"E, durma ou acorde,
a semente xermola e medra".
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Estes rapaces do PePe que guiadiños che son. É
como para poñelos a todos en ringleira e darlles un
par de boliñas de anís a cada un, como facía con
nós sor Dolores cando nos portabamos ben e
.diciamos de memoria a lección da Enciclopedia
Álvarez .
A sombra do Patriarca
dos gaivotos é
alongada ...
por aclamación

.Pasadas tres

semanas do supercongreso que

convocou o gran Padre e Patrón para adaptarse ós
tempos con aires radicalmente renovados, aínda
ninguén de dentro nin de fóra sabe exactamente de

EDITORIAL

A RAZÓN NACIONALISTA Ás beiras xa do día

que se trataba. Aínda que pasou o que pasou, coma

25 de xull? no que, de moi diferentes maneiras, boa parte dos

sempre, que os de sempre, os reís da escavadora, os

galegas e galegas celebramos ser de aquí, ter pasado e futuro,

artistas _da selección de . persoal, os mestres do

sermos terra, pobo

e fala,

o goberno de Madrid conseguiu disque un

•

bo resultado para o aceite de oliva na negociación comunitaria, a

Disque nin El, o innomeable temoneiro, na súa

cambio, -¿a quen lle estraña xa?- de renunciar a 1700 millóns de

viceinfinita sapiencia, sabe ben os por ques e as

pesetas xa concedidos para o sector da carne de vacún, dos que unha

razóns e que por isa falou só con estraños oráculos,

terceira parte correspondían ós gandeiros galegas. A NG, tan

que quizais algún día Cuíña, Cacharro e Baltar, nos

discreta e imparcial para non ofender nunca ó goberno amigo,
recoñece nun sucinto comentario do telexornal correspondente que .

han aclarar: Hai que adaptarse ós tempos, que antes
_pasabamos fome e agora andamos anoréxicos.

na mesa de negociación ... "houbo que facer a/gunhas concesións,

E, así, os intérpretes erraron: non se trataba non de

entre e/as algunha afecta ás axudas para o gando vacún". E. a

cambia-los líderes que viñeron dos escuras tempos_

ministra, tan vencellada a Galicia - veranea nun pazo pala parte de

da fame e da chafullada por novas- líderes e cargos

Arousa-, dixo simplemente que o dos xatos gal egos .era o lado

capaces de aceptar causas tan exóticas e suicidas

amargo do acordo.

como a igu_aldade de tódolos cidadáns e cidadás.

É unha mostra ilustrativa, simbólica, da historia de Galicia dos

Diso nada. Visto o visto a causa ía de fame e de

últimos anos: sen voz en Bruxelas, sempre mediatizada polo centro

apetito,

nunha España que se define a si mesma como mediterránea e na que

precisamente eles non che teñen traza, miñas

xogamos o papel de anécdota xacobea controlada por don Manuel. •

xoias: os vicerreis provinciais teñen unha fame

As razón dun nacionalismo razoable en Galicia son de dúas clases.

negra e comen a carraclas, a desbolle, e a' dar cun

Unha é asf de simple e material·: ter máis capacidade e soberanía

pau. E deron, deron, que cando hai máis xente á

para, no novo contexto europeo, con personalidade e poderes

mesa cá comida, hai que despedir, cordialmente, a

propios, dicir a nasa palabra, pronuncia-lo naso voto, singular e

algún invitado, empezando polos máis molestos. E

diferenciado. A outra é emocional e simbólica, pero non por fso

todos amigos, con aceno de unidos e eternamente

menos razoable: a de recuperar a boa conciencia de se-lo que somos

fieis e unánimes, dicindo coa boquita de fóra, a

e como somos.

cariña

Diante de tanto delirio de antinacionalismo, de tan brutal campaña

Sl,Sl,Sl ...... iuhu ... !.

