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EDITORIAL

Hai

dependenci~s

que matan

N es tes tempos que vivimos cando un home e unha
muller casan fano porque queren e porque se queren, e
levan a intención de construír un fogar e unha vida en
común. Pero o convivir require unha rodaxe e ten as
súas dificultades. E o proxecto ás veces fracasa xa nos
primeiros tempos.
E sabemos, os medios de comunicación falan agora
moito <liso, que son moitos os casos en que feliz convivencia a que aspiran de noivos non se logra; e que son
moitas as mulleres que morren a man dos seus consortes.

a

A muller é fisicamente o membro. débil da parella.
Ten fortaleza, pero non forza física. E cando forma parte dese inmenso colectivo de amas de casa que hoxe se
denomina despectivamente "maruxas", traballe o que
traballe, non trae cartos á casa. Economicamente é
dependente do seu home e sempre houbo mulleres que
trapallearon as contas para atender algún asunto persoal
ou do fillo . E disto saben moito as avoas do mundo
rural, qu tanta veces acudiron a vender ás agachadas
unha <lucia de ovos para poder ter un par de medias
nova.
· Cando é o home quen unicamente aporta os medios
económicos e se sente único dono dos cartos, -repite na ·
casa o que el vive no mundo do traballo: non gaña o que
quere ou necesita, senón o que lle queren pagar. Aporta
para o goberno da casa o que ere conveniente, e xa
cumpnu.
E cando a muller non ten unha peseta propia, cando
ninguén lle gaba o seu labor, c~do polo membro de
máis autoridade no fogar se lle botan en cara as súas
deficiencias reais ou imaxinarias, empeza a crer que non
serve. Destrúese a súa autoestima, séntese inútil. Non é
unha igual, é unha servidora incompetente·. E certamente
isto non acaba coa vida física pero fai esmorecer a conciencia de ser persoa. Non é ninguén se lle.falta o seu
dono, aínda que este sexa o seu verdugo.
¿Sairá mellor librado o home? Físicamente si. Pero
quen vive sen recibir amor senón medo, que non espera
con ilu ión enón con receo, que se lle prestan servicio forzo o en agarimo ... que non esperta entre os
eu mái próximos estima e respecto senón medo e
de confianza ... Quen lle zumba á muller, sabéndoa máis
feble á vece embarazada, ¿non perde por completo a
humanidade? ¿É que lle queda algo de perso~?
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Daniel López Muñoz

Facendo ·méritos
rodas adherida, veñen
. Sempre preocupados pola
séculas de traballo paciente
nosa saúde, os nosos gobere penoso no · que cada
nantes, os do goberno amigo
xeración foi deixando o seu
de aló e os amigos do goberno
palmiño de humus productiamigo de por acó, poñen distintos acentos cando se trata . vo. Aterra que forma a Terra,
que ole a vida e a revolta
de defende-lo saudable olivar
irmandiña; a intelixente
ou a colesterosa vaca leiteira.
adaptación ó medio; a
· Un pode ter diversas
séculas de silencio e resisreaccions fronte a unha
tencia cultural, adubada de
tractorada que lle medre
trabucos, oblatas e dezmos;
debaixo dos pés cando está no
a desprezo interminable e regoberno. O mesmo Jospin,
signado do alleo e do urbaque goberna en Francia, sendo ·
no. E parte do lentor deses
de esquerdas, tivo que aturar
terróns son bágoas do millón
agora unha inesperada e conlargo emigrado a América
tunden te mobilización dos
para posuí-la terra que non
parados. Non é cómodo admi- ·
era de quen a traballaba; e
nistrar e, ás ·veces, hai que lido medio millón emigrado a
diar con situac!óns desagradaEuropa para que Franco
bles. Pero hai estilos e talanequilibrase a súa balanza de
tes. Hai diferencias.
pagos.
Estes labregos nosos, orUn pode estar contra a
ganizado.s e dispostos, coa histractorada por motivos de
toria que traen no lombo, mefondo ou de oportunidade,
recían outro trato. Por moi
pero hai que saber estar. · E
descastado que un sexa, non
non ir de meritorio,
ten J?Or que, posto no carguiño
gabándose por enche-lo país
polo arrimar arrimeime,
de GEOS .arribados da meperde-Io respecto ós seus
seta para ~aliar en labregos
maiores, á súa historia. Soa
e parlamentarios propios.
semellante, pero non é igual
Triste medalla no peito gris
señor Delegado ca señorito. do medrador de . turno que
desleigado.
fiel á escola na que s~rve
Si señor, por moi novos que non hai tal- que sexan eses
gandeiros, son, culturalmente,
os nosos maiores. De aí vimos. E con eles, na terra ás

ousa afirmar que "nada ni
nadie me hará cambiar".
. Pois .algo cambiou, que
cando era conselleiro, falaba
en autóctono.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Orar desde a vida
Un amigo fálarne e pregúntame sobre que é iso de orar desde a vida.
Advírteme que lle parece unha frase moi
bonita, pero tju.e el polo menos non a dá
convertido en realidade.
Creo que está no certo; é esta uriha
frase moi feita, moi repetida, moi predicada: orar desde a vida. Incluso hai quen
a emprega para denuncia-lo
equívoco dunha oración
feita á marxe da .vida,
desentendéndose da vida, da
propia e da dos demais. Pero
un vive con certa sensación
eexperiencia de que iso que
ap.arece tan bonito -orar desde a vida-, é moitas veces
unha ilusión que non acaba
de se ·dar realizado no
desenvolvemento da vida de
cada un.

¿Como se pode dar ese
encontro?
Falamos da posib~lidade dl.in
encontro desde a normalidade da vida,
pero ¿como pode ser isto posible?.; ¿ é
· unha ilusión? Para poder orar desde a

Perigos e dificultades
Podemos ter por cousa
certa que, cando u.n vai
descubrindo a Deüs na
densidade da vida, daquela
está entrando polos camiño~
de Xesús. lsto ten os seus
riscos, os seus perigos, as
súas dificultades. Entendemos que a maior dificultade
para poder ter esta experiencia relixiosa limpamente
cristiá é o convencemento
que ternos metidó moi dentro de nós de que para
atopar a Deus hai que ir ós
templos, hai que rezar fórmulas, hai que .recitar credos, hai que contemplar
cousas estrañas; e acabarnos
ollando d~ esguello, con
desconfianza, a vida que se
desenvolve cada día nas
nosas mans e nas mans dos
nosos veciños. Ollamos tanto para o ceo que
esquecemos que as nosas
mesmas mans se poden
facer berce de Deus.

