ªE, dunna ou acorde,
a semente xennola e medra"

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES
GALEGOS
..........................................................................................
........................................................
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL

O VAi BEN DE GALICIA En plena euforia

o

TRASNO

sobre a pobreza. As · cifras que manexa deberían provocar en nós

COIRO E RECOIRO ( ou
PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE 11) A medio

unha fonda reflexión e unha reacción de radical inconformismo.

camiño entre a sobredose e o dólar, así anda

Entramos na moneda única, sostemo-lo futbol máis caro do

asunto futboleiro, que agora, cos mundiais acacia o

mundo, preparamos un macroxacobeo e ternos baixa a inflación.

seu mellar e peor momento. Pero. a causa é moito

Pero en Galicia hai 574.000 persoas que están no puro límite,

máis complexa: hai paixón relixiosa e nacionalista,

europeísta, Cáritas estráganos a festa e presenta o seu informe

o

afectadas pala pobreza . Máis de medio millón de galegas e galegas

hai emocións, hai negocio e explotación infantil, hai

que as pasan moi, pero que moi estreitas. Españ·a vai ben e Galicia

interculturalidade, hai equipo, hai divos e currantes,

mantén o vaivén ó son neoliberal e clientelista que marca o

hai David contra Goliat, hai racismo e mestizaxe, hai

goberno amigo.

intensidade vital.

Chega un momento no que se debe comezar a mirar con moita

Un pode gustar do futbol sen perde-lo sentido crítico

máis fixeza as cantas públicas, entre outros motivos pala súa

e a nostalxia, sa e imprescindible, dun deport~ non

crecente reducción de volume. Debemos saber se financiar un

contaminado. Un pode gozar cun Brasil-Alemaña,

macroespectáculo coma o do Xacobeo -aínda está fresca na

sen perde-lo noxa polo endeusamento das figuras,

memoria a cantada de contratar no anterior a Julio Iglesias non se

ou pala hipocresía da marca comercial que os

sabe ben para que- é un bo investimento que xera riqueza en base

patrocina, que predica o espirito deportivo nos

ó turismo, ou se ben non sería mellar investir eses cartas noutros

nenas do rico occidente norte, para vendérlle-las

proxectos ou con outros criterios e outro estilo.que xerase máis e

botas feítas con catorce horas diarias de explotación

mellar riqueza.

dos nenas do pobre oriente sur.

E dicimos mellar, porque a eficacia dunha economía radica na

Un pode ver perderá España contra Nixeria, gozar do

renda que crea, na maneira en que a distribúe e en cómo os bens

bo ·xogo, e rir de tanta chulería previa, de tanta

que producimos satisfán verdadeiramente as nasas necesidades, as

patriotería unagrandelibre, de tan curioso cóctel

de todos e todas, sen

entre a teoría política de Nerón -pan. e circo- e da

excluir, de entrada, un

. súa excelencia o generalísimo -España, unidad de

nasa

destino en lo Mundial.

Un ha

Un pode reivindica-lo futbol -sen complexo . de

economía ó servicio da

badulaque borrego- a pesar de case todo o que o

xente, con criterios de

rodea. Pero tamén gracias a certas causas que o

igualdade, sen usa-la

rodean: o bico de Doriva -branca- cando substitúe .a

pobreza e a falta de

Sampaio -negro- no minuto vintecinco ·da segunda;

traballo para repartir

o vello escocés co seu kilt e

esmolas entre amigo? e

botando un pé cunha brasileira nas horas previas ó

· clientes. políticos, para

Escocia-Brasil; a afouteza de Mattaus contra os

quinto

da

· poboación.

crear

infantilismo,

dependencia

e

máis

orgullo cultural

neonazis; a alegría dos nixeriaros, que nunha tarde
máxica cambiaron simbolicamente a historia.
E, a propósito, mentres o parlamento vasco

pobreza.
Hoxe lrimia non está en
contra da privatización,

-sobrerepres~ntado

na selección das españas -

reivindica na súa lei de deporte unha selección

de que sexa o sector privado da sociedade qu.en pague certas

vasca -como a hai escocesa, galesa .... -

causas: certo tipo de televisión (a televisión pública debe marca-

xunteiriños da Galjcía -con cero galegas na

la diferencia), o deporte profesional de elite, ou eventos culturais

selección- dedícanse a mandarlle a Francia un

tan pintorescos como a varias veces cenmillonaria colección de

trailer

cadros de Nélson Zumel, que ocupa sitio no Museo de Lugo e que

debidamente etiquetados en universal, para que os

non ten ningún eco entre os lugueses.

coman mentres unha banda de gaitas escocesas da

O Estado non pode nin debe sacudirse de encima e trasladar ós

Deputación de Baltar entonaba o himno de

cidadáns o deber da solidariedade, a garantía do benestar. Porque
hai algo que nunca se debería privatizar: a

_

oseu

equidade e da dignidade para todos.
Foto portada:Scbastiao Salgado

me~a

irrenunciable da

de

productos

galegas

de

os

calidade,

"vivaespañaalzadlosbrazos hijosdelpuebloespañol"....
¡ÁrdeHe o eixo! ¡surrealistas, que somos uns
su rrea 1istas !.
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A PALABRA
lsaías 66, 10-14

ºAledádevos con Xerusalén

1

e xubilade por ela,
tódolos que a amades;
aledádevos por ela, gozosos,
tódolos que facedes dó por ela;
11

para que maméde-lbs seus peitos

e vos fartedes dos seus consolas;
para que chupedes e vos solacedes
do seu seo _glorioso.
,

12

Porque así di lavé:

Aquí estou eu dirixindo cara a ela,
coma un río, a paz;
e coma un torrente desbordado,
a gloria das nacións.
Mamaredes; no colo seredes leva.dos,
e aloumiñados sobre os xeonllos.
13

Como un a quen a súa nai consola,

así vos consolarei eu:
en Xerusa lén se redes consolados.

medias), os "feitos resurrectorios" do día a día.

A CLAVE

mimos nin aloumiños, nin cederás existencias

A URDIME FUNDAMENTAL

Fai falla a ledicia do pequeno, o humor e o

da loita por un van espiritualismo; é saber que

A propósito do Triotoisaías (Is 66, 10-14)

gozo interior. Máis iso todo nace dun talante

alguén "está a carón coma

Os historiadores non saben nin sequera se foi

fundamental que posibilita vivir no goce do

Máis alén do noso laborar arre~. das nasas

un profeta ou varios. Se era profeta, tiña

momento eterno. E para iso cómpre a

angueiras sociais, políticas, ata das nasas

falado e pensado abando coma un sabio.

presencia dun acubillo, un seo protector, unha

esperanzas de realizacións (plural) do Reino,

Corren anos de feitos minguados e pequenos

volta ó útero consolador: unha certidume ...

