de Irimia:

L~~~~uvChiapa.t

queremoyr""'hn ..l'L( Cónt'iJlh el,,r""1hY'01'!14o-de,.
]Wt'~~~~·J;v~
filda>..Íil!por haca
~

Espero que todos sigan bien y contentos con esa gran tarea de infromar a través
· de Irimia. Recibo la Revista que me alegra
y anima porque contribuye a mantener la
relación con mi pµeblo y raíces. Gracias
por enviármela.

Yo sigo ~ien y contenta, a pesar de las
dificultades y sufrimeintos de estas gentes, éon los que comparitmos.
Aprovecho la época de Navidad para
desearos que disfruteis la Paz y Felicidad
que llegó par~ los de buena voluntad.
Saludos para todos, con Cariño

Carmen Martínez Aneiros

Felicitación
A Coruña ·l 5-XII-97
Benqueridos amigos:
Aproveito estas datas en que un
se acorda de máis xente ca de ordinan o e · se .desfai en bos desexos.

Quérovos mandar a miña felicitación
polo voso traballo de facer que vainos
renacendo todos pouco a pouco como
mellores ctentes, membros desta
lgrexa galega~ a nosa. raíz, que non
árbore séca. Pois moitas felicidades e

que neste novo ano se fagan realidade
estas ilusións, non tan imposibles
como algúns pensan.
Sen mais, unha aperta.

Xabi

Dende Madrid
•.

Hoxe queremos felicitar ó equipo
· de Irimia. Ben sabemos que cada vez
que a recibimos é coma se nos chegase
o pan fresco dunha fomada amasada
co esforzo dos que forman o equipo.
Irimia é coma unha eucaristía que une
a tanta xente de Galicia. e. tamén ós de
fóra. Vosoutros sabedes o que é
recibitmos esta regalía dúas veces ·ó
mes?. Isto é un milagre de Deus.
Tédeo ben. en conta e non vos
desanimedes. · O outro día nunha
asemblea de CPS (cristiáns polo socialismo, que xa vos contarei se o
tedes a ben) atopámonos con Maruxa,
que leva trinta anos en Llobregat; qué
. alegría lle deu saber que existía Irimia
en Galicia.
Por aquí sempre hai. cousas que
contar'. Leonardo Boff presentando o

seu último libro; asemblea de CPS; o
0,7% e aínda máis, para o Terceiro
Mundo, pero desto xa falaremos ·
noutra ocasión.
Rosa eAnxo
Madrid 15 de decembro de 1997

Nestes ·tempos do nadal
N es tes tempos .de pensar
de traballar
de sementar
'de esperar
· . N estes tempos de luz e escuridade
días curtos e
noites longas
sen descansar

Neste tempos fáciles para explotar
uns poucos ós demais
de xustiza desigual
Cando virán tempos de se.gar
. da colleita gozar
tempos de vagar
Cando virán tempos nos que os
pobres teñan
a fartar .
Cando virán tempos de xustiza
e paz
cando virán?
Que veñan xa, aínda que non fora
Nadal.
1997

Rosa e Anxo
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ACTUALIDAD E

O CANTAR DO IRIMEGO
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Da harmon1a a s1ncron1zac1on
,,

,,

A propósito da nova lei de política lingüística de Cataluña e dunha eventual revisión da normativa galega, o novo portavoz parlamentario do PP estreouse
cunha xenialidade que anticipa, é de
supoñer, a súa sensibilidade e posición
sobre un tema que é bandeira e símbolo
da identidade galega. De acordo co lido
na prensa as súas palabras exactas foron:
"El nivel ·de sincronización del gallego
con el castellano es perfecto, sin
conflictividad, y la actual normativa es ·
aceptada socialmente"
Sincronización perfecta. Sincronización. \relaí o novo ~oncepto
descoñecido ata hoxe na socioloxía lingüística. Un concepto preciso que seica
vai ligado á non conflictividade e á aceptación social da normativa en circunstancias como a galega.
Xa non máis o conto da harmonía, nin
bilingüísmo harmónico, que era aquela situación imposible de equilibrio na balan_za. Que pe a máis o galego, dálle uns
gr miño 6 ca telán: Que nos pasamos de
ca telán, grama no galego.
Poi , iso, que ese concepto de harmo-

nía, como se isto fose unha cousa estática, xa non se leva máis. Agora introdúcese
o de sincronización que indica que a
cousa se move. E todos vemos cara a onde
se move. Ahonda con facer un .percorrido

l. Ó presidente Pujol
· porque· fala catalán
berrábanlle: «Ti, aoano,
fálaoos en castelán~>. ·

mental pola familia de cadaquén: qué
falaban os. vellos, qué falan os país, qué
falan os tillos, qué falan os netos, e sacar
os promedios.

2. O tiro saíulles mal.
mesmiño pola cUiata,
e o señor Azoar corrixe
metendo aínda máis a pata.

A cousa ten moita miga e fondura.
Porque o movemento ten dirección. E in-·
dica ademais sincronía: é dicir que o
avance do castelán é directa e
sincronizadamente 'proporcional ó retroceso do galego. ¡É xenial ! É, para velo
en imaxes, como bailar un agarrao, pero
sempre ria mesma dirección e sentido.
Pasito, pasote, pasito, pasote, non me pises que nos desincronizamos. E a ritmo
de t~go arrebat~do.

3. Seica nos tomou por parvos
con esta barbaridade:
«Eu falo o catalán
cando estou na intimidade».
4. O pudor da intimidade
a Moncloa ora perdeu
e arrincada a mascariña
a cousa volve ó seo.
5. Pois os cataláns porfían
en segui-la súa ruta
e no Parlamento acadao
a maioría absoluta~

Pero hai máis. Ü ·concepto está enriquecido con dous matices que culminan
unha perfecta descrición da no·s a
realidade lingüística. Son es tes: non
conflictividade e aceptación social da
norma: ¡Efectivamente, Sr. Pita!, de novo .
xenial: o proceso de substitución lingüística está perfectamente sincronizado porque ninguén lle planta cara (quen di .
ninguén, di unha <lucia de coniemerdas),
e .porque todos aceptan. a normativa de
normalización lingüística do galego, ¿que
por que se acepta?, porque todos saben
que, se non se cumpre, ¡non pasa nada!

7. Para reaccións primarias
contra cataláns e vascos,
e tamén galegos, ten
Azoar a Álvarez Cascos.

¡Xenial Sr. Pita!, a ver se se decata o
sr. Regueiro, o de política lingüística.
Sincronización, si señor, sincronización.

9. Vintecatro horas antes
o PP de Cataluña
dixo que estaba de acordo
e ora o de Madrid, rabuña.

Daniel López.

6. A maioría absoluta
para algo elemental:
por mor de que o seo idioma
ali sexa algo normal.

8. Este animal racional
pronunciou a impertinencia
de que a Leí do Catalán
vai contra da convivencia.

10. Pujol dilles: «sentidiño»;
e o P.P. sabe de sobra
que Pujol é un bo tendeiro
que cando lle deben, cobra.
11. Moitos españois pensan
que se non se amaña eso
polo pacto Aznar-Pujol
non poden dar nin un peso.
12.· Con tal Lei, os galeguiños,
ansiando que pra ben sexa
dos políticos de aló
ternos un: pouco .de envexa.
13. Pero non todo é salaio:
pois que C} naci~nalismo ·
medra e verbo de hai anos
arrédanos un abismo.
14. ¡Viva Galeuzca, que forman
eses tres pobos itmáns:
Galicia e Euskalerría

