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EDITORIAL 

E uro parados 
O ano pasado a Europa de Maastricht recibiu un 

duro golpe coa marcha contra o paro que rematou en 
Amsterdam. Europa decatouse de que non se pode 
organizar unha unión económica sen ter presente o 
ti-aballo. De pouco vale que inflación, déficit público 
e tipos de interese mellaren se o paro segue aí. 

É paradoxal o caso do nos o Estado no que José 
María Aznar ousa dicir que España vai ben con dous 
millóns de parados rexistrados. A situación no resto 
de Europa leva o mesmo camiño; Alemaña e Francia 
amosan o cansazo de millóns de parados, fartos de oir 
que melloramos cada día, pero' excluídos dese benestar. 
Nos países centrais de Europa os parados organizáronse, 
os sen-clase toman conciencia de clase e esixen · 
igualdade e dignidade: é un movemento que non hai 
que perder de vista. 

As continuas regulacións de emprego cuestionan 
hoxe máis ca nunca a viabilidade dunha economía 
rexida ó pola competitividade. Estamos <liante de 
p tura enfrontadas, pois mentres que para as empre-
·a o traballo é un custo que hai que reducir, para o 
tr b lle: d r upórÍ o eu medio de vida e o da súa 
familia. R c rtar teimo amente os postes de traballo, 
e nv rt r p r co turne po tos fixos en precarios, na 
pr cura dunha productividade inmediata, é unha so
luci "n mala e parcial. Parcial porque só dá .resposta 

unha parte do problema: o da producción, deixando 
o outro (o do aseguramento dun nivel de vida digno 
para a maioría) sen resolver. E mala porque a 
in eguridade é a precariedade producen, entre outros, 
o fenómeno da empresa anémica, cunha man de obra 
pouco formada, circulante, incómoda, incapaz de re
montar o voo en tempos de expansión. 

Non vale dicir que en Estados Unidos non existe 
este problema por· ter taxas de paro tan pe<iJ.uenas. 
E tados Unidos é un típico caso de consecución de 
pleno emprego a custa de emperora-los salarios e os 
i tema de protección social. Se amañámo-lo proble

ma do paro a custa de maior pobreza pouco amañamos. 
Pretender que o desmantelamento do Estado de Benestar 
levará o pleno emprego, é busca-la solución onde non 
e tá. A causa do paro non é a existencia dun Estado 
de Bene taren Europa, senón a falta del noutros países. 
A explotación laboral que sofre hoxe gran parte da 
humanidade é o principal responsable da crise laboral. 

A nova tecnoloxías, cando se implantan sen un 
novo reparto do traballo existente, e a explotación 
laboral a pobreza rio paí es do Sur, son dous factores 
qu ho inflúen moito mái sobre as cifras · do paro 
qu a n ro idade ' do E tado de Benestar. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz 

Casta meretrix Cope . est~ 
Poderiarnos facer un mala

barismo mental e afirmar de 
maneira inxenua e benpensante 
que aínda que a COPE é a radio 
dos bispos, eles non teñen nada 
que' ver co que ali se di e se fai. 
Que teñen o 70%. das accións 
pero a título honorífico. Que 
seica lla prestaron a uns amigos 
do curmán dun veciño do de 
Sigüenza, que estaban os 
pobriños no paro e mira ti, f ~ o 
que saben. Estes periodistas ... 
culo, culo. 

Pero non. A primeira lei 
non escrita do escuro mundo 
dos medios é que, nunha empre
sa· de comunicación, a liña de 

. . " " . . oplillon marcaa o empresano. 

Un pode non ser socialista, 
ser antifelipista, ser de dereitas 
ou de esquerdas. Un pode ser 
crítico radical, pero sen deixar 
de ser persoa, que din os vellos. 
O voceiro da radio dos bispos é 
Antonio Herrero, especialista en 
converter un informativo nun 
mitin, alguén que, entre outros 
méritos, mira ti, ten o de impe
dirme adormecer no autobús 
que me levaba ó choio polas 
mañáns cando exercía de 
independente naquela antena. 3 
que en paz descanse. Cousas do 
chofer, que .un aturaba como sa~ 
crificio diario pensando: por 
tódalas veces que ti te pasas, 
trasniño. 

Certamente que os bispos 
xa hai tempo que non argumen
tan co evanxeo senón co dereito 
canónico, enmendándolle a pla-

na a Paulo de Tarso, que, con 
· esas, aforraba caer do cabalo. 

Pero const.ituirse prepoten-· 
temente en expendedor de con-

. <lenas e insultos, mesturar o . 
dato co xuízo de valor, falar 
con evidente desprezo das 
persoas, condenar en remexido 
o pecado e o pecador, facer das 
sospeitas certezas, masacrar 
coa víscera na boca a todo 
aquel que os critica .. . Non pa
recen actitudes que casen ben 
co aquel de poñer a persoa no 
centro, de aspirará verdade, de 
ter piedade do ·caído. 

E Rouco, amosando 
collformidade co escándalo da 
súa emisora, di: nós procura
mos que se respecte a fe . da 
lgrexa e que o comportamento 
da COPE sexa o máis acorde 
co que supón ser cristián. Será 
que ser cristián nada ten. que 
ver cos contidos, o· talante, a 
xestión, as conspiración, etc ... 
Debe abondar con que a 
ninguén se lle escape algún 
cagamento indebido, co do . 
ánxelus á hora pr~cisa e con 
vetar ós que teñan unha moral 
de entreperna distinta á dos 
señores mitrados. 

Si, sl, vale, xa sabemos 
que a Igrexa é unha casta me
retriz, que dicían os Santos 
Padres. O malo é que levamos 
unha racha de meretriceo que 
ronca o nabo e estamos 
sedentas e sedentos dun par de 
detalles na outra dirección. 

_.. FEITO EN 
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BOA NOVA 
Manolo Regal Ledo 

Orar ·desde a vida (3) 

S eguimos matinando e com
partindo as nosas matinacións 

sobre iso de "orar desde a vida". 
Quédanos algunha apreciación, para 
o noso ver importante, e non lla 
queremos negar ó arpigo que deu 
pé ó tratamento <leste tema nesta 
páxina de Irimia. Se, de paso, lle 
aproveita a outros, moito mellor. 

Unha · ·porta para o 
encontro 

Sobre esta cuestión de "orar 
desde a vida", hai un aspecto que 
me parece especialmente digno de 
mención: ¿como, cal é o camiño 
que nos permite atopanios con 
Deus nos momentos . simples ou 
complexos da nosa vida? Entende
mos que a porta de acceso para ese 
en-contro é vivi-lo presente con 
densidade, ou, mellor, vivi-la 
densidade do presente, porque todo 

presente, todo momento que vivi
mos ten a súa densidade. 

- A densidade do presente 
¿Que queremos · dicir cando 

dicimos que o momento presente 
ten a súa densidade?, ¿que é iso da 
d~nsidade?, ¿como captala e vivola? 

toca vivir e animar, facemos cola
boradores de Deus. 

Sendo iso así, e vivindo eses 
momentos con sentido, con fondura, 
con esixencia, con fidelidade, ·con 
coherencia, poñémonos en comuñón 
fonda coas colisas, coa natureza, 
coa X.ente, con Deus. 

¿Como facer iso? 

Comparto unha experiencia 
persoal. Trátase de algo moi sinxelo: 
poñe-lo corazón en c~da cousa que 
un está facendo; e o máis simple 
de cada día, o máis calado, o máis 
ordinario convértese en lugar de 
encontro coa totalidade de cada un 
e dos demais, e con algo de Deus. 