¿ternos unha ancoraxe definitiva, unha espina

(ca. 500 a. . C.). pobreza e desánimo de

O vello

dorsal

repatriados (61, 1-3; 62, 1.6). o templo é

universidade

o

fundamental no sentido do ser e da existencia

reedificado con madeiras e pedras pobres. Nin

argumento fundamental da existencia de

que resista tód olos embates da vida? ¿Ternos

noticia

Deus é que unha nai lle pode dicir ó filio que ·

un Deus-Nai? ·

do

tempo

salvífica,

perigo

de

Guardini
de

nas súas
Munich

clases

dicía

que

da

restauradores puritanos á defensiva "da

berra na noite: "tranquilo. Non pasa nada,

relixión da tradición e a raza''. Tendencias

todo está en orde''. Sabemos que antes do_

sacerdotais-tecnocrática, ben relacionadas

edificio filosófico que fundamente unha

cos poderes persas.

opción-

Un pobo canso. Un profeta. canso. Pero ¿quen

fundamental" (Pai/Nai-Deus ou calquera

escoita? ¿Hai algo que atempere o presente

outra cifra) que supoña a aceptación de que o

de

Nesas

mundo, as causas, o ser humano a sociedade,

circunstancias un precisa dun deus interior.

a vida e a marte teñen un sentido. Rof

Fai falla respirar fondo, ollar ó lonxe e cara a

Carballo, o noso gran sicólogo e humanista,

diante, festexa-lo camiño, o acadado (a

no seu libro "Violencia e Tenrura" chamaba a

sufrimento

e

estreitez?.

ética

está

xa

a

"Confianza

iso "a urdime fundamental''. Non se trata de

indobregable,

qu~n

ama''.

un ha

urdime

.............

APENEIRA
A VENDA DE ASTANO

é outro sinal da ·desfeita que está a sufri -

lo patrim onio colectivo nacido. e sostido polos cartas de tódolos cidadáns e·
contribuíntes, que o mesmo que Alúmina, pode ir parar agora ás mans de
multinacionais alleas á nosa realidade e ós intereses colectivos da ·xente desta
comarca. Os sindicatos e o pobo decatáronse polos xornais da intención do goberno
de Madrid, outra vez está a decidirás costas do pobo que estivo a forxar esta factoría
ó longo de tantos anos ... Foron os elementos. vivos de Ferrolterra os que sempre
re ivindicaron a vida e o futuro destes estaleiros, como para que agora se manobre sen
contar con eles. Algúns deles ata deron a súa vida para que os veciños desta terra
pu idesen traballar desde a máis elemental dignidade humana e xustiza participativa.

SEGUIMOS

co

MINIFUNDISMO .e a falla de

coordinación e coraxe entre as cinco dioceses, e mentres o Seminario de Lugo vai
imparti-los estudios da 'licenciatura de ciencias relixiosas' baixo a tutela da
Universidade Pontificia de Salamanca, pola súa conta e risco, o Instituto Teolóxico
Compostelán segue polo seu camiño, pero é a lgrexa que medra en Galicia a gran
prexudicada. Na 13 Semana de Teoloxía e Pastoral, a celebrar no fogar de Santa
Margarida do 27 ó 30 de agosto, botamos de menos relatores de leigos e cregos de
Lugo, por certo, un dos núcleos máis vivos e dinámicos en todo o abano de
actividades pastarais e teolóxicas do noso país. Na ilustración a Catedral de Lugo,
segundo o enxeño· de Lugilde, berce do cristianismo na Gallaecia do norte cando as
vías que levaban a Lucus Augusti espallaban tamén a nosa fe.

O DETERIORO QUE
ESTÁ A SUFRIR
ARXENTINA en casé-tódolos
eidos púbiicos ás veces coñece -unha
fenda de luz que deixa pasar un raio de
esperanza no medio de tanta negrura.
Un xuíz quere pedir cantas ós dictadores
pola desaparición dalgúns dos entre 15
e 20.000 nenes, polo menos uns 500
están nas mans deles mesmos ou dos
seus policías·e funcionarios, roubados e
agachados. As "Avoas de maio" están a
busca-los netos dos seus fillos,
desapa~ecidos

_

ou asasinad.os, e

UNHA NOVA LEXISLACIÓN SOBRE O TEMPO
DE TRABALLO pode se- lo remate dunha década de seca que estiveron a

e abrírlle-lo camiño da realidade: que

recupe ralos para a súa familia biolóxica

sufri-los traba ll adores, e qu e xa foi proposta pelas administracións de Francia e Italia,

aqueles que os reteñen non son seus

aínda que con moitos deng ues, cómo pode ser que non inclúen na reducción ás 35

pais ... É o único buraco que deixa a

horas, as administracións pú bl icas. Gal icia parece que está. a dar pasos polo diálogo de

"táctica do punto final" decretada por

chegar a solucións para cortar co paro a través do diálogo entre xunta, sindicatos e·

Menem. Na fotografía o día da

patronal, e máis vale tarde ca nunca, pois o mundo laboral segue magoado polo capital

inauguración dun monolito en

que non recoñece os dereitos dos obreiros. Pe ro non abonda con acadar un acorde nas

Gondoma r dedicado ás "Nais de Maio"

horas, tamén hai que mellara-las condicións reais do traballo.

porque tamén unha veciña, María Eisa
.

.

Martínez, foi víctima desta dictadura .

Alfonso Blanco Torrado

A MANIPULACIÓN . DA OBRA DE
GARCÍA LORCA que están a face-los intolerantes, os f~lsos
administradores ou herdeiros, ou chufóns da súa obra, úrxenos á volver a
súa poesía, mesmo agora que comezamos o "Mes de Santiago", lendo o seu
"Madrigal á cibdá de Santiago", o primeiro poema no naso idioma, que
acompañamos. O seu amor a Galicia, pala que fixo tres viaxes, vai máis alá
dos seus "seis poemas galegas", xa antes estudiara con agarimo a
colonización das Alpujarras de Granada polos galegas, incidincjo na súa
influencia no folclore andaluz. Tiña un forte coñecemento dos cancioneiros
galegas medievais e dos nasos trobadores que influíron na súa poesía. Na
ilustración podemos velo como o viu Cebreiro, pero foi motivación para
tódolos creadores daquel tempo: Maside, Luis Seoane ... ·
"Chove en Santiago
meu doce amor.
Camelia branca do ar
brila entebrecida ó sol.
Chove en Santiago
na noite escura.

ÁLVARO SIZA,

o arquitecto portugués, vai se-lo

autor do proxecto da lgrexa que vai lembrar en Roma o Xubileo
do ·ll Milenio da Era de

~risto.