¿Que é orar desde a
vida?
Orar desde a vida quere
dicir, simplificando moito,
que un bota man do que lle
vai acontecendo diariamen- ·
te, do que lle vai
acontecendo tamén ós
demais, para levar a cabo,
niso mesmo, o seu encontro
persoal con Deus. Pode ser
. un éxito ou un fracaso; pode
ser un acontecemento de
vida ou de morte para un ou para os
demais; pode ser un feito sinxelo e simple da vida diaria ou un acontecemento
extraordinario que racha a normalidade
de cada día. En definitiva, se falarnos
de orar desde a vida, falarnos de orar
desde o que a vida diariamente . en
realidade nos ofrece.

continuou ensinando o seu Espítj.to a
través do mellor da experiencia r~lixiosa
de moita xente que nos precedeu ata o
día de hoxe.

Seguiremos falando
vida é necesario partir dun
convencemento, dunha fe simple e ele. mental: Deus é un Deus de vida; onde
se fai a vida, onde se constrúe a vida,
onde se reparte a vida, onde se universaliza a vida, onde se sofre a vida, onde
se chora a vida, alí está Deus. Así o
entendeu e viviu Xesús , así nolo

O tema qu~ me sacou o
meu amigo gústarne. Por iso non quería deixalo aquí. Pero tamén invito a
outros lectores a que se atrevan a compartir con todos nosoutros que é o que
viven e pensan ó redor desta cuestión
que persoalmente me parece ben básica para ser un bo cristián nos tempos
de hoxe. Ata o próximo número logo.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado ·

PEDIR PERDÓN NESTA CORESMA, que
xa está aí, pola colaboración da Igrexa na dictadura pode ser un feito tardío, pero sempre é un
xesto nobre pola súa banda, sobre todo desde o
momento no que o Papa tamén está a beatificalos católicos que mataron antes da guerra. Hai unha instantánea que cumpre nestes días 60 anos (5-~-1938), o Arcebispo
de Santiago, Tomás Muñiz de Pablós, e outros eclesiásticos
·arroupando a Franco na porta da Catedral de Compostela,
todos eles saudando co sinal feixista, que é só unha mostra
rexistrada desa identidade entre Igrexa e franquismo naqueles
anos, e que tanta desfeita produciu .na guerra e na "longa
noite de pedr;i" que a seguiu. Na Igrexa endexamais debemos de esquece-la nosa actitude de pecadores.

UNHA MULLER AGARDA NO CORREDOR DA MORTE nunha ·das
cadeas de Estados Unidos, mentres isto
escribimos, apurando os derradeiros intres
da súa vida. No 97 bateuse o récord de
execucións desde que no 1976 se
estableceu a pena capital en USA, xa que
foron 74 os presos dos 431 mortos ~este. LJ .1u <11111111i.xeito. Só_ata agora fora executada unha
muller, o que si, foron condenados 31
homes con deficiencias psíquicas e moitos outros sen unha
investigación xusta e cunha inocenCia máis que probad(\. Unha
de tantas iacras que luxan os Estados Unidos e que nesta
práctica o poñen ó nivel de Iraq ou de Irán.

XA METIDOS NO CICLO
DO ENTROIDO visitámo-cla
......
comarca do Ulla, onde asparroquias lindantes están
atarefadas na preparación das
comparsas que monta ca.d a
unha delas para compaña-lo
seu "xeneral" nas súas visitas
ás parroquias. Nesta celebración hai xeitos que loar: o traballo comunitario e en grupo e
o feito de festexalo na ~a e comparti-la súa arte coas parroquias veciñas. O encontfo dos xenerais convértese nunha disputa verbal e chea de imaxinación entre eles, pero todo remata nunha queimada e nunha festa entre todos.

ISAAC DÍAZ PARDO segue
percorrendo tódolos camiños do país
como nos seus tempos máis mozos,
cando todo el rebordaba loita e
creatividade. Coa mesma axilidade
nestes días convídanos a c.ompartir
aquela obra en dúas exposicións: en
Lugo, a dos "Carteis de Cego" e as
súas pinturas daqueles tempos, e a - - - - - - - dos "Carteis do plebiscito de 1936" en Vigo. Luís Seoane,
Castelao e o mesmo Díaz Pardo amosan nestas obras o
proceso seguido para acada-lo Estatuto de Autonomía do
36, que se viña enxergando desde 1840 e que foi truncado
pola guerra e a dictadura vinte días despois.
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"SEMPRE CINE" é a nova . OS ACCIDENTES LABOpublicación adicada ó munRAIS acusan unha falta de
do do cine e dos audiovisµais
prevención e seguridade nos
en xeral. Esta revista é unha
campos de traballo. Só no .97
mostra máis do pulo creativo
morreron 142 obreiros, o que
foi un crecemento da
que está a vivir esta arte en
Galicia, é unha mágoa que
sinistralidade, que no primeiro'
non se secunde máis a
semestre chegou a un 9%
proxección de audiovisuais
comparado co do ano anterior.
no noso idioma. Mesmo · se
Non se está a cumpri-la Lei
están a abrir salas de cine
de Prevención de Riscos
en varias vilas e cidades. Na
Laborais. Por certo o 60% dos
accidentes
son
con
fotografía o actor de Vigo,
Manquiña, ó que se ·adica
traballadores de contratos
parte do primeiro número e
temporais.
que é un dos candidatos a un "Goya" neste ano.
COREA pasa por horas malas, os
do Norte .están a padece-la peor
, miseria e fame da súa historia,
tres millóns de persoas están
ó borde da morte por falta de
r-:4 ~.....J • ..;,.'*\~(~, alimentos, despois das cala. . ,,,."* <..!\ . midades climatolóxicas dos
. . ~ ". últimos anos e dunha .mala
... ·;;; administración; os do Sur, que
estrean presidente o día 25, están
a loitar por unha liberdade ·real que respecte os dereitos
humanos, despois de que os mandatarios anteriores gobernasen desde a corrupción, a arbitrariedade e a inxustiza
sobre todo cos defensores da democracia, como cando .os
militares mataron centos de cidadáns na rexión das canteiras
de Kwangju.

A PRIVATIZACIÓN DE r---¡--:::=======-----,
ALÚMINA-ALiJMINIO e do
grupo Inespal chega á súa fin
nestes días froito da política do
PP, que deste · xeito prima ós
detedores do capital que......__ _ _ _ _.....___ _ ___.
xogaran con este enclave industrial segundo os seus
caprichos e intereses, esquecendo as necesidades da Mariña
de Lugo e de Galicia, que son as que tiveron que soportala creación do complexo nas súas entrañas, e vendo como
segue sen se completa-lo ciclo productivo, polo que o pobo
tanto reivindicou. Agora as decisións xa están nas mans
duns perneos, alleos a esta comunidade, polo ·que as
aspiracións económicas do pobo e da maioría, mesmo dos
traballadores, se atopan freadas polo capital. Así moito do
noso patrimonio económico está a pasar a mans estranxeiras.