Así, se fago un pebideiro de 
cal quera semente, f ágome irmán da 
terra e das sementes que nos sos
teñen, golpéoa para labrala, pero 
quéroa, e fágoo agradecido, porque 
a terra e a semente me abren a vida, 
a Deus. Se me encontro cun vec.iño, 
amigo ou non, pouso todalas miñas 
inquedanzas persoais e póñome á 

Afeitos como andamos a vivi- escoita e conversa con toda a in-
la vida de présa, f áltannos ollos e . tendón, saben do e crendo que na 

persoa do outro e na miña, no vagar para nos deter no que en cada 
momento estamos vivindo: pode 
se-lo feito de levar unhas vacas ó 
pasteiro,' de preparar uns estudios, 
de nos atopar cun veciño, de dar 
unha charla, de ir a unha xuntanza 
sindical, ou a unha tractorada, etc. 
Cada momento ten un sentido; sori 
actividades que responden ó noso 
proxecto de vida, co que pretende
mos facernos colaboradores da 
humanidade concreta e real que me 

encontro de ámbalas dúas,· pódese 
establecer algo calidamente huma
no que nos irmanda en Deus. E así 
con todas e cada ·unha das cousas. 

Un inimigo cruel da intensidade 
d9 presente é a memoria rota do 
pasado, non integrada quero dicir, 
e a ansiedade polo futuro. A cada 
momento lle chega a súa carga, a 
súa densidade, -e para vivila e 
desfrutala a vida pónnolo por <liante. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O SEMINARIO é unha 
das moitas celebracións do 
San Xosé pero tamén ~ fi
lón suxestiv9 para a Lite
ratura; varias novelas 
<lestes anos recréanse na 

vida do Seminario sempre ateigada de amizade e fondura 
existencial, obras de xente que pasou polo de Santiago como 
Miguel Suárez Abel con Turbo ou Xosé Agrelo Herma con 
Os sete coitelos; agora Alfonso Eiré anuncia estes días a súa 
propia: Amigos sempre que nos fai lembrar de.sde Lugo 
aqueles grupos de compañeirismo e creatividade que encheron 
a adol~scencia de moitos de nós. Na ilustración, unha foto- . 
grafía dos seminaristas maiores de hai un par de anos de Lugo . . 

O CÍSTER, os monxes brancas de Sobra
do e Oseira e as mónxas, de Ferreira de 
Pantón e Armenteira, están a prepara-los 
900 anos da fundación desta orde (21-m-
1098), pero a súa marca atravesa toda a his
toria de Galicia desde aquel século. A súa· 
arquitectura enche a nosa paisaxe rural con 
obras que chegan ata o Barro~o, e desde os moitos mosteiros 
que tiveron deron pulo á relixiosidade, cu~tura e economía · 
do país, mesmo abrindo os camiños que levaban ó progreso. 
Entre as moitas actividades que celebran esta data, salienta
lo congreso sobre "O Císter en Galicia e Portugal" (2-5 de 
Xullo) en Ourense con clausura en Oseira, do que podemos 
ve-lo seu claustro nesta fotografía de Xillxo Lobato. 

A PRIMAVERA 
que está a xermolar 
é o motivo para 
saborear este óleo 
do pintor de Vigo, 
Leopoldo Vareia, 
un dos paisaxistas 
máis sobranceiros 
do noso país, que 
cun estilo impre
sionista plasma a 
natureza máis . · 

O TEMPO LIBRE é importante 
para tódolos colectivos e c~mpre 
educarnos para o seu desfrute. A 
Escala Alento organiza para estes 
meses en Santigo varios mono
gráficos nas fins de semana, que 
mesmo poden aproveita-los estu
diantes, un adicado .á construc
ción de monicreques (18,19 e 25 
abril), ás danzas de animación (9-
10 maio ), · á animación á lectµra 

Rúa do Home Santo, 56-baixo 
( 16-17 maio), á astronomía (30- . Teléf. 981 58 oo 33 

sinxela que nos 
L.:~~L...~!,;.;_ _ ___;s::::~~~:..:....:..!...--1 en vol ve. 

31 maio ). Para máis información: Apartado 557 

telf. 981-580033. Santiago de Compostela 

< -
= · -w -
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. VOLVE, lrimia, Volve, ... agasall~r 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980-Santiago. 

Quera subscribirme a IRIMIA (Subscrición por un ano) (1 ): 
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Nome .................................. , .............................. ................................................................ : ...................... ..... ....... . 
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Cidade ou concello .................................... .. .................. ......................................................................................... . 

BOLETIN DE DOMICIUACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de a forros ......................................... .......... ....... ............................................................................ . 
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En .. · .............................. a ................ de ................................ de 199 ....... . 
Atentamente 
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A RÉDUCCIÓN DA 
XORNAUA LABORAL 
a 35 horas é agora unha 
das · medidas necesarias 
para rematar con tanto 
paro e a súa teivindica
ci ón está na rúa en 
Alemaña, Suecia, Espa
ña... Francia e Italia xa 

camiñan nesta liña. ~on é só unha redistribución do traballo, 
pois serripre que se reduciu a xomada tamén medrou o nivel 
económico. Agora mesmo os nosos sindicatos están en 
conversas coa Xunta e os ~mpresarios para confeccionar 
un Plan de Emprego que debía contemplar esta medida que 
ten que ser asumida por toda a sociedade. A revolución 
teconolóxica tamén obriga a este reparto de traballo. 

A REFORMA DO 
SENADO está a ser 
estudiada por represen
tantes de CiU e BNG 
para que as nacionalida
des históricas teñan máis 
peso nas decisións desta 
cámara; por exemplo, 
dereito a veto nos 
proxectos que lles af ec
tan. No que vai de 

lexislatura ~ultiplícanse os encontros entre os partidos 
nacionalistas de Catalunya e Galicia, a pesar das súas 
diferencias ideolóxicas; máis que dunha volta atrás, ós 
tempos da Galeuzca, están a marcar diferencias co ñacio~ . 
nalismo español outra volta emerxente. 

"O 10 DE MARZO" fainos 
remove-la nosa memoria his
tórica, como están a face-los 
da Fundación que leva este 
nome cunha exposición que 
percorre· ne.stas semanas as 
nosas vilas. CC.00. está a res
catar documentos· que falan da . 
loita dos obreiros e do noso 
pobo. Xa o ano pasado por es
tas datas puidemos vivir toda 
esa resi~tencia antifranquista 

....__ _ __.. _______ __, nunha exposición semellante 

que se chamaba: "A semente do 72, a forza da nosa clase" e 
que era unha achega ás raíces doutro sindicato, a CIG. Hoxe, 

. ó pé <leste monµmento a Daniel e Amador, queremos lembrar 
a tódolos que loitaron e loitan pola clase obreira. 

"O MANIFESTO COMUNIS
TA" de Karl Marx e Friedrich 
Engels está a pique de aparecer 
traducido ó noso idioma en 
Edicións Xerais, cando se 
cumpren os 150 anos da súa apa
rición primeira. É unl!a boa 
maneira de festexalo. Aínda hoxe 
podemos analiza-los seus contidos. 
de filosofía e ciencia da historia, 
e contaxiarnos das súas arelas . i..a._ __ ;,,.,._.....-i::llll-.; 

reivindicativas dos intereses populares fronte ós monopolios 
que están a frea-la xustiza entre nós. Cada volta ternos máis 
materiais p.o noso idioma, así outra das traduccións que van 
~pareceré "O Principe" de Maquiavelo. Na fotografía dous 
mozos limpan o monumento a Marx e Engel~ en Berlín. 