Agardamas que teña máis sorte ca

co proxecto do multiusos de Vigo, que non gustou ó señor alcalde.
Na fotografía o arquitecto onda a súa obra máis coñecida en
Compostela, o Centro Gal ego de Arte Contemporánea; arreciado de

Herbas de prata e de sano

tódalas modas, ofrece ó visitante suxestivos volumes e formas

cobren .a valeira lúa.

xeométricas que xamais rachan co contorno da cidade vella, no

Olla a choiva pala rúa,

recanto de Santo Domingo de Bonaval.

laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaído
soma e cinza do teu mar.
Soma e siza do teu mar
Santiago, lonxe do sol;
ágoa da mañán anterga
trema no meu corazón"

os

FOGUETES

e os fagos

artificiais tamén cobren a paisaxe do
verán na nasa terra, pero o
deslumbramento de tantas luces e
estoupidos poden facernos esquece-lo
saldo en suor e vidas qt,1.e esta industria

CO SAN XOÁN,

no solsticio de verán, o sol anima a facer festa e as

nasas estradas énchense de caravanas e camións de feirantes, algúns deles
empresarios que viven dos cabaliños e tómbolas que montan en tódalas festas ás que
dan chegado. Son m~is de 400 familias galegas que tratan de sobrevivir con este
negocio, ás veces con moito traballo e esforzo porque algunhas das atraccións custan
moitos millóns (unha "montaña rusa" das máis sinxelas máis de 100 millóns). Gracias
a eles pódense facer moitas festas, nas de San Froilán do ano pasado poxáronse
pastos ata 36 millóns de pesetas. A seguridade é unha das súas teimas, porque nos
sete últimos anos morreron nas atraccións catro persoas e saíron feridas 67.

está a producir. Son 300 as familias do
país que traballan ás veces sen medidas
de segttridade e dun xeito rudimentario,
pero que !les supoñen uns ingresos de
600 millóns cada ano. Ata o verán
pasado, só nun ano, morreron seis
galegas neste oficio da pirotecnia. Esta
arte da lucería brilla con especial
intensidade na véspera do Santiago a
carón da catedral.

_

................. ..

COMERCIO.XUS 1O,
PARA NON PERDER O ... SUR
O comercio xusto, ou comercio alternativo empeza a ser coñecido entre nós, pero aínda como un caso
curioso e minoritario, reservado para pequenas minorías concienciadas, restos de vellas· militancias sociais a
prol de causas perdidas ou pequenos xermolos de outras novas militancias, xurd·idas no seo dunha ,
mocidade que non traga a alienante mensaxe consumista e a mentira establecida do sistema
UN PAR DE LABAZADAS E UNHA TEIMA

plantacións viven nunha pobreza extrema,

"noxento brebaxe", que lle chamou Celso

PERSOAL

traballando a arreo por prezos de miseria.

Emilio, son apóstolo da causa, aínda que

Ronaldo, o futbolista que lle quería moito

Os seus míseros ingresos contrastan cos

conseguira ata agora poucos conversos.

ó Bar~a. p~ro foise para o Milán porque ll·e

beneficios altísimos das.multinacionais do

daban máis millóns, ten un contrato de por

té

NON PÉRDA-LO... SUR

vida coa empresa "Nike" para promocionar

Dous feitos moi reais, para non comezar

Igual que fornas educados desde pequenos

esa marca; contrato polo que cobra 16,7

facendo ideoloxía, datos contantes e

co machismo de que "os nenas non

millóns

soantes, reais como a vida

mesma.

choran" ou co antiecoloxista "matar dous

traballadora indonesia, por coser unhas

Noxentos e inxustos coma o sistema

paxaros dun tiro", tamén nos ensinaron a

zapatillas "Nike" durante máis de 8 horas

económico mundial. Labazadas que nos

"non perder o Norte"; pero vai senda moito

diarias, cobra 7.800 pts.... e non ten

deberían bater na cara e fa· cerno la caer

hora de que cambiármolo compás e

ningunha seguridade no seu emprego.

de vergoña, pois esta é a sociedade que

empecemos a orientalo cara ó Sur.

Mentres as multinacionais dilapidan miles

nós tacemos cada día. Eu non merquei na

de millóns en publicidade, non pagan nin o

vida unhas zapatillas "Nike", nin espero

productos

mírJimo salario xusto ós seus traballadores.

facelo. Pero si tomo té e café, que chega

consumimos son, en gran parte, froito do

Na rexión de Asam, na India, segundo as

maiormente palas canles inxustas das

abuso que sofren os traballadores do Sur.

as

multinacionais que explotan ó T~rceiro

Soldas de miseria, prezos irrisorios para os

plantacións de té empregan 125.000

Mundo. Poucos nos libraremos dalgún

productos agrícolas... e un

~enos/as,

pecado co que sermos cómplices da

internacional que beneficia só ós que o

de

pesetas

estatísticas

ó

mes.

gobernamentais

Unha

estatística non fiable, pois

·Compre tomar conciencia de que os
do

terceiro

Mundo . que

mercado

inxustiza mundial establecida.

manexan e no que un pequenísimo grupo

que ocultan ó 700/o da man de obra

Pero hai ben anos que teño un_ha teima

de

infantil, que é ocasional. A discriminación

militante: Non beber "Coca-Cola", nin

controlan o 700/o do comercio. Estas

por sexo e idade é habitual nestas

producto

empresas ~non so conseguen beneficios

plantacións, nas que traballan máis nenas.

americana, símbolo máximo da ideoloxía

materiais

escandalosos,

senón

O

imperialista ianki. Ademais de non beber o

.controlan

calquera

de decisión

basease nas declaraclóns das facendas,

770/o

dos

traballadores

destas

algún

desa

multinacional

grandes

política

dos

empresas

tipo

organismo

multinacionais

que

nacionais

e

internacionais, onde conseguen infiltra-los
seus executivos e espías. .
lsto é o que están a facer desde hai anos
as tendas de Comercio Xusto en todo o
m~ndo,

aínda que por · estes lares sexa

aínda causa moi recente . .Facendo algo de
historia, vemos que, en realidade, as
primeiras tendas de comercio xusto e.
solidario naceron hai case trinta anos. A
primeira abriuse en 1969 en Brenkelen
(Holanda), e nos ca.mezas dos 70 había xa
unhas 120 nese país, estendéndose de
contado

por Bélxica, Suiza, Austria,

Alemaña, Francia e Gran Bretaña . En
1989, ·

40 Organizacións de Comercio

Alternativos (OCAS) crean a Federaci-On

Victorino Pérez Prieto
Internacional de Comercio Alternativo

comercio xusto non é unha carreira para

(IFAT, lnternational Fair Trade Asociation).