de propaganda nos medios de comunicacións do Estado en contra

Pero o malestar dura e dura e dura ..... E acumúlase

dos nacionalismos da periferia, hai que seguir dicindo con absoluta

no fígado, coma os metais pesados da Celulosa de

claridade -e sen asomo de agresividade- que defende-la propia

Marín. E agora veñen as municipais. E a falta de

personalidade e a propia economía,

é defende-la diversidade, o

debate

efectivamente.

lavada

e

o

Pero

de

carteliño

e o infantilismo,

as

anoréxicos

en

man:

manobras

na

dereito a unha Europa e a un planeta de moitas colores, o dereito a

escuridade, non van remediar a irremediable

emocionarse tamén, en solidario, cando o outro, distinto, se

ausencia do Patriarca en breve prazo. E daquela

manifesta como tal, na súa fala, na súa danza, no seu xenio, na súa

pasará o que vai pasar.

_

esperanza.

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

control da veciñanza, melloraron posicións.

Foto portada:Xoanna Pont

Manolo Regal Ledo

O ECO

A MELLOR PARTE Máis ca dúas persoas concretas -que tamén o
foron- Marta e María son coma representantes de dous estilos de vi da, de dúas
. formas de cultura, de dúas maneiras de estar e de vivir, de convivir, uns cos
outros. Neste senso cada un de nós, coma individuos e coma pobo, somos, ou
podemos ser, Marta ou María; ou seguramente, ámbalas dúas causas ó mesmo

A PALABRA
Lucas, 1O, 38-42

tempo.
Cando ían de camiño, en·trou en certa

Marta, a laboriosa, representa o espirito traballador e_productivista, o espirito da

aldea, e unha muller chamada Marta

eficacia contabilizada en ·resultados materia is que nós podemós ofrecer, o espirito

acolleuno na súa casa. Esta tiña unha

de dar porque nos sentimos plenos e abundantes. O espirito do negocio, do non

irmá chamada María, que, sentada aos

ocio.

pés do Señor, escoitaba as súas palabras.

María, pala contra, representa o espirito do ocio, que non é preguiza, o espirito

Marta, en troques, estaba moi atarefada

. non obsesionado por render e producir, o espirito que adiviña correntes fondas de

con tanto labor; e achegándose a el,

comunicación e se pon ó servicio delas, o espirito do acoller porque nos sentimos

díxolle:

fráxiles e necesitados. O espirito, quizabes, do amor.

-Señor, ¿non che importa que a miña

Nós, os galegas, coma individuos e xa tamén coma pobo -porque os individuos

irmá me deixe a min soia co labor? Dille

corren máis axiña do que os pobres- somos máis de Marta ca de María, anque a

que me axude.

cultura rural da que partimos sexa máis de María ca de Marta. ¿Hai que poñerse

Pero o Señor respondeulle:

a compara-los pros e os contras destas dúas eminentes mulleres? ¿Non poden

-Marta, Marta, preocúpaste e

convivir ámbalas dúas nun mesmo fogar, no naso mesmo fogar, o mesmo que

desacóúgaste con moitas, pero

convivían naquela casiña de aldea visitada por Xesús?.

soamente unha é necesaria. Marta

Se far necesario escoller; se far necesario dar prioridade a algunha das dúas

escolleu a mellar parte, e esa nunca lle

señoras, coma naquel caso tívo que facer Xesús, a opción, segundo Xesús, parece

será quitada.

clara: "María escolleu a mellar parte".