ü TRATAMENTO
DO LIXO NO MORRAZO atrae tamén
tación e ·expresión, están a ser
noutras comarcas como
cerrados en varios espacios
Vigo, mentres na Co. sociais e políticos; semella como
ruña e na súa comarca
se se quixese impor un clima de
medo e de aineazas ós que non . se seguen a enfrontar á
iniciativa da Xlmta por
aran segundo as directrices do
culpa da incineración
poder e do seu partido, léase a
dos residuos. A incinetractorada, as asociacións de
ración remata coas materias primas que doutro xeito se
fiscais, os sindicatos ... Hai un
podían reciclar, converténdoas en. substancias tóxicas e
- - - - - - - - - - - afán por ~estruí-los colectivos
residuos que non desaparecen; así, de tres toneladas de lixo
que tecen a nosa sociedade civil, algo que se está a mascar
que entran na incineradora, unha vai ser cascallos e
desde o noso mundo rural, e a mediatizalo todo abrigando a
productos tóxicos. Mesmo a Unidade Europea abriga a
pasar polo aro das manobras dos caciques "~e tumo" . Os
Sogama e á Xunta a facer un esforzo na reciclaxe, instalando
sindicatos loitarán contra todas estas trabas, mesmo comiocontedores específicos para vidro, papeis, plásticos, etc.
cando a manifestación do 14 de febreiro en Santiago.

OS DEREITOS FUNDAMENTAIS, como o de manifes-
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INTERNACIONAL

O 50 aniversario da Declaración dos Dereitos Humanos
O 10 de decembro deste ano 1998 a Declaración
dos Dereitos Humanos cumprirá 50 anos. Nesa
data a Comunidade internacional comprometeuse
a preserva-los dereitos económicos, sociais, culturais
e políticos de tódolos. pobos do mundo. Estes
A pobreza
Moitas das veces os dereitos humanos son observados desde a óptica política, defendendo os dereitós civís e políticos e pasando por alto o feíto de que
unha terceira parte dos habitantes de
países en vías de desenvolvemento son
e cravo dunha pobreza tan grande que
o priva dos seus dereitos fundamentais
á vida, liberdade ·e d!gnidade coma
p r
. ~reto de 1.300 millóns de
p r a viven con ingresos inferiores ás
150 pe etas por día; pero a pobreza non
e reduce á insuficiencia de ingresos,
senón que á falta. de servicios básicos
como auga potable, atención sanitaria,
etc. fai que a esperanza de vida deste
amplo colectivo' social sexa de tan só
40 anos. Dentro deste contexto da pobreza: as mulleres, as minorías étnicas,
as poboacións indíxenas, a infancia, os
discapacitados, os refuxiados e os
traballadores emigrantes e inmigrantes
son os colectivos que sofren máis habitualmente a vulneración dos seus
dereitos.

A traxedia de Alxeria
O que sucede neste país africano é
cada vez máis incomprensible. O horror supera en intensidade e en barbarie
todo o que esta década rexistrou como
masacres de poboacións civís. O sangue
do bebé , que dormen no seu berce,
de mulleres, nais, esposas ou mozas
solteiras corre con demasiada frecuencia ne te paí . Os analistas intentan
atopar algo que teña que ver con
algunha ló ica pero nesta demencia
non cabe ningunha lóxica. O gobemo

RlttlA -6

dereitos e liberdades deben respectarse, pero o seo
abuso segue a ser desgraciadamente práctica co_~
mún en moitas partes do mundo. Analizamos
brevemente catro situadóns nas que os ·dereitos
humanos son violados gravemente . .

de Alxeria ·~oxe atópase cun
movemento de islamistas clandestinos, sen líder coñecido co que
poder falar. Son quizais mozos fanáticos islamistas, sen porvir ningún, que desesperados cometen
esta barbarie. A Comunidade Económica Europea quere intervir,
quizais máis pol_os intereses económicos, que ve ameazados, que
desgraciadamente, por unha loita
decidida a favor dos dereitos humanos, principalmente, nos sectores da sociedade máis vulnerables:
nenos, mulleres ...

claración Universal dos Dereitos Humanos e que manteñan a pena capital, parece unha contradicción sumamente
As mortes de Chiapas
grave. É un caso alarmante o de EEUU,
. Transcorreron catro anos desde que ·
que propaga a súa "democracia" por
se pr?duciu a rebelión zapati~ta en
todo o mundo. Desde 1976, ano no que
Chiapas. De novo aparece unha loita
se restableceu a pena de morte, foron
que enfronta uns indíxenas desposuídos
executadas
43 i persoas, algunhas delas
cun Gobemo empeñado en aniquilalos.
A violencia é un fenómeno longamente . demostrouse, con posterioridade á súa
obrigada morte, que eran inocentes.
interiorizado desde a época colonial e
¿
Quen repara nis to? EEUU ponse no
que ata o presente presidiu as relacións ·
mesmo nivel ca países con réXimes todos indíxenas cos non indíxenas, entre
talitarios como China, Irak, Irán, Arabia
os que se inclúen principalmente gruSaudí...' A Asociación de Avogados
pos do poder político e rexional, como
Norteamericanos
pide a suspensión de
recentenierite se demostrou. A pesar dos
tódalas execucións pendentes,. entre
acordos de paz co Gobemo de México,
outras razóns, porque "a decisión de
moitos son os que parecen interesados
quen debe morrer e quen debe vivir n_on
en que ese proceso non se leve adiante,
se basea na natureza do crime, senón
como pasa noutras partes cos palestinos·,
na calidade de defensa que recibe o acu- .
irlandeses, etc. Mentres tanto', milleiros
sado". Así u'°: avogado bo e caro pode
de inocentes ven que os seus dereitos,
entre eles o dereito a vivir e a levar unha
salvarlle a vida a un, mentres que un
vida digna, non son respectados.
inexperto, pouco motivado, ou de oficio; pode poñerlla en serio perigo.