A RADIO DOS BISPOS, a Cope, ~~==~1 
aínda que non de todos porque os de 
Catalunya e Euskadi botáronse fóra 
<leste medio polos seus ataques 
antinacionalistas, segue a ser intolerante Mt:::::=H 
e pouco evanxélica nos seus co~tidos. 
Mesmo na trama de crispación que 
envolve a vida dos pobos <leste Estado 
nos últimos tempos, algúns dos seus 
voceiros máis agresivos son os xornalistas 
da emisora católica. Os demócratas <leste 
país non entenden que un medio no que 
a Conferencia Episcopal e as dióceses contan co 70% das 
súas accións non se fagan eco dunha sociedade que loita · 
por ser máis pluralista e comprensiva coµ todos. A Cope 
conta en Galicia con once concesións. · 

UNHA XORNADA 
CONTRA .O RA
CISMO, o día 21, 
que pon ó descuberto 
a vida dura dos 
inmigrantes, sobre 
todo dos que non 
teñen a súa situación 
regularizada, ·que son 
moitos, porque en '"""' 
Galicia reduciuse nun 
30% a concesión de· permisos de traballo nos últimos anos, 
e case a metade qos que traballan se· instalaron por conta 
propia. Ós que non se lles . permite a súa integración 
tampouco teñen acceso ós centros de saúde do Insalud, a 
non ser ós servicios de urxencia; sen cartilla sanitaria non 
poden recibir asistencia especializada. 
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INTERNACIONAL 
Moisés Lozano Paz 

Iraq: 
,,, . 

ma1s o poder dos EEUU outra vez 

A miúdo asistimos a unha demos
tración de poder dos Estados que 

controlan a economía mundial e como 
consecuencia <liso o desenvolvemento 
político e social dos pobos. Nos últi
mos tempos EEUU de América de novo 
tratou de erixirse en xuíz do ben e do 
mal que acontece neste planeta e 
decidiu atacar a Iraq, na operación cha
mada "trono do deserto". 

En xaneiro, xuño e xullo de 1993 
e setembro de 1996 xa se protagoni
zaron catro castigos bélicos. Agora o 
pretexto era o de "reducir ou demorar" 
a capacidade de Iraq para fabricar 
arma químicas e bacteriolóxicas". En 
1990 parecía haber un feíto 
in nt table: a inva ión de 
Kuw it p r pa11e do exército 
d ad m Hu in. Entón a 

N U apr b u unha re olu
ci n para atacar a Iraq, pero 
ag ra o Con ello de 
eguridade da ONU non 

autorizou e non fixou unha 
data límite á súa paciencia. 

A economía das ar
mas 

Moitos analistas coin
ciden en afirmar que EEUU 
é un país que ten unha 
grande industria a.irnamentística, que 
move grandes cantidades de diñeiro .e 
que aínda que non existan demasiados 
motivos para provocar un conflicto 
armado, aínda que non teña un 
' inimigo' claro, ten a necesidade de 
inventalo. Por outra parte, Clinton 
reelixido en 1996 afronta un "escán
dalo" de exo e mentiras que quizais 
trate de contrarre talo con este conflic
to, obre todo porque abe que os 
norteamericano empre apoian ó seu · 
pre ident na ituación bélicas. Deste 

eito xunto ó negocio da armas 
e tarían moi pre ente razón de po
lítica interior. 
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Segundo informa a Comisión 
especial da ONU, que ven inspeccio-

. nando o arsenal bélico de Sadam 
Husein e do seu exército, xa se logra
ron eliminar nos últimos anos 38.0oo· 
armas químicas, 480:000 quilos de 
axentes químicos, 817 rnísiles, .75 
lanzadeiras de rnísiles, 30 cabezas 
especiais de rnísiles para productos 
químicos e biolóxicos e a fábrica Al 
Hakam, capaz de producir 50.000 
litros de ántrax e· botulium. En efecto, 
un arsenal químico e bacteriolóxico 
conformado para posibles fins belico
sos é un périgo,· sobre todo en mans 
de dictadores e fanáticos, pero é lícito 

preguntar polos países· que proporcio
naron material e mesmo técnicos a 
estes países e ~ outros, e chegamos ó 
triste convencemento de que foron e 
están· a ser os que agora se escanda
lizan hipocritamente por esta situa
ción. 

Non podemos esquecer, dentro 
desta análise, tamén a situación 
estratéxica de Iraq, e a súa riqueza 
petrolífera, o que fan <leste país unha 
peza cobizosa, no contexto . do 
neocolonialismo dos países 
imperialistas actuais, con EEUU, á 
cabeza. 

O plan de paz de Kofi Annal) 

Pese a tódolos intentos ·e os in
tereses analizados con anterioridade, o 
Secretario xeral da ONU, Kofi Annan, 
cumprindo co seu traballo de media
dor nos conflictos internacionais, 
logrou un plan que parece deixar a 
EEUU sen argumentos para o conflic
to bélico contra Iraq, ou cando menos 
deixouno aparcado. Segundo este plan 
os inspectores da ONU poden segui
lo seu labor, sen condicionantes e a 
ONU comprométese a levantar o em- . 
bargo de exportación de petróleo, que 
tanto · dano está ocasionando sobre 

todo á poboación civil de 
Iraq. Sen embargo, republi
canos, sectores de EEUU e 
o gobemo inglés entre outros 
seguen a manter unha 
actitude prebélica. Parece 

. como se ·os inimigos da paz 
estivesen sempre coa espada 
na man. 

Toda esta situación, así 
como moitos outros conflic
tos armados que están 
acontecendo no mundo e 
que non ocupan a atencióri 
da prensa occidental, ponen 
de manif esto a · necesidade 

dun ·desarme total de tódolos os países 
e dunha reconversión da industria 
militar reconverténdoa nunha "indus
tria da paz". Se o ser humano é capaz 
de crear as armas máis sofisticadas 
encarniñadas á morte, á destrucción, 
ten que te-la coraxe de crear alterna
tivas eficaces de resolución· pacífica 
'dos conflictos. Dentro <leste contexto 
as relacións de poder non teñen sen
tid o, imponse a tolerancia e o 
convencem~nto de que todos forma
mos parte dunha mesma raza: a raza 
humana, cos seus defectos, pero sobre 
todo coas súas virtudes. 



POLÍTICA Por Tintxu 

¿Crispación en Galicia? 

F elizmen'te Galicia segue sendo 
un país diferente, o que algúns 

chaman sitio distinto. A crispación 
non é · un estado de ánimo 
predo:ini~ant~ . nas nosas xentes, 
malia actuacións dalgúns dirixentes · 
ou irresponsables políticos. Por iso · 
a nova protesta campesiña, malia a 
súa extensión no tempo, semella 
. menos nerv10sa cá anterior. . 

Seguramente · o delegado do 
gobetno e mailos responsables do 
PP recibiron a meiisaxe da 
manifestación do catorce de febreiro: 
a amplitude do seguimento desta 
protesta, malia tódalas advertencias 
e descualificacións previas 
intentadas desde o poder, tivo que 
facer ver que a cousa non era unha 
manía ou xenreira de catro dirixentes 
máis ou menos radicalizados. 

Por outra parte, acababa de 
producirse outro suceso que crispara 
os nervios de boa parte da oposición, 

neste caso no ámbito máis 
restrinxido, pero tamén moi sensible, 
o do mundo da . . cultura, que 
.reaccionou de· xeito moi forte contra 
unha decisi~n discrecional do poder, 
encarnado neste caso pola 
Consellería de Cultura. A de.stitución 
da directora do CGAC, Gloria 
Moure, non foi precisamente unha 
actuación gloriosa: aínda moitos que 

recoñecen· o dereito da Xunta de 
facer cesar, polo seu propio criteri.o 
e discreción, a quen nomea polo 
mesmo método, e 'OUtros que poden 
considerar pouco axeitadas para o 
panorama · cultural · galego as 
propostas da cesada coinciden en 
critica-la fonria na que se· fixo. 

E, unha vez máis, o problema 
para .as autoridades da Xunta veu 

. dos prqpios amigos: o xeito como 
«El Correo Gallego» defendeu a 
actuación da consellería pode figurar 
nos manuais do despropósito. 

Aquela primeira paxina que dicía 
que o 90 por cento dos galegos non 
coñece o Centro Galego de Arte 
Contemporánea ou o nome da súa 
directora dá pé a moit~s outras 
comparacións. Se un dez por cento 
dos habitantes coñece ·un CGAC 
aberto desde hai cinco anos e maila 
súa directora, ¿haberá tanta xente en 
Galicia que lea «El Correo Gallego» 
ou saiba quen o dirixe (malia os cen 
anos de existencia do xomal e unha 
ducia de an9s do director), ou haberá 
un dez . por cento que coñeza o 
Museo do Pr~do ou o seú director. 
E xa non digamos de como algún 
xomalista dese diario tratou a outros 
discrepan tes. 