conquistar cotas de mercado, senón a

A súa oficina éentral de Amsterdam

vontade dun estilo de producir e vender

agrupa a productores dO' Sur e a OCAS do

que produza un punto de inflexión na

Norte, · favorecendo. e sistematizando o

cultura dos consumidores, facéndoos ·

intercambio de información, coordinación

conscientes da inxustiza que manteñen .

de

campañas

dándolles os seus cartas as empresas

conxuntas... Pouco a pouco, algunhas

multinacionais que explotan de xeito

destas

fóronse

inxusto e asasino á p.oboación do Terceiro

transformando en empresas que operan no

Mundo. Estas mesmas empresas fanlle o

mercado, pero subordinando as

boicot ós .productos de Comercio Xusto

.acordos

comerciais,
organización

leis

mercantís imperantes a uns valo·res éticos

En Galicia, a realidade das tendas de

~

comercio xusto aínda é moi pequena:

uns proxectos colectivos que poñen

especial fincapé no trato xusto cos

"Panxea" en Santiago (Galerías Belén, local '

productores e no rol da responsabilidade

109, R/Rosalía de Castro 29-31). "A Cava

ética do consumidor.

da terra" en Lugó (Galerías Novocentro, R/
prímanse

San Pedro 13) e "Augasquentes" en

privilexiadamente os productos do terceiro

Nestas

Qur'ense (na Casa da Xuventude, pero

Mundo

menos fixa qu~ as anteriores). Hai unha

que

empresas,
están

en

desvantaxe

económico-social, fixando uns prezos

Coordenadora Galega de Comercio Xusto

mínimos qúe poidan garantir salarios

que organiza actividades periodicamente;

dignos pará os productores e cubrir os

unha delas foi ulümamente a exposición

custos de producción e investimento. Parte

"Tecido con dignidade", para concienciar

do diñeiro obtido polas cooperativas dos

da explotación de que é obxecto o Terceiro

productores

Mundo por parte das multinacionais do

debe

invertestirse

en

proxectos para a comunidade, nos á'mbitos

téxtil, que trasladaron a meirande parte da

educativo, sanitario ...

súa producción dos países do Norte ós do
Sur buscando

(t

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

(t

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

(t

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88

«t
fAi

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

~t Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 -35 3716
~ Pza. Sto. Domingo,

4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913

meirandes · marxes de

A REALIDADE ACTUAL

beneficio a base dunha man de obra

Aínda que semelle que pouco se .conseguiu

barata,

nestes trinta anos, en realidade, un

escandalosa e insultantemente barata:

recente informe elaborado pala ONG

xornadas de 12 horas e salarios de miseria;

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

lntermón a finais do pasado 1997; e que

en moitos casos que ven ser unha

(f

aparecerá no Anuario .1998 da Asociación

utilización de man de obra pouco menos

Europea de Comercio Xusto (EFTA), aporta

que en réxime de escravitude, referida

en

gran

parte

dos

casos

datos esperanzadores, sobre todo da

particularmente á explotación de nenas .e

última década.

nenas menores de 14 anos, que deben

No Estado Español o comercio xusto

traballar para colaborar na mantenza das

moveu en 1990 uns 13 millóns de pesetas,

súas familias.

e en 1997 a cifra ch·e.gou ós 700 millóns.

Alguén pode dicir que é unha utopía inútil

Indo a cifras ·internacionais, en 1995 o

querer loitar contra os xigantes que

Comercio Xusto facturou no mundo máis

dominan mundo •. pero compre lembrarse

de 38.000 millóns de· pesetas, 33.000 deles

de Dávid e non deixarse engaiolar polos

foron facturados · desde Europa; · estes

que din _que non se poden cambiar as

beneficios chegan a uns cinco millóns de

causas. "¿Como é posible que sexa

persoas d·e países do Terceiro Mundo. Con

imposible

todo, o obxectivo máis importante do

cantiga hai anos.

cambia las?"

cantaba

unha

Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08

~ Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
02.657 58 99
Fax:
~Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:

_
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ENIREVISTA
...,

ENTRE A CASA DE RECE LLE E OS VECINOS
"Alfonso Mascuñana é ben coñecido de boa parte dos lectores de IRIMIA. Ten un currículum que
desconcertaría a ca/quera selección de persoal dunha multina.cional, un itinerario vi.tal :cheo de pequen.as
apostas pala solidariedade activa e lúcida a favor dos que nesta terra única pagan a factura dos excesos da
minoría privilexiada. Ten a perspectiva do que estivo na inauguración das organizacións solidarias dos
setenta, e cadroulle, estando xa en América Latina -Honduras, Nicaragua, - ver, desde o outro lado da ·
historia o papel das ONGs dos oitenta. É, para todos nós, unha testemuña privilexiada para dicir unha palabra
sobre o debate que temas aberto desde hai un par de números: o papel das ONGs e o verdadeiro sentido da
palabra solidariedade.

,,
banda una crítica ó mundo que perciben

solidariedade ten máis que ver con cotas

como"vello

e feo".Unha

crítica

ás

anuais, e un certo estado de opinión que

poderosas

institucións

que

o

non molesta demasiado ós que gobernan.

poi íticas,

manteñen :económicas,

relixiosas. Por outra banda supoñen o
decidido,

e moitas veces -espontáneo,

impulso de "facer algo", de "poñerse do
lado da solución" , de "comezar a
cambiar", tamén da beleza, de tenrura e
da xenerosidade. Para poder mante-lo sal
da

esperanza

e

da

utopía

é

imprescindible considerar, participar e
disfrutar do mundo da solidariedade e do
voluntariado

ALFONSO:

Non

me · gusta

un

voluntariado que á larga non sexa
conflictivo. É ben sabido que a sociedade
civil crea un "capital social" en forma de
re~ursos

humanos, de aforro para as

administracións, de servicios de axuda
voluntaria,de
chamar

todo

o que

voluntariado

marxinación
solidariedade,

e

podemos

social

cultura

de
dunha

que axudan a que o

estado de causas que imperan no mundo
e qu.e son a causa do empobrecemento,
da

A solidariedade
..
,
s_upon o
decid ido
impulso da
beleza

Alfonso Mascuñana

IRIMIA:

Alfonso,

quizais

o

miseria,

sufrimento

e da

destrucción da maioría da poboación e
do planeta

apararezan como non-

conflictivas, e incluso que este estado de
causas

apareza como inevitable e no

fondo como '.'o mellor dos posibles". Así,
numerosos colectivos de base · teñeh
denunciado o concepto "tranquilizador,
mercantilista

gran

do

e acrítico

de

certos

modelos de voluntariado .

fenómeno social dos oitenta, e . máis
aínda dos noventa, foi o das ONG de

IRIMIA: Desde unha sensibilidade crítica

solidariedade e as 'organizacións de

, o que máis chama a atención é o

voluntariado social. Mesmo parece haber .

esvaramento deste tipo de organizacións

P._ara os partidos e organizacións políticas

~squerda

da esquerda: deixádevos de discursos

(velaí o COSAL dos setenta e oitenta) nas
moi concretos a movementos sociais de

teóricos e de póses cara á galería e
deamos algunha solución concreta a
problemas concretos da xente concreta.

transformación social e política, ata

¿Como conxenia-la necesidade de facer

posturas

análise político, de non renunciar a

aí o distintivo dunha xeración de mozos e
mozas.