A pena de morte
Que existan países, que asinen a De-

Moisés Lozano Paz

POLÍTICA

Por Tintxu

)Galiciana Fitur

A

caba de celebrarse a Fi.tur,
pañía maiorista do país ou de fóra.
integrados. O turismo rural é unha
feira anual do turismo na que Emitur limitou as súas actividades prometedora realidade, pero aínda
en Madrid se ofertan as últimas ás viaxes de vacacións dos nosos moi modesta e non integrada: non
novidades na materia. Galicia estivo emigrantes .e grupos como Halcón, existe a ·oferta de combinar unha
representada alí con of~rtas do · · que. integra unha ampla rede de estancia. de quince días en tres ou
. Xacobeo, de Turgalicia e de diver- axencias do . país ou outros
ca~o sitios . diferentes, a prezos
sos concellos e dalgunha outra
atraentes.
entidade. Pero faltou, unha vez ~=~~--------------:-----,
E para 0 turismo que vén
máis, unha oferta realmente
pola súa conta, segue· sendo
poderosa e. atractiva, para facer
· moi alto o risco de tropezar con
xente pouco profesional, sexa
que as posibilidades turísticas
do país dean de veras un salto
dentro da rede al,ltorizada . ou
adiante.
clandestina, trátese de alugar
unha habitación, de comer ou
Calquera ve~iño das cidades
ou vilas galegas ten no escapadoutros servicios. A rede de
c~pismó é escasa e dentro
rate das axencias as máis va- .
riadas ofertas para irse uns días
dela dominan as instalacións
que non poñen couto á aglomeás Canarias, Baleares, Costa do
Sol, Caribe, Londres ou París.
ración de xente, onde a televiTamén en calquera cidade eusión duns compite rudamente
ropea dispón desa~ mesmas ofer- ,._..~~~"'!""!""'!~~~~--"'!------.... co transistor ou a ·cassette do de
tas, no que se chama "paquete
máis aló, sen que o resto da xente
turístico": viaxe, hotel,. comidas,
poida descansar.
excursió~s, todo integrad?.
Por suposto, a rede de alberPor suposto, Galicia non pode
gues de xuventude é ridícula e non
ofrece ningunha actividade ó
ofrecer unha cantidade semellante
de· ofertas coma os destinos aquí
ousado mozo que se perda por
citados. Pero ten moito máis que
estas terras. E para os mozos· do
ofrecer; que non é precisamente o
país as ofertas de prazas en cam. mesmo cás Canarias, Baleares ou
pamentos ou campos de traballo
están cubertas antes de que se
Costa do . Sol. Pero non hai
ningu~a compañía maiorista que · ·
fagan públicas: os máis variados
dispoña .dun amplo catálogo de
responsables da administración
ofertas para Qalicia: o máis que
teñen máis parentes e amigos que
se pode atopar son a excursión de
demandan tales servicios dos que
· fin de semana ou dunha ponte ás
son realmente ofertados.
·ruas Baixas (con mariscada e dúas
E todo isto sucede logo de oito
horas para visitar Santiago).
anos de gobemo de quen se gaba
· autóctonos, como Ultratur e outros
As rutas do románico, do
de se-lo mellor xestor do turismo
menores, non · teñen peso neste
Camiño de Santiago, dos mosteiros
da España actual e que ata ·agora
mercado.
non dera xuntado no mesmo deparou dos pazos figuran nos folletüs
Os hoteis fan cada un a guerra tamento as responsabilidades do
de Turgalicia ou do. Xacobeo, pero
non se concretan en ofertas con pola súa conta ou aplican, sen máis, Xacobeo e de Turgalicia. Xa vai
atractivo dalgunha poderosa com- a política da cadea na que están sendo hora de tomar isto en serio.
L-----o.;___;......................-~
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O CAMPO
~~~~~~~~ós,
as~ulleres,

Cando xa estamos ás portas do século XXI, no
mundo queda moito que facer para as mulleres. A
batalla, como vimos estes días, non está, nin moito
menos, gañada. Na mente de todas/os nós está a
pregunta: ¿qué está a pasar coas mulleres?.

te1

Non só é arrepiante o dato, do que ninguén
semella decatarse: as. víctimas · de mulleres
maltratadas, moitas delas á man dos seus
compañeiros, duplica o número de víctimas
mortas por terrorismo no ano 97.

As causas da violencia
Algo, por outra banda, relegado
ás páxinas de sucesos, restándolle así
alarma social e o interese púplico que
debería ter. Cabe preguntarse se para
o Estad0 español non ten o mesmo
valor a vida das mulleres .cá dos
asasinados por ETA.
¿Por que se chega a esta situación
e que factores entran en xogo?. Para
re ponder, irnos analiza-las causas ·
p lo miúdo; detrás desta acusada
vi lencia machista, hai. que ver unha
mentalidade fondamente arraigada
que obriga ás mulleres, obxecto destes
abusos, a dar explicacións e a demostrar que non eran merecentes de tal
agresión. Dando por sentado que
nalgún caso exercer tal violencia
contra elas, estaría xustificado.
Lembrémo-fas sentencias por violación. Queda moito por andar, · h~
anos que se esixían dous puntos
básicos:
- Que o acoso, abuso, e violación sexan delictos públicos, en
troques de privados ou semipúblicos.
- Que se castigue aqueles funcionarios (policías, :fiscais, xuíc~s,
forenses) que na investigación destes
d.elictos aldraxen a muller agredida,
desvelen a súa vida privada, a sometan a preguntas malintencionadas,
etc.
De aí que moitas renuncien a
denuncia-la violación da que foron
obxecto para non ter que pasar un
egundo calvario.
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Outro factor a analizaré a dependencia económica que obriga a moitas
mulleres a permanecer a carón do seu
agresor, tendo ·en .moito~ casos . que
compartir teito, o que dá lugar a máis
ocasió:r;is para recibir golpes.
Sen esquece-la presión familiar e
social, impoñendo o ·modelo de familia tradicional unida, como. imaxe
benefidosa para os nenos~ cando é
evidente qµe estas s~tuacións de vio1encia non son precisamente
exemplares para os tillos.

U:n

elemento importante é ·· a
autoestima, .a baixa autoestima que
ten a muller de si mesma, que provoca o feito de que algunhas atopen
xustificacións, autodespreziándose,
considerándose case que cousas,
xogtietes nas mans de desaprensivos
machos.

Malos tratos psicolóxicos
Máis sutís, pero non menos
destructivos e daniñ9s, son os
chamados malos ·tratos psicolóxico.s,
que·consisten en avergoñar, insultar,
encher de temor, diminuír á persoa
coa que se convive; f~cela dependente
e facerlle asumí-la súa incapacidade
e ·a súa · falta de valor ··como ser
autónomo, q~e pensa por si mesmo,
poñéndoas nunha permanente mino.ría de idade.
Estes malos tratos non só. non se
denuncian, senón ·que a p~sividade
social, por consideralas ac~acións
privadas, contribúe.n a mantelas aga-.
chadas e silenciadas por aquela que
recoñece estalas a sufrir. O límite ·
entre vergoña e culpabilidade non
está definido para as mulleres.

~os~oitoquedicir~~~~~~~
A análise sería interminable, dada
a cantidade .de estudios feítos sobre
o tema, pero non quixera renunciar
a resalta-lo grao de r~sponsabilidade
da xustiza nesta orde de éousas; xa
que, por exemplo, na lexislación
española non existen, de momento,
as figuras de · prohibición de
proximidade, nin a orde xudicial de
protección e a meirande ·parte de
denuncias por malos tratos, rematan
en xuízos por '.'faltas". Os · baleiros
legais son abraiantes e permisivos,
con trato de favor cara os· varóns.
Como resumo, é ·tarefa de todas/
os nós a revisión dos contidos educativos, impartidos nas escolas, ·evitando a educación sexista, os contidos
televisivos e publicitarios, aprendendo
a velos con outros ollos, con mirada
crítica; contidos qu~ fomentan ·e ·perpetúan a infravaloración e a s.ubordinación das mulleres, as .relacións
viciadas, de poder, na parella e a
violencia contra nós, as muller~s.

Os logros do femimsmo
Quixera facer aquí unha homenaxe
ós máis de vinte anos de
~~~~~~~~~~~~~~!,;,;~;;::;:~•l 1oita fenWústa, e reivindicar que . as mulleres
perdan o medo.á palabra
"feminismo", xa que os
logros conseguidos ata
agora foron gracias 6
se.u labor, se non fose
por esta loita, tachada
inxustamente de tola e
pasada de moda, nos
parlamentos ·n on se
falaría de divorcio . e
aborto, nin de parellas
de feíto, cuestións que
nos afectan . a todas/os.
___.__.._._,_....,...-:~.._lllli...•.1 Para construírmos unha