·

A CLAVE

1

Xosé Chao Rego

¿COMER OU FALAR? Vai gañando terreo a idea da centralidade dos

xantares na vida de Xesús. Trátase desa comensalía aberta na que.a selección non se facía
por arriba -convidar a xente importante-, senón por abaixo. Mesmo hai quen afirma que
as parábolas son conversas de sobremesa. Tamén se di . que a eucaristía cristiá procede,
máis que da derradeira cea, deses xantares que os cristiáns asumiron, con perigo de
desestabilización da sociedade romana

poi~

nas eucaristías domésticas a muller, o nena e

mailo escravo tiñan tanta categoría coma o paterfamilias. Un autor, Karris, ceiba esta
fermosa arroutada: "A Xesús matárono pala forma en que comía.
Neste contexto hai que situar ese xantar ·de Xesús con dúas irmás, Marta e María. Dende
o santo padre Oríxenes, no século 111, veuse afirmando que Marta significa a vida activa
mentres que María escolleu a mellar parte: a. vida contemplativa. Que tal afirmación tivese
fortuna entre os monxes, que mangonearon durante séculas na lgrexa -celibato e outras
andrómenas-, non significa que sexa certa. A cuestión hai que resolvela así:
Xesús xanta con ¡mulleres!, e un ha delas, María, adopta ·a actitude dos discípulos verbo
dos rabinos: sentada ós pés do mestre recibe as ensinanzas, mentres que Marta, exemplar
anfitriona, prepara o xantar. Xesús agradece ese esforzo, pero afirma que o importante
non é a comida, senón o seu seguimento. Mesmo hai unha explicación, non verificable, de
que lle di a Marta que abonda cun só prato. Exactamente coma entre nós: o máis
significativo cando nos convidamos non é comer, senón que o xantar sirva de marco para
expresa-la nasa amizade por medio do diálogo. María escolleu a mellar parte -¡unha
muller discípula!-, e Roma segue negando as evidencias bíblicas.

e ············· . .

A PENEIRA
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~

O LUMI;

nos montes segue a ser un ,protagonista do verán pero p·ara atacalo

non abonda con facer cortalumes, cómpre busca-la _vocación e o destino dos nasos ·
montes que están moi abandonados para que produzan máis e mello.r. Esto supón a
inversión de mais dun billón de pesetas que. levaría á creadón de polo menos 300.000
postas de traballo nas tres vindeiras décadas, todo isto cando_a poboación do naso
agro se reduciu na metade cunha caída da súa producción nun 100/o, aínda que a renda
do labrego está a medrar. Mais a súa función productiva ten que ir acompañada de
medid~s ·socia is

e ecolóxicas que axudan á súa recuperación para a cidadanía, sobre

todo os montes comunais que son un tercio de todos eles. Nestes días segue a
espallarse a Organización de M_ontes \Íeciñais en Man Común que xa aglutina a máis
de 250 comunidades unidas para defende-los intereses do monte comunal.

O LOBO volve a se- lo prot agonista de moitas conversas e debates despois das
desfeitas que aca ba de producir nalgunhas reses, os grupos ecoloxistas esixen á
admin istración a súa conse rvación m_entres piden subvencións para os g·andeiros que
sofre n os seus danos, porqu e non poden ser eles os que sosteñen

ec~nomicamente

a

existencia deste an im al. En Galicia hai un censo, feito hai once anos, de 500 lobos, a
meirande parte deles crían en Lugo e Ourense. Na fotografía unha

imax~

das xornadas

qu e sobre o lqbo convocaro n os grupos eco laxistas e que tiveron lugar ·en Moaña.

SEG U EN
EXPERIMENTANDO
cos CIDADÁNS na
producción de alimentos manipulados
xeneticamente, por exemplo para
prolonga-1-a súa conservación nestes
meses de verán, descoñecendo tódolos
seus efectos na saúde dos consumidores:
O que está claro é o gran negocio que
están a face-las multinacionais e as
agroindustrias, así coa soia que foi
modificada xeneticamente e que está a
integrar máis de 30.000 productos
alimentarios, Monsanto non só cambiou

TIMOR LESTE está a solicitar con pa ixón a independencia despois que ,
Indonesia a invadira en 1975 e a conrvertera nunha das súas provin cias e tamén a