¿Como

valorar

isto

en

perspectiva?

ALFONSO.
voluntariado

A

solidariedade

e

o·

supoñen, creo, por unha

desde posturas tradicionais de

que a solidariedade significaba apoios

máis

mornas,

onde

a

IRIMIA: Sen embargo no nacemento das
ONGs hai unha mensaxe moi interesante

Daniel López Muñoz
calquera tipo de imperialismo entra aí.En
definitiva, é unha maneira diferente de
facer, de construir un tecido social novo
que no fondo ten que ser "chocante" e
que ten que asumir que o lugar que pisan
os empobrecidos é terreo sagrado no que
o volunta·rio ha de chamar primeiro e
entrar cos pés descalzos despois.

É verdade que van existindo diferentes
tipos de ONGs

que moitas veces

agrupan

estilos

por

afinidades) nas que os

se

de facer,por
seus membros

van traballando,ás veces con pouco ruido
e poucos cartas, e van creando modelos
de participación, de mellaras concretas, e
son verdadeiramente algo alternativo xa
Alfonso no encontro de verán de IRIMIA

que

solucións que vaian á raíz dos problemas

sociedade, de comuñón cos movementos

e acoller esa mensaxe de ser prácticos e

sociais que con máis ou menos acerto

eficaces na acción urxente?

procuran

ALFONSO: A reflexión e o diálogo nese

_
neol iberal ismo,

punto é imprescindible. Teñen que levalo

imperialismo cultural de calquera signo,

a cabo as numerosas personas que teñen

etc ... ?

un ha
ó

alternativa

ó

patria realismo,

ó

"sempre pensan global, aínda que

actúen local"

experiencia en · solidariedade voluntaria.
Pero sempre e cando a súa práctica riese
eido teña suposto para elas un cambio,
unha interpelación. A solidariedade que
só é de ida e non recibe nada das
mulleres e homes . ás que se dirixe, non
vale. Somos o Norte

e o "primeiro

mundo'; os que ternos que cambiar e
dalgunha · mane ira a mellara para todos

Para as ONGS
o fin non
debe
xu stifi c-a-1 os
medios

("o mundo mellorado") ten que vir do Sur
e do cuarto mundo que vive ó noso lado.

IRIMIA: Concretamente aquí en Galicia
ternos

desde

coherencia

IRIMIA

das

a

teima

accións

da

solidarias.

Refírome ó asunto de ser consecuentes

ALFONSO: Si, claro que si. Paréceme que
as ONGs non deben practicar-lo de que o
"fin"(cartos, · subvencións, financiacións
de proxectos._.. ) xustifica os "medios"

aquí a agora co que se predica para facer

(competitividade

alá nos países do sur. Unha vez máis o

asociacións menores, procura da imaxe

uso ou deseuso que se fai do idioma en

que lle gusta ó poder ou ó goberno, .. )

Galicia

senón que deben poñer de ·manifesto un

"canta"

boa

parte

desa

manex·o

claro

construir unha imaxe rica en elementos

alternativo. A lingua, o peculiar e propio

alternativos, · de

de cada pobo e cultura, e a resi~tenciá a

de

nova

emancipador

con

incoherencia. ¿Non deben as ONGs
anuncio

proxecto

e

e

e

········· ······ ··
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TELEVISION

Antón . Miramontes
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¿PAGAR UN CANON POR VE-LA TELE?
Quen oía pensar. Agora anda polos mentideiros políticos o ruxeruxe de que nos queren cobrar un canon de 20.000 pesetas ó ano

perde l25.000 millóns de

por ve- la televisión pública. Esa polo visto é unha das ideas do

. pesetas ó ano?. Hai que

goberno. Non se entende ben: se "España vai ben" -agora xa se

buscar

di que "España vai mel_lor"; se a economía vai boiante; se a

momento Aznar asegurou

inflación está controlada; se podemos entrar no euro co grupo

que

o establecernento

de cabeza; se ata se pode reduci-lo IRPF e o Estado pode

d un

ca non

renunciar a percibir moitos miles de millóns de pesetas; non se

pesetas no recibo da 1uz

entende ben como non se pode cubrí-lo fin.anciamento da canle

estaba

fórmulas".polo

de 20.000

"absolutamente

pública de televisión e se quere impoñer· a todos un novo

esquecido". ¿En que outras

un ca.so similar ó ~o

fórmulas se pensa?. Volve

"medicamentazo"?). Este canon viría inclúido no recibo da luz e

a planar sobre todo este

afectaría a todos indistintamente. Cousa que a primeira vista

asunto a pantasma da

parece un tanto inxusta. Outra vez o engano de "pagar todos o

privatización. "Non sei se

mesmo''. ¿Pagar 20.000 pesetas supón o mesmo esforzo para un

neste

imposto por ve-la tele (¿sería

· · · ·· ·o

permitirnos unha RTVE que

momento

López Amor, o director xera l doente.

se

director de banco, por exemplo, que para un que non ten trabal lo

privatizará a TVE-2; haberá que esperar ós estudios" -di o

e vive do paro ou para quen cobre unha pensión mínima?.

presidente. Xa se ve o que vai vir. Non aposto un peso por que

A noticia deulle un susto a moita xente. Poida que sexa un globo

a TVE-2 siga sendo pública ... Pero a pregunta é: ¿ Caerá tamén
vor~cidade

sonda, deses ós que nos ten acostumados este goberno.

sobre a Primeira canle pública a insaciable

Verémo - lo que acorre. De momento e a vista da impopularidade

privatizadora do PP?. Así acaba ríase co problema: morto o can,

da medida, inténtase quitarlle ferro ó asunto. O presidente

acabouse a rabia ... (Claro que tamén se .acabaría cun anaco

Aznar as~gurou a continuidade dunha televisión · pública m

esencial da libertade e da democracia: a

España, pero afirmo~ asemade que a situación económica do

información plural e veraz, duhha opinión independiente e

ente era insostible. Disque está estudiando as posibles

crítica, da defensa do interese xeral fronte ós intereses privados,

solucións. "Haberá -dixo- televisión pública·, pero ¿podemos

etc.)

po~ibilidade

dunha

ECOLOXÍA

Anxo Maure

.................................................................................................................................................................... ,. ................................................................................................................. .