sociedade máis xusta .e igualitaria,
onde as nosas fillas poidan vivir en
paz.
Para rematar vou citar unha famosa frase de María Xosé Arana: "A
humanidade posúe duas ás: unha é
a muller e a outra o home. Ata que
as <lúas non ·estean igualmente
desenvoltas non poderá voar. Se unha
das ás permanece débil, o voo será
imposible" ("Rescatar lo femenino".
Cristianisme i Justicia, 78)

Beatriz Estévez Lorenza

RlttlA -9

DOCUMENTO

As prostitutas ¿prostitúense?
Este artigo traducímolo do xt)rnal "El País". A ·
autora, Pilar Estébanez Estébanez titúlao: La pros-:
titución ¿problema ético o estético. ¿Tolerancia, control, gueto? Cal debería se-lo estatuto das prostitutas.
¿Constitúe un traballo normal ou é unha servidume

humillante? Problema discutido dende vello sobre o
que existe gran desconcerto. A autora opta pola
eliminación de calquera tipo de regulamentación.
Velaquí as súas razóns. O . título e os intertítulos son
de ·lrimia.

Hai algúns días estalou a polémica
por ·mor dun plano para concentra-las
prostitutas que traballan na Casa de Campo de Madrid nunha zona.na que non molestasen ós viandantes. O proxecto contemplaba un recinto pecho, con pequenos
bungalós para a práctica sexual, bares
para o ~ontacto cos clientes, unha farmacia, cafetería, restaurante.

que total de organízación coma colectivo, que as exclúe de· calquera dereito ou
beneficio laboral, e unha situación de
indefensión, exclusión e, en moitos casos, de discriminación debido ó exercicio
da súa actividade.

Cada certo. tempo a prostitución
aparece no medios de comunicación,
p ro é triste que lembremos estas
mullere ó cando mole tan. Case que
mpre n preocupa máis a imaxe que
dan cás úas condicións de vida ou os .
eu dereitos individuais.

Verbo das diferencias, as fundamentais maniféstanse t'anto nas .causas polas

Formas de exerdcio

Por exemplo, a maior parte da
sociedade ere coñece-los motivos que
empurran a estas persoas a se dedicaren
á pro titución (os datos máis fiables indican que en España máis de 400.000
mullere se dedican a tal actividade; ben
de xeito regular ou profesionalizado, ou
e poradicamente). E te colectivo, como
inalamo , é heteroxéneo, aínda que ten
punto en común: a súa orixe social, xa
que maioritariamente proceden de
ituación ociai de gran vulnerabilidade; a marxinación por estigmatización
ocial da úa profe ión; a ausencia case
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Uriha das características niáis
rechamante é a súa extrema mocidade:
moitas delas son menores de idade ou
adolescentes. A este grupo sumáronse
nos ultimos anos as estranxeiras' moitas
cunha situación legal irregular no noso
país, e adoito son controladas por mafias.
Existe outro tipo de prostitución
máis "discreta". Son, ou ben mulleres
óu homes que practican esta actividade
fóra dos guetos típicos (en clubs, hoteis,
bares que se anuncian na prensa) ou que
a · practican de xeito esporádico. Non
son poucas as amas. de cas'l que se
prostitúen esporadicamente para complementa-los ingresos familiares.

Un tema ignorado
En case que tódolos países, a muller
prostituta está pouco considerada socialmente, e mesmo marxinada. Este feito
provoca un descoñecemento sobre deste
colectivo, que se manifesta en estereotipos, polo que,' cando se intenta tomar.medidas para atender tal problema, non se
teñen en conta os numerosos factores que
deron orixe ó fenómeno e que impiden
acometer tal problema dende un punto
de partida consensuado.

• deixen. Incluso moitas que· deixan a droga teñen enormes dificultades para dar
cunha saída á prostitución, polas súas
propias condicións de vida.

¿Un carné para a carrie?

que desempeñan a prostitución coma a
forma de practicárena. Por éxemplo, segundo as condicións en que traballan;
poden dividirse en prostitudón da rú~, é
dicir, as que viven e traballan na mesma
zona, que se hospedan en pensións e que,
xeralmel)te, é o colec~vo no que se con.:
ceritra o meirande grao de desestructura .
social e marxinación.
E dentro <leste colectivo podemos incluí-las adictas da droga, un grupo que·
medrou nos últimos tempos. Na súa
maioría foi a súa adic'c ión o que as
. empurrou a se protituir, e, unha vez dentro <leste mundo, é moi difícil que o.

Á estigmatización qut? xa sufrían as
prostitutas habería qtie engadir, · nos
últimos tempos, o . factor sida. Este
problema fai xurdir de novo a idea de
establecer unha regulamentación · sanitaria do .que sería expresión concreta o
carné sanitario.

A nosa experiencia demostrounos
·que o carné sanitario ofrece unha falsa
.~eguridade . tanto ás prostítutas coma ós
seus clientes, pois entre análise e análise
pode producirse algún contaxio. Polo
contrario, comprobamos que as prostitutas se controlan a si mesmas a través
do uso do preservativo. Polo tanto, é
necesario potenciar . políticas· de ·
accesibilidade dos recursos sociais e
sanitarios tanto no sentido xeográfico
coma humano.
Ata o de agora, as medidas deseñadas para aborda-lo problema da pros-

titución baseáronse na ilegalización desta
actividade (tendencia prohibicionista:)
ou na legalización, pero afastada en
.guetos (tendencia regulamentacionista).

O dereito a traballaren
En España, ata hoxe, seguiuse unha
terceira tendencia: a que p_o dería
chamarse "abolicionista", é dicir, a que
preconiza a abolición de toda
regulamentación:
Cremos qu~ tal é a actitude que se
debería manter, engadindo un novo punto de vista: o dos dereitos humanos; é
dicir, fronte á guetización ou á prohibición, son moitos os que eren que
ningu~n pode xulgar a unha persoa por
. gaña-la vida ó seu xeito, especialmente
cando na maioría dos casos non se Hes
fomece outra saída.