Pois ben, malia todo isto e 
malia as provocadoras intervencións 
de Diz Guedes, o clima social foise 
calmando. E tamén as autoridades 
foron entendendo que o posible 
acerto das medidas que eles toman 
non sempre ten o resultado 
apetecido. Aí está o acordo para 
mellora-las vías do tren, asinado 
cunhas cantidades sensiblemente 
inferiores ás prometidas, ou mesmo 
os deputados do PP rexeitando en 
Madrid (con Carreño de voceiro) os 

. prazos de remate das autovías 
explicados unha semana antes polo 
propio Manuel Fraga. Ou o propio 
conselleiro de Agricultura, que 
confía en aumenta-la cota do leite 
para Galicia, pero xa non ten tan 
claro. que as protestas vaian danar 
precisamente as súas demandas de 
revisión das cotas. Ten ben presente 
o caso de Andalucía, co aceite. 

Por todo isto -hai que felicitarse
ª crispación en Galicia é mínima. 
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ENTREVISTA __________ Galegos na 

En outubro ti ven a fortuna de participar no V Congreso Internacional de 
Estudios Galegas na universidade alemana de Tréveris, berce de Carlos Marx . 
e cadaf also de Prisciliano. Entre as moitas boas causas das que desfrutamos, 
batín cun home excepcional, Alberto José Diéguez, que presentou un relatorio: 
Estratexias adaptativas e identidade de migrantes galegos na cidade de Bos 
Aires. Alberto agasalloume cunha inmediata visita a Compostela, onde lle 
formulei preguntas que agora el responde dende a Universidade Nacional do 
Mar do Prata, onde é profesor na Facultade de Psicoloxía. 

-¿De onde procede o teu interese 
polo tema? 

-Son fillo de galegas. Meu pai e 
os meus avós paternos eran de Padrón, 
onde tiñan unha fábrica de velas. A fms 
de século migraron cara á Arxentina. 
Primeiro veu meu pai, que era o maior 
dos fi llos. Co seu traballo foi traendo os 
seus irmáns, os eus pais, a estas terras. 
P r parte materna, o meu avó era galega, 
dunha aldea próxima á Coruña. 

Unha emigración idealizada 

-E tal herdanza étnica imprimiu 
carácter en ti. 

-Abofé. Pero as historias que eu teño 
e coitado da miña familia, dos paisanos, 
eran ben diferentes das historias que ago
ra se contaban. U nha certa idealización 
da migración amasaba historias da cor 
da rosa, que diferían abismalmente coas 
penurias, os sacrificios que pasaron os 
migrantes. Entón decidinme a estudia-la 
migración galega dende onde se podía 
analizala. 

-¿Por onde principiaches tal estudio? 

-A meu pai perdino senda eu noviño. 
A migración de fins de século e comezos 
deste, xa non estaba. Pero quedabámo-

los tillos xa vellos de tal migración e a 
·última migración galega á Arxentina, é 
dicir, os migrantés da década do 50. 

-Significa iso, cavilo, que agora a 
inmigración en Arxentina xa non pro
cede de Europa, máis en concreto, de 
Galicia. 

-A nova migración xa non vén de 
Galicia nin baixa dos barcos. Hoxe os 
inmigrantes son latinoamericanos: perua
nos, bolivianos, paraguaios," que sofren 
similares procesos de exclusiort das súas . 
sociedades de orixe, coma consecuencia 
das políticas de axuste, 'da implantación 
dun modelo socio-econóniico excluente. 
Tamén ternos · migración de Corea, de 
China; de Europa do Leste en menor 
grao. 

Problemática década 

-Falaches da migración do 50. 

-España acababa de atravesa-la gue-
rra civil do 36-39, trala caída da Repú
blica, acurralada pola pantasma da fame 
negra; asistira a dúas guerras que se des
ataran en Europa e, sobre todo, tiña 
internalizada a angustia d,unha eventual 
terceira guerra mundial. Este medo ó fu
turo foi unha constante desa migración 
da post-guerra á Arxentina. 

Conversa co Dr. All 

-E os sensibles galeguiños, o de 
. sempre: emigraren. 

-Ó gaiego nort lle quedaban moitas 
alternativas. A súa sociedade excluíao e 
procurou un lugar non que puidese rea
liza-los seus soños. Tal lugar, por razóns 
políticas, económicas e sociais, era a 
Arxentina, que se atopaba en pleno pro
ceso de urbanización,. industrialización 
e substitución de importacións, e que 
contaba cunha política de igualación e 
mobilidade social. 

Cando ti, Pepe, me preguntas cómo 
foi esa migración, iso mesmo é o que 
pretendín desmitificar con este traballo. 
Moitas son historias de desercións da 
Mariña dé guerra española, outras de 
polisontes, outras de explotación e. 
insolidariedades. 

-Cóntame isto máis polo miúdo. 
-Vouche ler este relato, que é unha 

transcrición literal dunha galega de 
Combarro, .que viaxou á Arxentina en 
1956: 

América, América, todo o mundo 
f alaba de América, unha· tolemia, algúns 
fuxiron, desertores, n:zetéronse nos bar
cos de polisontes, outros morreron 
arreconchegados ás caldeiras por culpa 

¿ACA'i>ó CUl\NDO Mj PAPÁ 
ViNo AQUf NO OE::<JO SU 
PAfRiA POR UN PAiS 

EXTR.ANJE:RO? 

PtR0&:>05 JON1Q? 
1l:STi: NO ES UN 
P.AI~ (X TRANJER.O! 

' 
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Arxentina _~-----
berto José Diéguez 

da cal.or, outros porque non había quen 
lles levase a comida. Nin se sabía que 
estaba alíe esa persoa morría. Saía.n de 
noite a rebuscar .algo polo barco e logo 
agachábanse outra vez. 

Aquí está ben claro estoutra historia 
da que che falaba. 

Insolidarios 

-Falaches de insolidariedades. 

-Tampouco non foron tan solidarias 
as familias desta banda do océano. Xaora 
que se mantiveron lealdades familiares e 
veciñais, pero a inserción do migrante 
estivo subordinada ó poder, á coacción 

· · que exercía a familia receptora. 

-Un pouco triste e frustrante, ¿non si? 

-U nha relación . de dominio-
submisión ou se queres . chamalo 
outramente, de explotación do migrante, . 
era o que prevalecía. Hoxe tamén, coa 
migración latinoamericana, ocorre o 
mesmo. Aquí, en Mar do Prata, o boli
viano .que traballa nas horas periféricas 
bate cun réxime de escravitude. Traballa 
coma unha besta, recibe un salario moi 
baiJco e por riba, se é ipdocumentado, a 
súa situación agrávase. Cando vexo tales 
realidades, compároas coa situación pola 
que deberon pasa-los nosos pais, pero 
cunha diferencia. Eles, con moito sacri
ficio, puideron mellora-la súa co~dición, 
dárennos estudios, benestar, pois había 
un sistema que posibilitaba a integración. 
Hoxe o modelo é totalmente excluente. 

-En todo caso, a emigración sempre 
· é dolorosa, e ás veces non só metafórica, 
senón tamén realmente. Volve a contar

. . rite a anécdota que xa che oín. 

-Días pasados, aquí no Centro 
Galego de Mar do Prata, conversando 
cunha muller maior, contoume esta his
toria da súa nai: cando chegou á 
Arxentina, estaba sen un só peso fronte 
ó obelisco ( é un lugar emblemático de 
Bos Aires). Desesperada alí mesmo 
arrincou un dente de ouro que levaba na 

. boca para vendelo nas proximidades e así 
poder dar de comer ós seus fillos (Nas 
proximidades do ?belisco, atópanse as 

casas que venden e mercan ouro, empe
ñan obxectos, etc.). ¿Que che parece? 