EN BICI,. NA COSTA DA MORTE

Muxía.

Partiu o viaxeiro dende o seu lugar de orixe, no corazón da

nunha pedra ó lonxe a· infinito, onde o seu cabalo imaxinario

Galicia, naquela mañá dun seco verán. Deixou atrás a Serra do

xa non podería chegar, na Fisterra galega.

Faro, as Terras do Deza e adentrouse en Santiago. Alá detívose

Despediuse daquelas terras despois de durmir ó carón do Faro

na calor de xul.to olland6 peregrinos de mil lugares: vermellos,

e partiu. Camiño de volta non puido deixar de quedar abraiado

brancas, negros ou amarelos.

en terras do Pindo co Monte da Moa que din o Olimpo celtico,

_Percorrí.a o viaxeiro o camiño as costas dunha vella bicicleta

e tamén en Camota cos hórreos longos de pedra. Pasou Muros

que, coma se dun lexendario cabalo se tratase, marcaba os

e Noia, cruzou Santiago, terras de Lalín e de novo o Faro.

pasos, silandeira.

Cando hoxe olla para o lonxe o viaxeiro da bicicleta sabe que

·-xantou na capital de Galicia e dende a Alameda compostelá

na Costa da Marte as ondas do mar seguen dando vida entre o

retomou a viaxe cara á terra máxica que el quería visitar.

vento, o dolme e algunha árbore vella, onde o mundo se

Alá quedou Portodemouros, terras de Carballo, para adentrarse

chama Galicia.

no misterio da costa que chamaban da Marte.

Nota: ·o viaxeiro da bici recoméndavos que, para visita-la vella

Parou en Malpica, que din vila da vida, onde ollou o mar bater

Costa da Marte, aparquéde-lo vaso coche e percorrades ese

con forza contra as pedras duras. Alá descansou, durmiu para,

mundo a pé ou en bici; só así saberedes canta vida hai

pala mañá, partir cara ó Dolmen de Buño e as terras de artesáns.

naquela costa que chaman da Marte.

lniciou así o camiño a carón da costa salvaxe con reviravoltas
máxicas, estreitas estradas, camiños de terra, aliando as terras
de Laxe, achegándose a Corme, adentrándose en Camariñas e
no cabo Vilán.
A suor da viaxe era compensada co vento na faciana, oü
cando el paraba e se adentraba naque! mar preñado de
historia e vida.
Non hai dúbida que neste treito chamou a atención daquel
home o vello Dolmen de Dombate en terras de Cabana, coma
se tratase dun- lugar onde habitaba a maxia. Pensou que alá
durmiría o sano dos deuses vellos na terra milenaria e con
respecto saudou.
O cumio da viaxe estaba preto, non había dúbida, a fin da
terra, o lugar onde o ciclista quería chegar, adentrarse coa
bicicleta na estrada que leva cara ó cumio, tremer en cada·
pedalada agardando a fin da ruta, saber que fica preto onde o
mundo remata. Por fin puido ollar pausada a bici, sentado
Cabo Fisterra.

o··················
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CON 1OS, PARÁBOI AS E
HISIORIAS
I

N

AS MINAS DEBEDAS CON RONALDO
Estou en débeda relixiosa co Ronaldiño,

Pero a miña débeda teolóxica con

xogador? Parecíame unha burla a tanta

o

selección

Ronaldo non está só no seu magnífico

xente que sofre o paro e a tantos que

brasileira de futbol e do lnfer de Milán,

xogo cheo de beleza, maña e forza ...

mal gañan o pan dos fillos padecendo

que este ano tanto contribuíu a que o

tamén está na súa forza reveladora da

explotacións múltiples. Por aqueles días,

seu club gañara a Copa da UEFA. A parte

realidade. Cando en 1996 o Barcelona

xunto co traspaso de Ronaldiño, ata

de ser un xogadorazo, recoñecido no

cotizaba por el 3.000 ó. Ajax de H.olanda,

daquela o máis caro da historia, non

ano 1996 coma o mellar do mundo en

elle papagaba máis de un millón diario o

paraba de falarse da fame d?s hutus

e . famoso dianteiro borreime do futbol

perdidos e perseguidos nas selvas do

dianteiro

votación

de

centro

críticos

da

deportivos

se leccionadores de fútbol, Ronaldo é un

unha

tempada.

Estaba,

e

estou,

Zaire ¡qué contrastes tan ferintes! Un

mozo nobre que dá a cara no campo, · escandalizado e doido ¿como é posible

ano despois o

atura

galega Luis Suárez.. pagou os 5.000

enteiro

marcaxes

agresivas,

que

se

metan

tantos

cartas

nun

nter, asesorado polo

1

emprégase a fondo sen resga.rda-las

millóns que o Barcelona puxera como

súas preciadas canelas, e non ten por

prezo do xogador ·e fíxose cos · seus

costume querer engana-los árbitros

serví cios.

tirándose dentro da área para simular
que ll e fixeron penalti. Este detalle de
te im ar por terse en pé e evitar sempre a
caída sempre que pode, aínda que o
traben, di moito da súa sinceridade e do
seu espírito loitador. Ata hai pouco polo

teima por se
quedar
sempr_e de pé _
a1nda ·que o
traben

fabulosas

¿Qué

pensarían

cantidades

os

desas

nenos de

Sialkot, no atómico Paquistán, que
cosen balóns de futbol para Reedbok a
prezos de miseria?
Ronal revélame a inhumanidade, ou o
pecado do mundo, que debe se-lo

menos xogaba así. A ve- lo que fai nos

mesmo. Tamén ·o meu.

mundiais de Francia.·

Ronaldo quedoume de novo claro o que

Gracias a

X. A. Miguélez Díaz

a diario esquezo: que nunca terei as

ladróns" di anosa tradición cristiá. E iso

mans limpas. Pois é evidente que cada · vale tamén para o uso improductivo ou
vez que chupo .futbol televisivo, estou
consentindo e contribuíndo a engordareses

escandalosos

financeiros

de

abismos insolidarios. E o caso é que
cando non me chuto coa fácil e masiva

inxenuo da relixión.

Ronaldiño e a súa de millóns, revélanme

A Ronaldo débolle un chisquiño de

eficazmente

meirande

da

padezo, consinto e produzo. ¡Gracias

inxustiza e da tontería humana tamén

irmán: sen ti non me recoñecería, talvez,

eu estou contaminado, pois "tanto ten o

como pobre drogata !. ..

ladrón

lucidez:nese

coma

o

desvarío

acubillador".