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

a soia, fíxoa resistente a un herbicida
. que a mesma multinacional encargouse

liberdade pa ra o seu Uder Xanana Gusmao e demais presos políticos. O novo

de producilo e comercializalo, así pensa

presidente de Indonesia, a instandas da ONU,. aca ba de prometer un estatuto

acadar uns beneficios de 760.000

especial para esta excolonia portuguesa, pero a meirande parte dos seus cidadáns

millóns de pesetas venciendo a soia e

o

rexeitan ·calquera tipo de anexión, nun país t ot almente mergullado na miseria e

herbi_cida. Hai multinacionais que están

tomado polos militares indonesios, uns 20.000, que converten a illa nu n espacio de

a crear millo, tomates, algodón, etc., e

terror. Os timorenses está a ped ir un referendum, mesmo antes das eleccións

que nós estamos a consumir, privados de

previstas para remates de 1999.

toda información sobre a orixe do que

_

nos mercamos .

Alfonso Blanco Torrado

NESTE VERÁN VOLVEMOS A PORTUGAL, pero ó

Galicia

no_
rte, moi preto de nós, a Guimaraes convertida neste ano 98 na "Capital da
Lusofonía" pala Unión das Cidades Capitais Luso-Afro-Americano-Asiáticas, que
premiaban así a intensa actividade cultural que s~ desenvolven tó~olos anos nesta
cidade, sobre todo no verán. G_uimaraes, no corazón do país do Miño, xurdiu como
cidade arredor dun mosteiro fundado por unha condesa galega, tía de Ramiro 11, no ·
século X; consideréfda o berce de Portug·al e do seu idioma enxergado no galega
medieval, e que está a agardar que a Unesco converta o seu casco vello en Patrimonio
da Humanidade. A cidade está ateigada de monumentos medievais e a súa estampa

Norte

de Portugal

máis fermosa p.ode verse desde a Pausada de Santa Mariña.

.
.
OS .GALEGOS DE EUSKADI que nestes días nos visitan
fannos chegar un ha inquedanza: que non entenden como aínda hoxe non se utiliza
o galega na liturxia e lembran, por exemplo, o compromiso coa nasa cultura do
crego da Nasa Señora da Asunción do Poboado de Pescadores de Pasaxes de San
Pedro, Manolo González, que finou o 6 de maio do 97. Xa no 76 se celebraron as
primeiras misas dominicais no naso idioma naque! punto de Pasaxes, e agora desde
hai anos fanse dúas festas con moito contido emotivo e con celebración eucarística
en galega: a das Letras Galegas en lembranza dos persoeiros da cultura que finaron
no ano anterior na igrexa da Asunción e a do magosto na capela do Carme para
honrar ós emigrantes galegas que co seu

·esfor~o

arrequeceron a Euskadi. Na foto o

crego Manolo González, no medio, nunha das celebracións de Pasaxes.

CHIAPAS segue a sufrí-la
violencia do poder, sobre todo despois
. da renuncia do seu bispo, Samuel Ruíz a
seguir de mediador entre o goberno

""

~

mexicano e o Exercito Zapatista de
Liberación nacional, pois a represión dqs
grupos paramilitares e dos caciques do

-~

PRI está a sementar de marte o estado,
neste ambiente de falla de liberdade
están a ser expulsados voluntarios que
foron a traballar coas comunidades
indíxenas. Na fotografía o bispo
chia peño na -súa visita a Galicia no 95

AS BICICLETAS

enchen os nasos camiños e rúas no verán e é o

transporte máis económico e ecolóxico para todos. É un deporte moi saudable xa que
quen move as pernas move o corazón e axuda a loitar cont_ra o "estres" acumulado en
todo o ano, ademais de mellara-la actividade respiratoria e o sistema, a vascular ...
Tamén é o máis rápido -nos traslados pala cidade. É mellar utiliza la para viaxar en
grupo, sinalando sempre as manobras pa'ra ·non sorprender ós outros conductores.

comenta con Xesús Díaz de CCOO e
Carlos Vázquez, director da fundación
Paz e Solidariedade, a documentación de
moitas testemuñas de solidariedade que
se deron, e que seguen a darse, en
Galicia a prol de Chiapas.