-¡Carallo! 

-Foron heroínas. De todo isto os 
paisanos moito non falan, teñen vergoña 
ou desexan esquecelo. Pero eu coido que 
precisamente nestes feltos está o valor e· 
maila forza do galego. 

Un lnorido 

-E ¿que vén sendo hoxe ser galego 
na Arxentina? 

-Hoxe ser galego na Arxentina é ser 

~ -

un híbrido. É ser cidadán de amóos paí
ses e tamén un pouco non ser de aquí 
nin de alá. O propio e mailo alleo 
desdebúxanse. Este é un fenómeno inte
resante. No nos o continente . es tase a 
redefini-lo concepto de cidadán e está 
xerándose un novo concepto máis 
vencellado ó cultural. A globalización 
[mundialización da economía] est~ 
producindo o efecto de facer aflorn-lo 
diferente, o distinto, No nos o país 
vívense tempos de fracturas identitarias 
e alí onde se debilitan as lealdades 
nacionais, comezan a se retoma-los có
digos das etnias. 

-Exactamente iso é o que penso da 
nosa Galici.a: o cansazo e fastío perante 
ese universalismo sen alma propia, vai 
procurar que as diversas etnias pro-

. curen a propia identidade, e creo que 
xa está a suceder. As nacións-Estado . 
enf eblecen e o nacionalismo reactivo 
medra. O asc·enso dos votantes do na
cionalismo galego é un esperanzador 
índice de recuperación do propio Nós, 
do Nós-Outros. Un auténtico sinal dos 
tempos ... mellores. 

¿Descendencia Galega? 

Pero hai unha cousa que aínda me 
preocupa: ¿e os tillos dos galegos? 
¿Que pasa coa mocidade arxentina que 
son fillos de galegos? 

-Os códigos da etnia son cada vez 
menos compartidos polos xoves. A 
americanización da nosa cultura está 
baleirando a identidad.e nacional. O xove 
está máis na onda do rock e dos modelos 
importados. 

· -¿E os ·outrora florecentes Centros 
gal egos? 

-A política dos Centros galegos no 
noso país non pasou dos cantares e mailos 
bailes enxebres. UltimamenTe, a partir 
das políticas culturais da Xunta, pode 
dicirse que se dá unha reorientación das 
mesmas. Pero é difícil sabermos qué 
pode pasar. Polo de agora, xiras coma a 
realizada hai pouco por Carlos Núñez, 
que estivo na nosa cidade, vanche 
amosando camiños diferentes. 

-Graciñas, Alberto, pola túa 
paixón galeguista e pola simpatía que, 
dende o primeiro momento, amosaches 
pola nosa revistiña Irimia. 

-Estiven nun programa de radio en 
gálego nunha FM local (mágoa que ten 
pouco alcance) e comentei verbo da vosa 
revista. Hei seguir en próximas audicións 
difundido o que facedes. 

-Pois considerámoste Irimego de 
Honra. · 

Pepe Chao 
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ENTREVISTA 

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

Carlos Montero Basadre é educador na asociación "Fogares Lar" 
xunto á súa muller Sabela Núñez e o seu amigo Pepe Barreira, que 
traballan en equipo dende hai nove anos. Á.d_emais é coordinador dos 
equipos de re inserción familiar de Galicia nos que se traballa procu
rando arregla-los problemas das familias dos nenos internados para 
facilita-la súa volta ó fogar familiar. É cofundador da fundación para 
a infancia Meniños, que nacé coáfinalidade de resolve-la problemáti
ca da infancia en.abandono en Galicia, no Estado e no resto do mundo, 
con especial adicación ás situacións máis marxinadas. Desde a súa 
experiencia neste triple ámbito f álanos sobre do trabailo infantil, sobre 
das súas virtudes e sobre dos seus perigos. 

-Carlos, ¿que tres adxectivos eres 
que definen a túa personalidade? 

-Con idérome insubmiso, moi prag
mático e un humilde loitador polo ben dos 
nen . 

-O verán pasado fas unha viaxe 
con dous compañeiros de traballo por 
Latinoamérica, concretamente por 
P rú cuador, Bolivia e Nicaragua, 
¿que re ltaría dela? 

-A ' mbr ume ver como estaban ali 
nen , pese á precariedade e pobreza 

que e vive no seu contorno, eran nenas 
felice . E taban "machacados pero feli
ce ". Víase tamén cómo eran moi agra
decido co seus educadores e as 
rganizacións que o apoiaban. 

-A Organización Internacional do 
Traballo en colaboración con moitas 
ONGs está organizando unha marcha 
contra a explotacióQ infantil. 

-Non se pode consentir que exista a 
explotación laboral do neno, mais con
idero nece ario que o traballo se integre 

na úa formación. 

-¿Como definiría-la explotación la
boral? 

-Como o feito de que un neno traballe 
en exce o obrigado e con obrecargas de 
todo tipo tanto fí ica , coma psíquicas. 

-Recentemente saía en "La Van
guardia" un artigo no que se afirmaba 
que no rural galego se explota ós nenos. 

-Para analiza-lo tema do traballo in
fantÍl hai que contextualizalo, quere dicir 
falar tend en canta o contorno do que 
falam . No rural gal ego, igual que nos 
d mai hai unha participación moi activa 
d n no n labore da economía familiar, 
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o neno traballa na medida das súas 
capacidades. Colabora cos pais no"· 
cultivo das terras e no coidado do 
gando. · É un xei~o de aprendizaxe 
cara ó futUro, penso que en xeral 
esta inserción laboral ten que ser 
dunha maneira educativa. 

-Unha das grandes dife
rencias con óutras expiotacións 
que nos veñen á cabeza, é que 

· no caso do rural galego polo 
xeral traballan para eles, toda a rique
za que crean queda na explotadón 
familiar, non é así o caso doutras 
situacións nas que os nenos son uiis 
asalariados qrie teñen un salario mise-

. rabie e un traballo excesivo. 

-Claro, visto <leste modo non é vá
lido pero de tódolos xeitos o traballo do 
neno pode ser tamén esa vertente asala
riada, non a vexo mal, sempre e cando 
e tea regulada convenientemente e non se 
incorra en abusos. Traballar unhas horiñas 
nunha empresa ten tamén un compoñente 
educativo. En América Latina a partir dos 
ei .anos o nenos comezan a integrarse 

ó poucos no mundo laboral. 

Sobre do tra 
Entrevista a. C 

-Daquela, o traballó infantil ten 
ademais duo · compoñente de axuda á 
familia ... 

-Un compoñente educativo necesario 
para a formación íntegra dunha persoa. 

-Compoñente que, se cadra, as 
cidades tal como están formadas hoxe 
por hoxe dificultan ese proceso. 

- Está claro que o campo dá moito 
máis xogo neste eido. Hoxe, de- feíto os 
nenos nas cidades están condenados ó 
·ocio excesivo, e con el ·ó frecuente 
aburrimento. Como. di a miña amiga María 
de Caboi, o ocio é a nai de tódolos vicios, 
entendendo por ocio non facer nada. 

-¿Sabes dalgunha experiencia a 
este .respecto? 

-Coñecín un centro dun xesuíta que 
traballa con familias en Quito, Ecuador. 
Para entrar no proxecto tódolos membros 
de cada familia deben querer facelo. Vi
v.ían na súa casa e organizaban o seu tempo 
en tres apartados: traballo, educación e 
descanso.· Segundo qué idade tivesen, cada 
un tiña que · facer unha combinación dis
tinta de horas. Por exemplo os nenos tiñan 
seis horas de estudio, e <lúas de traballo, 

· segundo medraban ían tendo máis de 
traballo e menos de estudio, ata chegar a 



. . 

allo .. infantil .. -..;...___.. _____________ _ 
rlos Montero 

un mínimo dunha hora de es.tudio que todo 
o mundo tiña que cumprir na idade adulta. 