Se

escandaloso é que el cobre máis dun

Gracias a
Ronaldo sei
que non teño
as mans
limpas

irmáns que berro ou selenciosamente
claman xustiza e cambio.

millón diario, non o é menos que

~u

beneficie

roubo

desmobilizado

do

me

sistemático do mun_do rico ó dos pobres.
E un .dos

roubos

meirandes

é a

domesticación relixiosa: converter en
droga de consumo o que os pobres

a

in huma nidade

que

Pero aínda teño outra débeda con
ronaldo da ._que vos hei falar outro día,
quizáis

antes

que

rema ten

eses

mundiais de futbol que, malia todo,
tanto me tarda que cheguen para
disfrutar con sobri_
edade ... ¡a i! ¿Será iso
posible ou será engano de adicto?.

acolleron de Deus como forza para a
vida. Si, ronaldo e as ·súas andainas
fanme de espello onde me ver reflectido
a grande escada, e así recoñecer o meu

droga que é o futbol, fágoo con outras

ser

máis refinadas. Por exemplo coa relixión

doadamente desapercibido incluso para

que tanto amo e que chegou a min a

min

prezo de mártires e de tantos custes

anónima é trope?O, por. insolidaria ou

inxustos, "o rico ou é. ladrón, ou fillo de

dura

M

<
E
-w

-

p

R

E

s o

real

que,

memso:
ou

D

por

pequeño,

tamén

domesticada,

E

pasa

a miña . v·ida
para tantos

s u

B

un dos
roubos máis
grandes é a
domesticación ·
rel ixiosa

s e

R

e

ó

N
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O NOSOTABOLEIRO
PARLA·DOIRO NO ADRO.

ENCONTBO-RETI RO
DO VERAN.

PROXECTO

Pepe Chao

Un parladoiro é un tallo, poio ou asento

mi.1 cincocentas primaveras. Un libro

ond e se

indispensable, pero complexo. As claves

fala

solemnidade,

coloquialmente,
pero

con

sen

amizade

e

se

atopan

libremente. Ten un aquel de intimidade. E

suficientemente divulgadas.

E~tamos

se isa se fai no adro, é algo profano, é

afeitas a unha lectura e interpretación

dicir,

que

sucede

non

no

mesmo

da

súa

lectura

non

excesivamente

espiritualista.

santuario ("fanum") senón diant e del

¿Aventurámonos a unha nova camiñada?

(pro-fa num).

Escribide formulando temas e cuestións.

Eu vina mantendo aquí unha sección

Hase facer o que se poida.

Convócase o encontro-retiro de verán de

bíblica con cabeceira de BPG ou Biblia

IRIMIA: reflexión, intercambio, silencio,

Popular Galega. Non estou moi seguro de
que ofrecese moito interese

contemplación e festa. Centrado no

á. maior

evanxeo. Autoxestionado, para tódalas

parte dos irimegos, ben que me siga
parecendo indispensable unha

idades, pagado a escote.

inicia~icn

A proposta é: A voltas coa espiritualidade:

bíblica e a min me parecese alg9 xeitoso

a intelixencia e· o corazón.

o que facía. iVaidade de vaid.ades!
Pensando

nunha

páxina

de

Colaboran na animación:

maior

Pepe Chao,

Tereixa Ledo, Alfonso Mascuñana, Daniel

axilidade e de interese para un máis

López. Do 13 de agosto á tarde ó 17 á

amp lo número de lectores, ofrezo esta

mañá. En Vilán de fornelos.

nova seccion sobre comentarios bíblicos.

Hai que anotarse antes do 30 de xullo

Nada sistemático, senón, a poder ser,

nos teléfonos:

respostas a cuestións que formulen os

982- 168943(Tareixa)

lectores.

986-480262(Chon,

A Biblia é un libro polivalente -en

Francisco)

Deixar

nome e teléfono no contestador

realidade moitos libros escritos durante

981-675205(Ana, Daniel)

centos de anos con referencia a máis de
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A ROMAXE EN CADEIRAS

A FESTA DO VENTO:
Ó AR DO ESPIRITO. .

O lrimego pode entreterse con este mapa, feito para a festa do
viña de Saber -¡viña imperial de Amandi ! -, buscando ó sur da

Alá por febreiro acordaramos, en Galegas, na Festa do

cartografía a parroquia de Pinol, municipio de Saber. Freguesía

Lume, que este ano celebrariamos a Festa do Vento en

á que pertence o magnífico Santuario de Cadeiras, ó pé dun

Aguiño, aceptando o ofrecemento de

abraiante canón do río Sil.

Paco, así que e

como xa informamos en números anteriores, o pasado
sábado 7 de xuño, callemos camiño para esta vila.

José, e polos fregueses. Xa os visitamos unhas catro veces por

Cara ás 10 da mañá, comezamos cunha reflexióntaladoiro, coa que nos agasallou Manuel Guerra Campos,
un "crente non crédulo", segrar e sobre todo unha voz
distinta: profundamente crente, viva (e refírome á viveza
de estar apegado á vida), e sen envoltorios teolóxicos, que
nos tai lembrar, a todos eses segrares que non talan de
algo tan importante para nós, e para eles, como é a fe, por
temor a taltarlle ó respecto á Teoloxía Normalizada (quera
pensar que é por eso e non por medo ou por outros
condicionamentos ou conformismos).
Guerra Campos, fíxonos
partícipes

dos

seus

"sentimentos

e
·
,
'
r~:l &~,'/:;,~· ·''
I'' h ,"..

i

reflexionados".

Na parroquia de Pinol tomos ben acollidos polo párroco, don

Con

claridade, plenamente

convencido e sobre todo
con
humildade

talounos, e talouse, dos dogmas, do Espíritu, de Xesús ... de
todos eses sentimentos que tan ben recolle no su libro "La
confesión de un creyente no crédulo".
O taladoiro rematou cara ás dúas, ou mellar, rematouse
cando as sardiñas que os irimegos de Aguiño estiveran a
preparar entraron pala porta. Xantamos dentro (o día non
ía moi bo, non só tiñamos vento, tamén chuviscou algo),

ver de ir perfilando a celebración da XXIª Romaxe, a celebra-lo
día 12 de setembro -dende as 11 a acollida, a eucaristía ás 12,
baixo o lema de SOMOS IGREXA. Xa o párroco de Aguiño,
Francisco Lorenzo Mariño compuxo a liturxia eucarística, moi
xeitosa el.a e a piques de ser publicada. Aproveitamos para dicir
que a Festa do vento, o sábado despois de Pentecoste, 6 de
xuño, deixou moi bo sabor e tanto o crego coma o pobo de
Aguiño, así como os irimegos visitantes vivimos unaha xornada
moi emotiva.
Este ano ternos unha novidade na organización da Romaxe: un
equipo ·de cinco persoas novas de idade e azos -Belén, Esther,
Manolo, Xesús e Rubén-, colaboran na preparación para, o
próximo ano, tacérense cargo xa ele de todo, escusando a·sí á
vella garda deste labor e fornecendo á organización de
continuidade e novo sangue.
Xa principaron a xestiona-la .Romaxe de 1999, que, co lema de
¿Que din os rumorosos?, hase celebrar no monte da . Virxe do
Leite, no concello de Porto do Son. O 18 de xuño entrevistáronse
cos rexedores do concello do Son para acadar permiso e
colaboración, que foron prometidos con xenerosidade. Os bos e
xenerosos, a nasa voz de irimegos, entenden.
Pendentes dunha próxima xuntanza en Pinol-Cadeiras, habemos
informar a tempo. Sirvan esta liñas coma memoria e aviso.