Canta con poüco máis de 200 anos, foi o francés Sirrac o que a inventou en madeira,
era o velocípede que sustituía ó cabalo e.sen pedais era impulsado a grandes pasos ... ,
despois iría evolucionando ata.a actual bicicleta con rodas de tamaño semellante.

e . . ... . . . .
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OPINION

Francisco X. Fernández .N aval

O PAZO DOS ESPELLOS

Vistas as cousas, é obvio que Hitler equivocou a súa

construir mil novelas, que a rea' lidade é. unha palabra e que

estratexia para conseguí-lo totalitario dun só modelo de

a literatura constrúe xogos de espellos con ela", a cita é de

home. Os seus vencedores, por camiños ben distintos, están

Antón Baamo'nde e pertence o seu libro A rosa sen por qué.

convencidos de conseguir ese obxectivo, o soño de tódalas

Non contaron coa literatura. No seu esforzo por varrer do

cobizas de poder das qu e coñece a historia: a humanidade

mapa toda reflexión, por conven.cernos de que ·o horizonte

reducida a un só mode lo de home, evitando así os

neoliberal é

pensamentos diverxentes e as actitudes nihilistas, tan

por convencer de que xa non hai revolucións posibles e de

pouco rendí.b les se as valoramos dende a perspectiva

que a utopía é unha lamentable perda de tempo,

posibil ista coa que todo é medido.

esqueceron que hai . mecanismos que escapan do seu

Eu non sei que n son os ideadores dese proceso, ignoro en .

control e que resisten a súa influencia.

que despachos se deseña a est ratexia do mundo feliz, pero
si identifico os rostros dos seus acólitos. Diariamente os
vexo retratados no xorn al, falando na televisión, escoito a
súa mensaxe cand o acendo a radio. Adquiren forma física
diversa, ás veces son ministros ou secretarios de estado,
outras adquiren carpo de administradores de cultura, por
veces

aparece n como

representantes

da

patronal,

xornalistas ou presupostos intelect uais. É unha soa voz con

obrillante futuro que nos agarda, na súa teima

A literatura é a práctica capaz de construir mundos
distintos, un salón de espellos nos .que a realidade reflicte
de xeito múltiple, pero tamén resulta se-la salvagarda do
radical individualismo do ser humano, -individualismo que
non debe ser entendido nun senso insolidario, senón no da
radical conciencia do EU -.
Dende esta radical conciencia de si, do home como ser
individual, único e irrepetible, como ser pertencente a uhha

milleiros de máscaras.
E sen embargo eu teñ o pl ena co nfian za no fracaso dese

colectividade distinta, poderemos enfronta-la pretensión

proceso. Esqueceron que o home segue senda, malia todo,

do p·oder económico e da clase política que só pretende

un

xerar mecanismos que lle permitan perpetuarse no poder.

ser

esencialmente

subxecti vo

e

individual

e

desprezaron, por inocuas, aque las manifest acións nas que

A literatura é o grande aliado do home nese conflicto, nese

o home, só, se enfronta a si mesmo e á súa circunstancia.

proceso de resistencia. Por moito que aqueles que a temen

Expresaba ltalo Calvino, nunha das propost as para o
próximo milenio, a súa confianza na literatura, no moito

se empeñen en condenala a un rol secundario no arde
social co que soñan, a literatura será a casa da risa, o

que esta ten que aportar aínda ó futu ro da human idade. "O · recuncho da liberdade, un pazo de espellos cóncavos e

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

bo da literatura é que ensina isto: que non ha i un código

convexos que proxectará mil realidades distintas, que

único de acceso a sabe deus que esencia, su bsta ncia ou

ret ratarán mil caracteres,· mil homes, mil soidades e mi l

fundamento oculto do mundo, senón que é posible

so rrisos.