-Unha experiencia cliam~tiva ... 

-Si, e non acaba aí. Tódalas familias 
levaban unha contabilidade de ingres_os e 
de gastos que favo~ecía unha mellor 
administración da súa riqueza. Adeinais 
reuníanse por grupos nos que debatían os 
problemas· cotiáns que ían atopando. 
Calculábase que unhas catrocentas fami
lias se reconvertían cada dez anos -pasan
do a levar unha vida moito máis 
desafogada económica, socialmente, e 
sobre todo no ámbito da convivencia 
familiar, de onde desaparecían moitos 
maltratos típicos · antes. 

-Chámame. a atención que familias 
enteiras se poñan en certa medida "ás 
ordes de descoñecidos" que os asesoran. 

-Isto acontece porque os mesmos · 
organizadores estiverón no pasado nas 
mesmas situacións, teñen a mesma orixe, 
e moitos pasaron xa polo proxecto. Isto 
favorece que as medidas tomadas sexan 
moito máis pragmáticas e realistas de · 
cara a buscar saídas satisfactorias. 

~ 
.. ," 

,Ir¡, : ~ _. • 

-A modo de epílogo ¿que nos 
quererías salientar? 

-O traballo ten un alto poder educati
vo, e é necesario que nos decatemos da 
súa importancia na evolución do neno. O 
traballo axúdalle ó neno non só a desen
volverse fisicamente senón tamén a que 
vaia tomando. responsabilidades, 
favorecendo o seu paso á idade adulta~ Iso 
si, o traballo, como calquera actividade 
humana, ternos que aprender a 
administralo e regulalo 1axeitadamente, de 

\ . 
~ 

.ll·H~ 

marieira que no1.1 se estraguen tódalas súas 
cualidades. O uso que se está facendo do 
traballo infantil (e tamén ·do adulto) por 
moitas grandes e·mpresas ' é unha 
bestialidade, algo irifrahumano que 'debe
mos rexeitar na súa totqlidade. . . 

-Antes de rematar córitanos algo 
do que estades a facer ilesa fundación 
que acabases de crear. 

-Meniños, así se chama, nace c"ü áni
mo de defende-los dereitos da infancia. 
Nos dous anos ·que levamos existindo co
laboramos con tres centros de protección 
de Ayaviri e Macusani (Perú), ademais de 
levar a cabo unha campaña de estatus le
gal de nenos que se atopan sen ningún tipo 
dé documentación que os identifique. 

·-¿Que ten que facer alguén se está 
interesado no voso traballo? 

-Poñerse en con~acto con nós 
cham~do ó número de teléfono da Co
ruña 13-57-88, ou pasan<fo polos nasos 
locais de Salvador de Madariaga, 47 sitos 
na Coruña. 

Pedrp F Pedrouza Devesa 



EVANXEO IRIMEGO (11) 
1 

O Sermón do Monte 

1. Tanta xente o seguía 2. · Cos Doce e moita máis xente 
segundo tiña costume 
encamiñouse a un outeiro 
para lles falar no cume. 

3. Rodeado así de xente 
faloulles de forma estraña 
con beizóns e maldicións: 
era o Sermón da Móntaña. 

que viu chegado o momento 
de precisar ben as causas 
poñéndolle-lo acento. 

4. Aínda que xa llo escoitastes 
a algún crego ou algún frade, 
con todo, unha vez máis, 
irimegos, escoitade: 

5. Decatádevos, amigos: 
Xesús· chámalles ditosos 
non ós que teñen diñeiro 
nin ós que son «virtuosos». 

6. Dilles benaventurados 
ós que son pobres famentos 
pois os tristes han estar 
no seu Reino moi contentos. 
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V ós non tedes diñeiro, 
sodes pobres de Deus, e hoxe proclamo 
sérde-los primeiriños 
no Reino duradeiro 
no que non hai escravo llin hai amo. 

¿As clases privilexiadas? 
obreiro, pesco, labrego. 
Quen non le así o Evanxeo 
é comenenciudo ou cego. 

Coñezo a fam:e negra: 

Ousemos dici-las causas, 
deixémonos de palique: 
Xesús defende ó débil 
fronte ó rico e ó cacique. 

por culpa dela marre a xene acentos; 
e tal é a miña regra: 
no meu Reino os fomentos 
fartos serán con ricos alimentos. 

Mentre enchen o bandullo 
e fan millóns co negocio, 
nos montes galegas medran 
as gorxas que «l~cen» bocio. 

Benia se con tristura 
sufrí.des inxustiza e bagoades;. 
chorade con fartura 
que o Reino vos procura 
·a forza para a loita que empezades. 

Galeguiños, non choredes 
que xa o fixo Rosalía: 
bágoas que foron semente 
e· a colleita rexurdía. 

Se te odian, tes sorte 
porque xa perseguiron ós profetas; 
sonche fillos da morte 
que pensan en pesetas 
e Eu veño arrincárlle-la careta. 

¿ Sénteste incomprendido? 
Meu amiguiño, escoita: 
busca sempre alguén que teña 
fame de honradez e loita. 

Malia a vós, millonarios 
famentos de diñeiro ata a tolemia, 
que dades uns salarios 
que son .unha blasfemia. 

Moita xentiña no mundo 
nin sabe o que unha mesa: 
a súa mantenza évos 
un· prato de fame espesa. 

Mariñeiros, mesturade 
co mar prantos e salaios; 
non fendan os vosos charos 
nin treboadas 'nin rai<;>s. 

Toma as benaventuranzas 
completamente en serio, 
non agardes que se cumpran 
máis aló do cemiterio. 

¡Malditos vós, os fillos e maila femia. 

Tanta xente hai no paro 
e o ricos arman liortas 
e a fábrica non gañan 

o diñeiro a e portas. 

Entre os soldos évos tanta 
a enorme diferencia, 
que un cristián non pode ter 
resignación e paciencia. 



CINE 

Para Ver 
Desmontando a Harry· 
Deconstructing Harry 
(Wod~y Allen, 1997) 

Woody Allen chega puntual á súa cita 
anual coas nosas carteleiras, e esta vez fai
no para "desmontar a Harry" . O seu título 
orixinal e a idea do filme parten do que na 
psica.Ilálise e na lingüística se coñece como 
a decostrucción, escola que encabeza · 

· Jacques ·Derrida, e que o propio Woody 
explicaba así unha recente entrevista: Ben, 
supo,nse que a vida dun ou a súa obra está 
formada por pezas, por ·p~zas que se · 
superpoñen (. .. ) os deconstructivis'tas in
tentan desmontalas para atopa-las razóns 
polas que o autor chegou a crear esa obra 
de arte e explica-lo porqué dese acto 
cr.eativo. E iso é o que intenta o director: 
deconstruír a Harry. · 

Como adoita facer, é o propio Allen 
o que escribiu o guión e o que interpreta o 
papel de Harry (segundo el porque · así sae · 
máis barato), un escritor qüe se irá des
montando a si mesmo a través dos seus 
·encontros cos personaxes que o rodean e 
cos que el mesmo crea para se converter 
así no seu propio Inquisidor. 

Estructurada sobre tres eixos clara
mente definidos: intriga, flash-backs e 

· ficcións, a historia convertida polo frené
tico ritmo verbal e visual que Woody 
impón nas súas obras. Un ritmo verbal no 
que non faltan as comúns referencias á 
psicanálise, á relixión ou ó sexo; e unha 
imaxe na que coI)viven rostros coma os de 
Hazelle Goodman, unha actriz de Trinidad, 
con rostros coñecidos de Hollywood coma 
Demi Moore ou Robin Williains, que non 
reparan en baixa-lo seu "cache" con tal de 
aparecer nunha película de W. Allen. E é 
que Woody é Woody. 