pero eso non fixo desmerece-la festa:
Despois de xantar, rematámo-la .xornada coa celebración
da Eucaristía e dunha _simpática procesión, todo presidido

Concel/o de SOBER

por Paco, ó que lle axudaba Rubén, nesa igrexa mariñeira
que ternos en Aguiño. Ó comenzo Pepe Chao tomou a
palabra para no naso nome, e. no nome do pobo de
Aguiñ.o, do que sabe~os que sempre estivo preto, tacerlle
unha pequena homenaxe a Paco (home ó que lle gusta
tacelas, pero non recibilas, segundo el mesmo dixo).
Reflexionamos, talamos, rezamos, xantamos, celebramos ...
e rematamos con festa, con música e ata con baile,
porque ... !olla¡, nos tamén tivemos gaiteiros.

e . . .. . ....

O CANTAR DO. IRIMEGO

Tintxu

1. En Granada, Federico
García Larca hai cen anos
naceu e hoxe a lembranza

TEMPO DE. CONGRESOS

Nos derradeiros dei días do. semestre

coincide a celebración de senllos congresos dos dous grupos políticos de máis presencia na

de tal feito celebramos.
2.

actualidade galega. O congreso extraordinario do PP e a VIII Asemblea do BNG ilustran dous

do Trinta e seis, ¡malpocado!

momentos das respectivas forzase mesmo dous xeitos de actuar que ofrecen certos contrastes.
O Partido Popular de Galicia, no punto máis alto da súa presencia

instituciona~.

foi sen causa nin xuízo

celebra un

congreso sorpresa, que ninguén consideraba .urxente -ou niri sequera necesario- máis que
aq·uel que t iña o poder de convocalo, organizalo e pres·idilo. Poucos foron os que entenderon
o alcance do acontecemento, xa que o interese e curiosidade existente por un futuro do
partido despois do seu fundador non quixo ser evocado polo único que pódería dicir algo con
peso, o propio Manuel Fraga.
Así que o presidente da Xunta e do PP de Galicia cavilou un bo día que era conveniente reduci-

por franquistas fusilado.

3. Mentres tanto, un galega
de vinteún anos daquela
gran comediante, en escena
aparece: é un tal Cela.
4. Si, señor~s. ·don Camilo

en marzo do Trinta e Oito

lo número de dirixentes do seu grupo (fixado por el mesmo no anterior congreso) e que había

pensaba que pola Patria

que volver a afirma-la adhesión ó galeguismo ben entendido e así se fixó. Para que non

el podía facer moito.

quedasen dúbidas fixo el mesmo a ponencia política; e para dar a entende-lo alcance da
participación da organización deulles unha semana de prazo a un par-de centos de cadros do

O dezanove de xullo

5.

En solicitude ofrece

PP, para que puidesen, en dúas horas dunha tarde, corrixi-los tex~os (suponse que faltas de

a aquel Goberno franquista

ortografía xa non tiñan), para que os milleiros de compromisarios puidesen acudir a Santiago

ser delator e pasarlle

o sábado, vinte de xuño, a escoitar ós seus dirixentes, a aplaudilos·en directo e, de paso, a saber

de sospeitosos a lista.

quen eran os máis listos que seguían no mando. Dos. caídos en desgracia xa se sabían os máis

6. Situado así o lector

deles, que xa quedaran fóra das listas o ano pasado ou estaban en mala postura para recuncar

saiba que o poeta tal

no 99.

tiña a condición que chaman

A Asemblea do BNG viña de máis lonxe. Fbron meses de preparadón e tanteos previos, para

gai ou homosexual.

chegar a Ourense coas causas case tan atadas como as levaba don Manuel, aínda que aquí

7. Os grupos gais de Granada

fosen máis os que tiveron acceso ás chaves e pechaduras. Non houbo grandes navidades en

pensaron que o personaxe

canto ós persoeiros relevantes, nin grandes cambios de estatutos ou org·anización. En canto á.

pra eles era merecente

liña política, quedou consagrado o principio da importancia de gañar votos e apoios sociais,

dunha boa homenaxe.

aínda que sexa para acudir a unhas institucións eurnpeas tanto tempo denostadas.
"carón desta fonda conversión ó electorali.smo, gozando das boas oportunidades abertas palas

8. O mal falado Camilo
que case sempre é Camulo

flaquezas doutros rivais e por un talante rrienos cerrado do que viña senda habitua l, poucas

9ixo: "homenaje no quiero

navidades doutrinais. O BNG segu e senda
"unha fronte" onde caben tódolos que queren
a Galicia. Para ser votante non se precisa fa lar
galega e xa non son escasos os militantes que
tampouco o falan, a non ser nas grandes

en que me den por el culo".

9 . . Este delator galega
está afeito a que lle rían
as frecuentes porcalladas
pero moitos, non se fían.

ocasións. ¿Será esa a vía de achegarnento ó
PNV?.
Por isa cara ó exterior case o único que
trascendeu deste proceso é o de saber se o
~
a;
µ.:

BNG vai ter unha candidatura propia ó
Parlamento Europeo ou se contará cun ha
alianza de partidos naciona listas. Pero ¿cáles

e·estar el no candeeiro
é capaz o seffor Cela
de xogar co mundo enteiro.
11. O concello de Granada
por meter a fondo a pata

poderían ser estes?. ¿Os máis fortes e ideolóxicamente conservadores, como CiU ou o PNV? Os

pensando está en dedaralo

cataláns non precisan desta alianza e os vascos, en todo caso, quererían ir na. cabeza. Ou a

coma "persona non grata".

alianza teria que se facer con grupos simpáticos, pero m nos fortes, como EA en Euskadi e
Esquema Republicana de Catalunya, que pouco aportarían a esa candidatura, a non ser unha

12. Aproveito a ocasión
pra dicir que é normal

certa confusión do electorado.

tanto ser de sexo "hétero"

Pero, bueno, isto está escrito antes da celebración da asemblea. Non é imposible que esta nos

coma homosexual.

depare sorpresas, aínda que un apostaría a que non.

· · · ·····e

10. Porque con tal de vender