_

O CAMPO
LOANZA ÁS MULLERES DA ALDEA
Como mira a mamá ó seu cativiño.
Como soña a namorada ó seu mozo.
Como amasa a noite o día e o día amasa a noite.
Así querería facer con vosoutras, mulleres da aldea (aldeás, nada menos!): ser espello que reflicte as vasas
máis fermosas cores, as vasas da nzas máis ledas, os vasos xeitos e falares máis propios e verdadeiros.
¿'Que me gusta e admiro da muller do rural?
¿Que bonituras vexo na muller da aldea?
¿Que causas de valor vos vexo á maioría das mulleres das mil e unha aldeas da nosa terra gal.ega?
co mestre porque a nena n·on vai ben
nesta avaliación.
E, como non , tamén · sabedes ir á
Extensión Agraria amaña-los papeis para
a subvención, saca-lo carné de' conducir
que agora hai que tela para poder
moverse e amañar tantos papeis, que ó
Xoán (o home) fixéronlle un contrato
duns meses .na construcción e anda
pouco pala casa pala semana; e tamén
sabedes, por suposto, tratar ese xato tan
bonitiño . que ben nos podía dar para
paga-lo censo e os libros do Andrés e da
Carmela, que xa empezan este curso a
ESO.
Velaquí algunhas:

avoa encamada, ademais de lavala a
diario, t ela limpiña e dicirlle

2.-

Sabedes...

sabedes...

sabedes ...

1.- As mulleres da aldea sodes gra ndes

gracia para -a legrarlle os poucos días que

sabedes facer moitas e moitas causas ... e

COI DADORAS:

lle van quedando xa.

facédelas un día e outro tamén.

Coidades dos velliños e velliñas e dos

Sabedes lavar e pranchar, frega-los

As mulleres da aldea TEDES MOITOS

enfermos da casa, coidades do home, das

ca charros e frega-la cociña; coser, varrer•.

SABERES

filias e filias, de irmáns e irmás e de todas
e todos na casa; coidades do gando e das
terras, coidades da casa mesma, coidades
da vida que vos rodea.
Sabedes facer un xantar para aliment(}
dos vasos e tamén sementar unha leira
para que dea froito. Sabedes mata-lo
cocho, face-lo pan e face-los chourizos.

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

algu~ha

limpar, face-las camas e ordena-la roupa.

E ESTADES

CHEAS

DE

SABEDORÍA DA VIDA.

As mu lleres da aldea sabedes leva-lo
ga ndo ó pasteiro e axudalo

a parir,

e

tamén sabedes andar co tractor para ir'ós
nabos.
Sabedes merca- lo necesario para

acasa e

que vaian ch egan do os cartas.

3.-

Vedes:

sodes

unhas

grandes

TRABALLADORAS:
Erguédesvos as primeiriñas pala mañá
para

atende-lo

gando

e acende-la

cociña, levant áde-los nenas e nenas pará
a escala e preparáde-los almorzos ... e uns

Sabedes cura-la ferida no dedo do

Sabedes acompañar á enferma cando ten

Pabliño e amaña - la saia da Helena, que

que ir ó médi co e pasa r días na residencia

quedades na cociña terminando de

xa está quedando algo cativa pero aínda

cabo dela, e sa bedes acompaña-lo

frega - los cacharros · ou de despacha-lo

lle pode servir para andar pala casa.

picariño no seu primei ro día de escala e,

gando cando os máis xa están deitados

Sabedes prepara - lo caldo limpo para o

despois, estar pende nt es dos deberes, de

ou pararon a mira-la televisión.

home enfermo e darlle as menciñas á

se os fixo ou non, ou de se hai que ir fa lar

A penas uns momentos de paraxe para

_

traballos tras outros ata a noite, que

Tereixa Ledo Regal .
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AGARIMOSAS