A escravitude . máis vella ·
Por outra parte, outra tendencia
porfía en que a prostitución é unha
escravi~de moderna: aí están as mafias,
o proxenetismo", o tráfico de inmigrantes.
Como pode verse, a prostitución é unha
cuestión extremadamente complexa que
non pode abordarse co medidas concre-

tas ou mesmo . superficiais.

tiCada por inmigrantes sen papeis ou por
que traballan á marxe do
sistema imperante ata o momento. ¿Que
significa isto? Que ó regulamenta-la
prostitución fíXose "ilegal" un colectivo
que antes no no era. Isto é o que
deberiamos evitar no noso país .

~oxicómanos

· En calquera . caso, se se ·emprende
unha regulamentación, debe facerse
sempre atendendo á dignidade destas
persoas, e non concentrarse unicamente
na natureza da súa actividade. Así. ·
. mesmo, debe facerse de forma
consensuada, xa que terían ·que se pro:ducir cambios no Código Penal, porque,
A dignidade da persoa
se non, ficaría sen efecto calquera
Debemos ser conscientes de que o
.regulamentación ó quedaren fóra as
toxicómanas e mailas .estranxeiras sen · principal, o máis importante, é acabar coa
papeis. En conclusión, deberíase aco- . discriminación e exclusión que sofren esmeter un debate profundo das súas
tas persoas, proporcfonar programas .de
consecuencias.
educación para a saúde e dar con vías
para a súa socialización.

Noutros países
O problema da regulación da prostitución é común a moitos países e, que
saibamos, ata o de agora só fora solucionado en Holanda. A razón é o alto grao
de organización das prostitutas dese país
-que se constituíron en sindicatos, pagan
os seus impostos e, polo mesmo, poden .
esixir e esixen-, así coma a meirande
tolerancia da sociedade.
E diciamos que "fora solucionado' ~
porque na actualidade apareceu nese país
un fenómeno novo: a prostitución prac-

Para iso é fundamental potencia-lo
asociacionismo. Cremos ci.~e o máis
razoable é que entre todos -institucións,
organizacións humanitarias e asociacións-, procuremos solucións, fórmulas·
xurídicas orixinais que permitan crear un
novo" marco, mais sempre tendo en conta
algo fundamental: a protección dos
dereitos individuais e maila dignidade
daquelas mulleres que traballan no
exer~icio da prostitución.

Pilar Estébanez
Presidenta de Médicos do Mundo -España
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EVANXEO IRIMEGO (10)

Comía de mala

.
mane1ra
.

1. Por toda a Galilea
estendeuse a súa sona:
traíanlle canto enfermo
había naquela zona.

2.- El achegábase axma.
humano e agarimoso
a todo aquel que sufría
aínda que fo~e leproso.

3. Pois ós gafos lles ·prohibían
viviren no.s poboados
pois coidaban que a lepra
era froito do pecaqo.

4. Por iso, para sacarlles
esa tan inxusta crenza
perdoaba os pecados
e librábaos da doenza.

5. Pero, non imaxinades
que era o que máis amolaba
ós fariseos: · "o feito
da xente coa que xantaba.

6. ¿Por que o feito de comer
coa xente esfarrapada
e pecadenta, feria
a xent~ tan b_en pensada?

Xesús sentou á mesa con ben xente
e máis dun deles pouca fama tiña;
convidado, aceptaba tan axiña
que os fariseos críano indecente.

O que intentaba era facerlle frente
á inxustiza, amosando que el viña
facer banquete con esa xentiña
no nome ·de seu Pai, Deus diferente.

Hoxe na misa, que é de Deus a festa
por mor dos cambios e o estilo novo
máis dun beato moi axiña se molesta.

Metidos coma -coellos no seu tobo,
sen aire fresco, que cheira que ·apesta,
tentan roubarlle a ledicia ó pobo.

1. Preguntan os fariseos
6 discípulos: «e logo
¿por que o voso señor mestre
cos pecadores fai xogo?

2. Xesús escoitou e dilles:
«porque o enfermo e tristeiro
tenvos falta de consolo,
de médico ou menciñeiro.

3. «Este meu comportamento
que non vos produza susto:
eu vin polo pecador
e non pra salvar ó xusto.

4. Que aprendan os cristiáns
por se lles produce noxo
ver algún crego que fai
compango con niáis dun «roxo».

1. Ten o asunto dos xantares
a súa malicia:
invitar ós importantes
dá máis ledicia.

2. Porque é o que fai o gasto,
o anfitrión
o que máis sae gañando
e con razón.

3. Pois a propia honra medra
entre a · xente
cando á túa mesa senta
un influente.

4. Non estrañe que en tal clima
sempre nos sobre
na mesa un paisaniño,
¡peor u~ pobre!

5. E ¿que fixo o Nazareno?
·Aí o tes:
facer nos seus convites
todo ó revés.

6. Cando o viron comportarse .
de tal maneira
dixeron: «este é parvo,
non fai carreira».

7. Pero o reino dos ceos
é un xantar nobre
no que ten preferencia
empre o pobre.

8. Que saiba o irimego
que a eucaristía
xantar revolucionario,
non cousa pía.

9. Xa Paulo ós Corintios
puxo pingando
p~is un . pasaban fame
e outros, papando.

10.Cri tián que vas a misa
ten bo coidado
de non er papaho tias
e comungado.
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CINE

Rubén Rivas Vida/

Para ver

Para recordar

Para traballar

A tormenta de xeo - The ice storm
(Ang Lee, 1997)

Colección Roberto Rosellirii

E.TA. (III) 1

É na década dos noventa cando o tema
de ETA te~ máis presencia no mundo cinematográfico, as perspectivas de análise
diversifícanse e os directores que apostan
por abordalo xa non son necesariamente
de orixe vasca, como acontecera nos 80. E
é só dentro <leste contexto como se pode
explica-la realización de filmes como Días
de humo ou Sombras en una batalla.

A tormenta de xel! do realizador Ang
Lee estreouse oficialmente nos primeiros
días de decembro, sen embargo é agora
cando aproveita o oco que as
superproduccións e as películas pensadas
para nenas lle roubaron uas datas de nadal.

Lee, director de orixe taiwanesa,
aínda que de formación estadounidense
que debutara con Pushing Hands , tivo o
seu primeiro éxito nas nasas pantallas coa
súa segunda longametraxe El banquete de
boda, gañadora no 9~ do Oso de Ouro no
Festival de Berlín, logo chegarían dous fil. mes tan dispares como Comer, beber, amar
e Sentido e sensibilidade, pero que lle
valerían para se con.verter nunh<:t referencia inexcusable dentro da cinematografía
actual.