Para recordar 
Familia 

(Femando León, 1996) 

Unha das características do ·cine es
pañol des ta década é . a rexeneración que '1-

nivel de . directores se está a vivir e na que 
a presencia feminina ten ~n· importante 
peso. Os realizadores consagrados teñen 
que competer agora cun feixe de rapaces 
que lles están a gaña-lo terreo . das 
carteleiras, pensemos por exemplo en Ale
jandro Amenábar e o seu éxito con Tesis e 
Abre los .. ojos. Unha das últimas 
incorporacións a este grupo é a de Feman-

. do León. 

Cun . guión realizado por el mesmo, 
Fernando· conseguí.u o apoio económico de 
Elías Querejeta . para sacar . adiante a súa 
primeira longametraxe: Familia, e os re
sultados non . se fixeron agardar: Mellor 
Dirección Novel nos premios Goya do 97 
e na Semana Internacional de Cine de Va-

. lladolid do ano 96, onde ademais tivo. unha
mención especial da crítica e o premio do 
público. · 

Asumindo uns riscos pouco comúns 
.en directore.s debutantes, Fernando León 
'constrúe unha historia intelixente, 
vertebrada sobre a figura de Santiago, un 
home capaz de inventa-la súa propia fami
lia aínda que só sexa por un día. O resulta
do é o dunha comedia moral que nun ton 
suave realiza unha profunda crítica ás 
relacións sociais e máis concretamente ás 
familiares. 

Cando está a punto de se est;rea-la súa 
segunda longametraxe, Barrio, Luna Lle
na acaba de poñer á venda no . mercado 
videográfico, ó prezo de 1995 ptas., a ópera 
prima de Fernando León. 

Rubén Rivasd Vida/ 

Para traballar 

E.TA. (e N) 

Dende o mes -de deceinbro nesta sec
ción foron aparecendo os · filmes que, dun 
xeito ou dm1.tro, tiñan no seu argumento unha 
presencia explícita do fenómeno etarra. Esta 
proposta de traballo péchase hoxe coas dúas 
películas da década dos noventa que tiñamos 
pendentes,. abranguendo así a totalidade das~ 
cintas que trataron o tema de ETA. 

O primeiro dos títulos, Días contados 
(1994), cliéganos da man do director Imanol 
Uribe; quen xa se achegara a esta problemá
tica en tres ocasións antedores (véxase Irimia 
nº 520 e 522). Gañadora no ano 1994, con 
división de opinións, da Cuncha de Ouro no 
Festival de San Sebastián, Días contados é a 
historia dun etarra, Antonio, que se traslada 
a Maddd xunto con outros membros do co
mando para preparar un atentado. No piso 
fr(Ulco no que se instala ten como veciña a 
Charo, unha prostituta ionqui coa que 
comezará unha atormentada relación. Uribe, 
partindo da ·novela homónima de Juan Ma
ddd, aínda que transformando o Antonio Fo
tó gr.afo do relato ·orixínal nun etarra 
enlouquecido, prioriza a "historia de amor 
entre dous personaxes que viven ó límite so
bre a trama terrorista moitas veces incrible .. 

A ciegas (1997), ~sinado por Daniel 
Calparsoro é o último filme sobre ETA 
chegado ás nosas pantallas. Neste caso a pro
tagonista é Marrubi, unha terrorista en plena 
críse de ideais, convencida, coma moitos 
outros abertzales ~ de que a loita armada xa 
non ten sentido, que intenta deixa-la banda 
armada sen que por iso a tachen de traidora. 

A ciegas é a visión máis actual do terro
rismo etarra pero non deixa de ser un filme 
qu,e renxe, cunha trama confusa e cunha pre
sentación simbólica que carece de todo sen
tido cando os elementos que nela apar~cen 
sitúan claramente a acción en Euskadi, pero 
ó mesmo tempo compórtase coma unha pelí..:. 
cula arriscada, sen recato, e que ~n ningún 
momento busca compadreo co público. 

Para non perder: O ciclo adicado a Sergei Eisenstein ·que, con motivo do .centenario do seu nacemento, ten progra
mado en Vigo durant~ os próximos meses a Asociación Máximo Gorki. 
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OPINIÓN 

A economía vai ben, pero ... . ¿Para quen? 

Js to, mais ca unha carta é a "car
tilla económica" que nos está apli
cando o Gobemo Alomenos así o 
vexo eu. 

Se o Gobemo sobe a gasolina 
os seus ingresos soben, pero ¿os do 
pobo? 

Se lles cobra menos impostos ás . 
empresas a cousa vai ben ... para os 
empresarios 

Se os bancos baixan os intere
que cobran polo diñeiro que eles 

empre tan, pero baixan máis aínda 
intere es que eles pagan polo 

diñcir que a xente deposita neles 
qu a gañando? 

aum nta o tempo de 
traball n c ario para poder ir ó 
paro , a maiores, se diminúe o 
tempo que se pode estar nel, ¿ quen 
aumenta os seus ingresos? 

Se o Gobemo conxela os sala
rio que lle paga ós funcionarios 
¿ quen son os prexudicados? 

Se diminúen os gastos en 
sanidade e en atención social ¿onde 
vai para-lo diñeiro que se quita de 

"? aI. 

Se o Gobemo gasta cada vez 
menos diñeiro no ensino público e 
inviste cada vez máis en financia-lo 
ensino privado ¿ quen son os benefi
ciario ? 

Se e aumentan os gastos no 
exército e no armamento ¿quen sae 
gañando? 

Se .º empregos duran cada vez 
m no tempo. Se os empresarios po
d n, na práctica de pedir cando e 
como 11 dea a gana xa que a sub-
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vención que lle dan por facer un con
trato indefinido· e sempre superior ó 
que Hes custa o despido, poden bur
lar, cunha facilidade pasmosa os pa- · 
gos á Seguridade Social e á Facenda, 
¿para quen raios vai ben o choio? 

Se n país de Europa que menos 
paro xuvenil ten é Austria co 5,3%; 
o que máis ten, agás España, é Fin
landia co 15, 8 % . · España ten nada 
menos que o 29 ~5 % . ¿ vai ben a eco
nomía para os nosos xoves? 

Se os grandes medios de comu
nicación están todos nas mans do 
Gobemo ou do capital ¿que nos van 

, ' "' .. ... :· ".' ... { .. :. 
.;: .. ,,. .· . 

dicir eles cando falan de como vai a 
economía? 

Témolo que ter moi claro. 
Quérennos impoñer · á forza o siste
ma económico neoliberal que, ·na 
práctica, é unha Dictadura dq Capi
tal. Polo tanto, cando os medios de 
comunicación nos di11 que a econo
mía "vai ben" quere dicir, sen máis 
voltas, que vai ben para os que teñen 
o poder do diñeiro e que vai mal, 
pero que moi mal, para aqueles que 
o único que teñen é a súa capacida~e 
de traballar. 

Agustín B. R. 



O NOSO TABOLEIRO 

Festa do Lume: Alumear 
O pasado sete de febreiro tivémo

la Festa do Lume no lugar do Pazo de 
Galegos. Como tódolos anos aprovei- · 
tamos · para ~e-la asemblea, na · que 
repasámo-los distintos ámbitos nos que 
se move . a asociación Irimia: 

Revista. Informóusenos dos cam
bios que houbo na mesa de 
redacción. · Despois de moitos 
anos traballando en primeira 
liña da revista, Pepe Chao e 
Carmela Capénas deixan paso a 
xente nova: Lidia Campos e 
Pablo Mougán. Cando algún 
animoso historiador faga cróni
ca deste pequeno fenómeno 
chamado Irimia terá un bo punto 
de referencia no quefacer crea
dor e ilusionado de Carmela e 
Pepe. Comentamos tamén o in-· 
terese que ternos en estudia-la 
posibilidade de ter un local ex-

. elusivo para a redacción da revista. 
¿Alguén ten algo · que. ofrecer? . 