So des

7.-

E

ACOLLEDORAS:
Sabedes dici-la palabra engaiolante no
momento oportuno.
Sabedes de talares agarimosos para o
cativiño da casa, meu rei.
E tamén para a enferma da casa, miña
xoíña, que maliña estás hoxe, como che
doe a túa cabeciña e que febre tés,

f

vouche chama-lo médico.
E tamén sabedes, como non, de talares de
cariño para o velliño, amiguiño sente acá,
tras da cociña que xa vai frío e xa
vostede non está para eses traballos á
xeada.
A porta da casa está aberta para o
veciño, vente contar un canto Pepe e
comer ou cear, pero hai que erguerse a

xeitosa abando para casar con ese filio

pilla-lo pan, que me esqueceu poñelo na

tan apañadiño el para todo.

feito; ou para os parentes de fóra que

. toma-lo café cabo de nós, que o teño

mesa, e dáme o queixo que non me saben

Sodes capaces de traballar fóra e dentro

veñen facer unha visita unha ou dúas

os macarróns que fixeches que saíron

da casa coas dores da regra, coas dores

veces no ano.

todos queimados, e pon lago o café,

do reuma e, se me descoido unha

mulf_er, que parece que te estás quedando

miguiña, case que coas ·dores do parto.

10.- Tedes un ha gran BELEZA NATURAL

pampa mirando para a telenovela.

Sodes capaces de leva-la enfermidade

HARMÓNICA, baleira de sofistica'cións

propia e a dos vasos seres máis queridos

artificiais e consumistas: .

4.- Sodes grandes · TRABALLADORAS

DENTRO E FÓRA DA CASA
Fóra axudo ó home, que o traballo é
moito e seino facer tan ben coma el.
E dentro fágoo eu soíña, que un home é
un home e para os traballos da casa seica

. con enteireza.

amañarvos.

marte e sabedes sufrir, caladiñamente

Na maneira de falar, ás veces ·berrando

moitas veces.

entre prado e

Por isa tamén sodes capaces de estar
cabo do parente ou da veciña que sofre
enfermidades

non forbn feitos nin afeitas.
Aínda preñada ou con nen~s ou nenas
ben cativos, a muller sae a trabal lar fóra

Nótovolo na maneira de vestir e de

Sabedes dos sufrimentos da vida e da

o~

perda dun familiar.

Sodes capaces de todo isto e de moito
máis, e por riba cunha boa palabra ou un

pra~o

ou para chama-lo

can.
Nótovolo no vaso carpo amplo e salto
para os prados e os ritmos do baile.
Nótovolo no vaso sentido do humor.
E sobre todo, nótovolo na maneira de rir,

da· casa.

sorriso se fai falla.

5.- Si, as mulleres rurais sodes mulleres

6.- Sodes mulleres FORTES PARA VIVILA VIDA, sodes mulleres FORTES PARA

ARRIBA CARBALLO VERDE,

AGUANTE FÍSICO E PSICOLÓXICO:

LOITA-LA

ABAIXO MANTA MOLLADA.

Sodes capaces de poñe-lo benestar dos

PERSONALIDADE FONDA:

vasos por riba do propio.

Por todo o que levo dita, véxovos fortes.

OS HOMES NON VALEN NADA

Véxovos muller_es de carácter, que lle

(Recollido pala María de Ro mariz.

a gargalladas, ensinando os dentes.

SACRIFICADAS,

Sodes

capaces

. CUN

de

GRANDE

atura-lo

home

alcohólico e os sogros, que non me viran

VIDA.

TEN DES

plantades cara á vida e ás dificultades.

ONDE ESTÁMO-LAS MULLERES,

Abadín. Lug o)
o·················

ENl ·R VISTA
.......................................................................·............................................................................................................................................·..............................,,. ...................................... .