Baseada na obra homónima de Ricky
Moody, A tormenta de xeo escudriña nas
miserias dunha sociedade en proceso de
descomposición, neste caso a sociedade
americana do comezo dos 70 co Watergate
de plena actualidade e cos ideais hippys,
desmoronándose. Para retratala Lee
sérvese de <lúas xeracións: a duns pais acomodados e despersonalizados, e a duns
fillos adolescentes ós que ninguén se presta a guiar a pesar das súas continuas
chamadas de atención.
Aínda que Ang Lee non foi testemuña
directa <lesa sociedade, coñecida a través
das películas e dos medios de comunicación, é, sen embargo, plenamente capaz de
reconstruíla e diseccionala.

Dende mediados do . an·o pasado a
distribuidora videográfica Visual leva sacando, de xeito gradual, á rúa a obra fílmica
de Roberto RoseÚini. Á primeira entrega
con Roma, cidade aberta (Roma, citta
aperta, 1945) e Querereite sempre (Viaggio
in Italia, 1953) fóronselle sumando progresivamente Alemania, ano cero
(Germannia, anno zero, 1948), Stromboli
(1949) e a retitulada como Xa non creo nó
amor (Angst, 1954).
• Abandeirado do que se deu en coñecer
como Neorrealisrn.o Italiano (movemento
non .só cinematográfico da Italia de postguerra e inmerso nese contexto). Rossellini
é un dos responsables, aínda que sexa por
problemas de infraestructura, de saca-las
cámaras ás rúas e de poñer ante nós
personaxes .auténticos , sufridores dunha
Historia da que se ven abrigados a ser partícipes. E é esa presencia da Historia o que
invade a súa obra, dá igual que sexa a den o minada "triloxía da guerra" ou a
"triloxía da soidade ou da inflexión
ideolóxica'.' a Historia presídeo todo. E
xunto a ela uns protagonismas profundos
e reflexivos . que reciben todo o cariño do
realizador.
A colección que hoxe presentamos
aquí non é só unha homenaxe a Rossellini,
senón a toda unha xeración de directores
que coa re~dade foron capaces non só de
crear escala, senón tamén de facerlle fronte
ós soños do cine .clásico americano.

Aínda que producida no 1989, Días
de humo, do realizador vasco Anton Ezeiza,
non chegaría ás nos as pantallas ata ·ben
entrado o ano 90. A historia é sinxela: un
vello loitador vasco volve ó seu país logo
de vinte anos en México. Este regreso e a
confrontación con diversos ·personaxes
permítenlle contrasta-los cambios que se
produciron nese par de décadas nas que el
estivo ausente. Enmarcada dentro do .que
poderiamos chamar cine ideolóxico, Días
de humo achégase á realidade vasca dende
unha perspectiva abertxale que o seu director, próximo a HB , en ningún momento intenta ocultar.

Con firma do santanderino Mario
Camus, So"!bras en una batalla ten como
referente a ETA e ós GAL, aínda que non
se mencionen, pero o que importa son os
sentimentos que a historia deixa ós seus
protagonistas, neste caso a unha veterinaria que traballa no rural de Zamora, á que
presente e pasado se lle alteran, pola
chegada dun descoñecido. Sombras en una
batalla manten.Se así na liña de revisión
histórica de Camus, na que priman os
sentimentos sobre os feítos.
·
1
Realizaremos unha entrega máis sobre o tema
polo alto número de produccións dos 90.

Para non perder: A serie irlandesa Val dos Anxos, que podedes ver na TVG despois do Telexomal de mediodía.
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

•
Perfecto, amigo
xove forasteiro que presura- .
so baixara do tren só co posto
(camiseta, vaqueiros, deportivas
vellas) entrou na taberna dicindo:

O

- Non traio un peso comigo ¿El
non haberá t;tnha auguiña para min?
+ ·N a casa de Nicasio ningún
home educado morre coa sede,
e a túa sede non parece de auga,
contestÓulle o home do mostrador abríndolle a primeira Estrella Galicia.

metido nun tren lanzado a cen
quilómetros por hora?

+ Se non vai a ningures non ·lle
vexo xeito ás présas ...
- Claro. E conste que o pica
autorizárame a cheg~ deica A Coruña sen billete ...

Estiveron os dous caladiños,
un bebendo de vagar e o outro
mirando o Marca. 'O forasteiro,
novo aíndá, trinteno~ pero xa
n marca dunha vida apurada
a grande trago , dáballe .boas
vjbracións aquel taberneiro
pousón e aquel local vello e
limpo que lle lembrou a súa
infancia rural tan lenta e tan
cálida.
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E enténdote, pqrque tamén
eu respirei liberad.o cando decidín
acougar e pasa-la noite abeirado
a un penedo. Foi unha noite feliz. Mentres andei extraviado e
movéndome estaba oprimido.
Cando parei sentía que domina~
ba eu a situación. As présas non
che son boas. ¿Outra Estrella?

+ Se queres traballar, qué
facer hai.

+ Podías ir · ata A Coruña se
qmxeses ...

- ¿Pode dicirme qué demostres
fai un home que non vai a ningures

+ Si.

- Pódolle picar leña ou fqcer
outro tráballiño. Sei pintar...

- Síntome liberado ¡Que a gustiño
quedei!

+ Non o dis pola sede ...

- ¡Ai logo si!

+ Podes pasa-la noite no
alpendre se queres: É quentiño ..

- N outra viaxe fixéralle unha
caricatura, e o bo do home lembrábase
de min.

- Non o digo pola sede, anque me
pintou ben este trago e agradézollo,
meu ...

+ Lembro u~a vez que me percµn
no monte coa néboa e dando voltas
veume a. noite ..". Mentres andaba sen
rumbo sentía unha gran ·anguria... ·

- A penúltima logo, que hai
moito que andar.

Ollou para a madeira de
castaño do teito escurecida polo
fume de moitos cigarros e
parecíalle que podía oí-las con. ~ersas que o acompañaron; o
recendo a viño, e ·ó caldo, que
debía ferver na cociña que se
adiviñaba a carón, espertou nel unha
gran arela de vivir e de vivir con
acougo. Cando rematou a segunda
cervexa o forasteiro dixo:

+ Seica traías moita secura ...

.

+¿E logo? .

Algo lle dicía que as causas
· podían cambiar. Si, . as pré~as
nunca foron boas. Se cadra
aquela precipitada baixada do
tren _nunha parada técnica ·non
prevista, non era tan sorprendente porque levaba moito tempo
arelando unh~ vida .acougada e serena na que el gobernase os seus pasos
e non se· sentise un moneco levado
cara a ningures ou cara ó abismo.'..

Tiña a sensación de que algo
novo nácera xa nel con aquela baixada
: . do tren, algo aínda tenro pero con- ¡Xúrolle que cando baixei do
sistente e firme, algo que lle deu á
tren respirei tranquilo, ho !
súa voz un peso tranquilo e serio,_
comá
se de súpeto falase desde moitos
+ Polo menos non te gobernan: ..
anos de paz cando lle contestou ó
- Velaí tés. Non hai cousa tan
home· do mostrador.
terrible como andar acentellado sen
Perfecto, amigo.
saber realmente onde vas. E peor
Xosé Antón Miguélez Díaz
aínda se te levan.