Angueiras. Ternos almacenadas un 
número elevado delas, vendo ademais 
a necesidade de que se reformule a 
posibilidade de que un grupo de xente 
se comprometa no sea labor e distribu
ción. 

Pasantías teolóxicas e Sábados bí
blicos. Gozan de boa saúde e o número 
de persoas que abranguen van en au-

CARTAS 

A Coruña 23 de febreiro de 1998 

Estimados/as amigos/as: un ano 
máis ·irnos celebra-lo homenaxe a 
Moncho Valcarce que, como en anos 
anteriores, consistirá nunha cea de 
Irmandade cunha serie de actividades 
entre as que destacamos a actuación 
dos membros fundadores do grupo 
folk "Luar na Lubre" e a entrega de 
"Premios Moncho Valcarce", na súa 

mento por ser un lugar. de reflexión e 
afondamento da nosa fe. Presentouse 
ademais o último boletín das Pasantíás, 
un traballo realmente ben feito. 

Romaxes. Logo de varios anos de 
encargo porvisional, Pepe Chao deixa 
a vocalía da Romaxe, da que se fai 

cargo un equipo: o matrimonio Belén 
Caballo Villa e Manolo García Turnes; 
a parella Esther Olveira Olveira e Xesús 
Vilas Otero. Tamén colaborará Rubén 
Aramburu .que así mesmo encabeza un 
grupo de xente nova que se encargará 
de levar tanto a Secretaría coma as 
contas da Asociaoión Irimia: son o· 
matrimonio Rosa Andión e Xabier 
Jauregui; a parella Marta Novoa e Pablo 
Mougán, e tamén Elías Silva. 

Unha vez acabada a asemblea Antón 

V edición, a quen se distinguisen na de
fensa da Terra e na promoción da Terra. 

A cea terá lugar o sábado día 14 de 
marzo as 21,30 horas na <;:afetería-Res
taurante "La Pai" situado preto da Co- . 
ruña na estrada N-550 de Coruña-San
tiago a altura da costa de Alvedro nº 41 
(Alvedro- Tlf. 981-650101-650102) . 

O custo por persoa é de 3.000 ptas. 
que podedes facer efectivas o mesmo 

,, 
a lgrexa 

Aneiros agasallounos cunha moi intere
sante reflexión sobre o move-mento 
"Somos Igrexa'', que ·xa introducira no 
número 523 d~ revista. Do interese 
suscitado saíu o compromiso de . 
publicalo en Irimia en varias partes, 
para que todos vos fagades partícipes 

dela. 

Logo de xantar no patio (ía 
un bo día) celebrámo-la Euca
ristía con Paco . de Aguiño á 
cabeza, liturxia que se nos fixo 
aínda máis presente co c~o que · 
portabamos durante o seu trans
curso. 

Rematada a misa, houbo 
varias propostas de acción. Pepe 
Chao propúxonos un plano de 
acción para facer presente a 

. inculturación dentro da Igrexa 
galega, tema que consideramos 
está nun punto morto e que. 

cómpre darlle forza. Agustín Bueno 
expuso unha proposta de documento 
froito dunha interesante reflexión colec
tiva de grupos e comunidades promo
vida desde a coordinadora de Cristiáns 
e pensado como · documento base para 
un diálogo crítico cos bispos. Daniel "o 
trasno" propuxo compatibilizar· estes 
planos co envío de cartas ós bispos 
galegos pedindo un maior . grao de 
sensibilidade co tema da liturxia .en 
galego. 

día da cea. No caso de pensar en vir 
deberedes comunicalo antes do 7 de 
marzo ós teléfonos 970267994 ou ao 
981-132313 (a este último só polas 
tardes). 

Sen outro particular un cordial 
saúdo. 

Irmandade Mancho Válcarce 

Aptdo 595 -A Coruña 
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Moncho sempre, sempre 

O Instituto de As Pontes onde 
Moncho Valcarc~ pasou os derradeiros 
anos da súa vida, á fin, leva o seu nome, · 
despois de vencer os moitos atrancos e 
dificultades que a Administración nos 
puxo. 

A Asociación de Estudiantes, aca
bada de crear e que leva o seu nome~ 
quixemos facerlle unha homenaxe, para 
que non se perda a memoria histórica e 
que o froito do que el sementou, agrome 
nas novas xeracións. 

A Xomada organizámola en cola
boración co Grupo Ecoloxista "Niño do 
Azor", ó que Moncho pertenceu. 

O día 6 de Febreiro, pola mañá, 
proxectouse no Instituto un video da súa 
vida, centrada no seguemento de Xesús 
e na loita en favor dos labregos e expro
piados. 

Xa na sobremesa, organizouse un 
1 qui na radio obre varios aspectos 

d ú vida: .relixio o, pastoral, educa
tiv , p lític cultural, ocial, etc, no que 

nt u coa pre encia de persoas que 
e ñ c r n e o trataron de cerca. 

Á tardiña, xa para toda a vila, na 
Casa de Cultura "Doutor do Peso'', unha 
Me a Redonda e un audiovisual, 

volveunos a achegar á súa persoa. No 
acto participaron: Manuel Espiña, 
cóengo da Coruña, gran defensor da 
nosa cultura e amigo de Moncho dende 
moinovo; Encama Otero, concelleira do 
B.N.G. no concello. de Santiago e se
guidora da activid·ade política de 
Moncho; e tamén, Xácome Santos, fun
_dador e organizador da Irmandad~ 
"Moncho Valcarce", e íntimo amigo seu. 

Ó final repartíronse caraveis ós par
tici pa~tes recordando o que Moncho 
dicía das flores: "As ·flores son para os 
vivos e non para os mort.os". E tamén 
como símbolo do que el di no·seu DIA- ' 
RIO: "que da miña enfermidade xurdan 
. caraveliños de Amor e Unidade". 

O acto rematou coa Marcha do 
Antigo Reino de Galicia, interpretada 
por alumnos do centro. 

Durante o acto, os asistentes 
deca.támonos da presencia dunha fonte 
exterior, que nos enchía coa súa forza, 
todos chegamos a pensar que era 
Moncho, de seguro que o era, pois 
Moncho sempre estará connosco. 
M~:mcho Sempre, Sempre. · . 

Xosé María López 
Presidente da AA.BE. 

Moncho Valcarce. 

I XORNADA ADICADA 
A MONCHO VALCARCE 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

l. A nena nacen en Grecia 
na cidade de Atenas; 
niiles de anos despois 
dela sabemos a penas. 

2. O seu nome é Democracia: 
goberno do pobo ternos 
que na lingua grega dise 
a palabra pobo ·«demos». 

3. O «demos» maior de Grecia 
éravos de tal calibre 
que nel só tiña dereito 
o cidadán home libre. 

4. Dedicábase á política 
tal home e señor do nabo: 
nada contaba a muller 
nin inmigrante e escravo. 

5 . Viñeron as monarquías 
e acabouse o Cidadán 
porque os reis absolutos 
só súbditos queren e fan. 

6. A finais do Dezaoito 
victoria extraordinaria 
da burguesía que era 
clase revolucionaria. 

7. É a Revolución Francesa 
dixo, xeitosa, abofé: 
liberdade e igualdade 
e tamén «fraternité» . . 

8. · Prá democracia burguesa 
cada persoa un voto; 
trala boa dixestión 
ceiba o burgués este arroto. 

9. Se is to é certo ou falsidade 
ternos moi boa ocasión 
de preguntarllo a don Anson, 
que onte era don Ansón·. 

10. Porque deste persoeiro 
estes días lese e oe 
que os xornalistas botaron 
do Goberno ó Pesoe. 

11. E agora que non porfíen 
en convenceren á xente 
que cando hai eleccións 
van. votar tan libremente. 

12. · Porque prensa, radio e tele 
mércanlle elegante traxe • 
ó político dé sempre 
e o que priva é ... a imaxe. 

13. E na demócrata USA 
diga vostede, señor, 
se os dereitos son os mesmos 
prós b.rancos e os de color. 