"

O NOSO TABOLEIRO

Dende Cambados
11-1-98
Ola Irimia:
Escríbovos dende Cambados
para felicitarvos por esta revista que
dende hai poucos meses un bo amigo, Xabi Carrajo, Salesiano "op~ra
rio" na Coruña, me subscribiu a ela
para que coñeces~ novas maneiras
de entende-la mensaxe do Reino. É
un modo de estar ó día reflexionan.do sobre as causas cotiás du.n xeito
crítico e constructivo.

Por todo isto, quixérame subscribir persoalmente coa cota anual
de 3.000 ptas, pero o problema está
en que non dispqño de canta
corrente, así que me gustaría que me
dixesedes no próximo número de
Irimia as outras formas de pago (se
tedes unha canta na cal ingresárvolos cartas, indicádemo). Perdoade,
revisando o último número atopei a
vosa canta bancaria así que xa volos
ingreso nesta semana.

meu pobo, Cainbados, cunha sincera aperta para tódolos membros colaboradores de Irimia.

Sen máis, despídome dende o

Gelen Dolado

Gracias
P.D.: Agradeceríavos que me
corrixiráde-lo nome de "Helen" polo
de "Gelen", que aínda que xurdiu
dunha mestura entre "Helen" e o
meu nome Ángeles (con moito cariño dos meus pais) sóame menos
estranxeiro e máis "ghallegho"

· Felicitación
•
Bos Aires, 15/12/97
. .Á Directora e a tódolos redactares e colaboradores de Irimia, e un

saúdo agarimoso dunha lectora que
moito aprecia e moito aproveita a
palabra liberadora de Irimia..

Fondo para
Entre as axudas recibidas pola revista Irimia
para cubri-lo deficit acumulado no ano, hainas de
fontes diversas.
Queremos subliñar
aquí o naso· agradecemento moi ·espcial ó Fondo
para Apoios Solidarios do
_que reproducimos polo seu
ton amigable e esperanzado a comunicación remitida a esta redacción.

.

'

.

~pOIOS

Dende moi lonxe, unha aperta
de irmá.
Beatriz López

solidarios {F.A.S.)

Madrid, 26 de Noviembre de 1997
Asociación Irimia
Santiago de Compostela.
Amigos nuestros: Nos ha llegado
vuestra revista con una solicitud de alguna ayuda para la financiación de la
·misma. Nos ha gustado el proyecto ya
que toda cultura es un tesoro a con~er
var, además de un camino directo para
llegar al fondo de la persona.

nómico. Hacemos, lo que nos es posible, hemos transferido a vuestra
cuenta de la Caixa, la cantidad de tres-.
cientas mil pesetas, que esperamos os
lleguen puntualmente.
· No tenemos oro ni plata, lo que
no os escatimamos es nuestros buenos deseos de un éxito que se extienda a todo el pueblo gallego. Así se lo
pedimos a Dios. Nos despedimos con
un afectuoso saludo.

_Os felicitamos por vuestrn dedicación al pueblo y sentimos no poder
colaborar con un fuerte aporte ecoRlttlA -15

'

DESDE MOSCOVA

O CANTAR DO IRIMEGO
l. O lrimego ousa hoxe
aínda que o clima algo suba
contar cousas importantes
que sucederon en Cuba.

Horizonte xacobeo
Facendo novamente un alarde de
orixinalidade e audacia, a Consellería
de Cultura fixo público o seu novo
lema para o Xacobeo 99.
Trátase nada menos que dun "To_dos con Santiago Apóstolo"
¡Iuhuuuu ... ! , é o primeiro que nos
vén a boca, ante tal entusiasmo
institucional. Pero o segundo é unha
insuperable perplexidade. ¿De que
Santiago falará? ¿Do simpático santiño
da devoción popular? ¿Do que na súa
.carta di causas tan acaídas para denuncia-lo renacar este do nacional-popular-catolicismo como aquilo de
mó trame a túa fe sen Jeitos que eu
polos Jeitos heiche mostra-la miña fe?
¿Ou cadra do matamouros que por
e m n ncia e inventaron os re1s
e pañois na reconquista?

O señor arcebispo, pola súa banda, cumprindo por fin coas súas promesas iniciais de ir incorporando o
idioma galega ó seu facer pastoral ordinario, declarc;m que o leina eclesiástico, moito máis austero e ecoloxista,
sería Año Santo Compostelano 1999.
Quedamos coa cousa de· por qll:e s~
elixe a ese nobre e pacífico animal, filio
da ovella, e non á vaca marela, por
exemplo, que se ben non é tan bíblica,
ten fondas raigames simbólicas nesta
terra e ·seguro que lle cae estupendamente ó Patrón Santíago, quen, madia
leva, xa amistaría a estas alturas con
Castelao na Gloria do Pai, onde xuntos
len e relen aquilo de "A vaca é o sím·bolo da paz...

•

D.L.M.

2. ·Para entendermos mellor .
o ti-obador non resiste
a expUca-lo que pasou
axudado duo bo chiste.
3. Caeulle ó mar a mitra ó Papa:
camiñando sobre as ondas
Fidel Castro vai buscala: ·
as reaccións, moi cachondas.
4. O xornal de Cuba, Gramma,
di que Fidel é un deus
pois camiñou sobre as ·augas
polos propios medios seos.
S. L'Osservatore Romano
quere ben asegurar
que o milagre fixoo o Papa
pra Fidel Iion afogar.
6. Os cubanos de Miamí
din: «Fidel está acabado,
pois non sabe nin nadar»,
.e colorín colorado.
7. Este conto ben indica
de diáfana maneira.
que cadaquén fala dela
segundo lle foi na feira.
8. Don Wojtila foi a Cuba
e alí a lgrexa dá un xiro;
o papa polaco mata
dous paxaros duo só- tiro.
9. · Condena o embargo de USA
coma cousa cruel e fea:
esta é unha de cal,
logo virá a de area.
· 10. Castro oe unha denuncia:
paciente, non se sulfura
e así no mundo enteiro
medra ahondo a súa figura.
11. El coida do Papa· con mimo
.e a el sempre está atento:
Roma e Cuba están máis preto
e todo o mundo contento.
12. E Iogo a lgrexa cubana
clerical, conservadora,
procura un posto. na Illa
e ¿que vai pasar agora? ·

Imposible
dubidarda
santidade
doañoL-~--~....._~_..._~---ia.-;;...mam.-...~~----......_~_..~.a:;_
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13. A Revolución castrista
por utópica que sexa
ha ter difícil compango
con tan clerical lgrexa.