A DROGA, UNHA MANEIRA DE EVADIRSE
O día 30 do pasado mes de maio celebrouse en Lugo ·a IRIMIANZA anual que na cidade das
murallas se adoita ter cada ano. Desta volta o tema do .e.ncontro versou sobre as drogas e as sectas
como camiños de evasión na sociedade actual. Do tema das drogas falounos Manolo Regal Ledo,
educador-terapeuta de Proxecto Home en Lugo. Con el conversamos brevemente.

- Manolo, ti traballas na rehabilitación

sempre existe . un compoñente persoal, é

de drogodependentes en Proxecto Home;

dicir, o que se droga drógase en definitiva

¿que visión tedes da droga no voso

porque lle dá a gana. Pero tamén existe

programa?

un compoñente social, no sentido de que

- Da droga non ternos ningunha· visión

o individuo como tal individuo reflecte a

especial; do que si ternos visión algo

maneira de pensar, de decidir, reflecte o

especial é da xente drogodependente.

estilo

Nós consideramos que o problema non o

sociedade na que nace e vive. Con - isto

son as drogas, que de sempre estiveron

quero dicir que o individuo, na súa

aí, máis ou menos ó alcance de todos; o

opción por drogarse, é como o resultado

probl ema con stitúeno as persoas, máis

dunha sociedade frouxa e baleira.

de vida,

nunha

palabra,

da

ben xente nova polo de agora, que fan
uso das drogas.

- ¿Queres dicir con iso que todos somos
culpables de que haxa drogadictos?

- ¿Que queres dicir con iso?

- Prefiro a palabra responsables. Si, todos

- Con iso quero dicir que a droga é coma

somos

responsables

de

que

haxa

un síntoma dun problema de fondo que
arrastra consigo a persoa que se habitúa
ó seu consumo. E ese problema de fondo
sempre ten que ver cun desaxuste
persoal importante. A persoa tenta
medrar e madurar, pero, polo que sexa,
esa maduración non se leva a cabo dun
xeito

adecuado;

quedan

baleiros

importantes na estructuración persoal, e
daquela

a

droga

pode

aparecer

fa~ilmente

como un remedio doado, que

non remedia nada, senón que o estraga

todos
colaboramos na
creación dun
·estilo de vida
su perfi cia 1,
adicto,·

· unha visión

incluínk Todos somos

responsables, porque todos colaboramos
na creación dun estilo de vida superficial,
adicto,

que irremediablemente xera

adiccións, e algúns teñen como a mala
pata de apegarse á que hoxe por hoxe é
a peor das adiccións, a da droga.

todo. A droga aparece daquela como

- Habería moito que falar de todo isto.

unha evasión.

- Si, moito, ·e estou disposto a facelo
cando queirades. Na rúa Monte Faro, 2

- Acabas de dici r que "polo que sexa" a
persoa non

madura

axeitadamente;

¿podes aclararnos algo ese "polo que

·················o

drogadictos. É algo que de seguida
acabas

vendo

cando

traballas

cos

de Lugo e nos outros centro de Proxecto
Home de Galicia, estamos á vosa
disposición, e sobre todo á disposición

sexa" ?

drogodependentes; de ter unha visión

dos

- Si, mira, no feíto da adicción ás drogas

excluínte deles pasas de contado a ter

drogadicción, queiran rehabilitarse.

que,

tendo

problemas

de

Xosé Chao Rego

O PRIME.IRQ HOME ERA MULLER
Non ·tenta quen quere, .senón quen pode.

muller colleitaba os froitos espontáneos

(Abel, · o hebreo bo) á agricultura (os

Que Eva tentase a Adán vén senda.

e coidaba

do pequeno harto. Elas

cananeos inimigos), representada por

esgrimido, xa polos santos Padres da

inventaron

a agricultura.

Caín.

lgrexa, coma un elemento antifeminista

desprazada polo home, e mesmo o arado

Lago

foi

As primeiras divindades eran femininas:

~

que atinxe "ós desterrados fillos de Eva", .

Gran Deusa Nai, representación telúrica

e · á figura

ou da terra, mentres que os deuses

desta

contrapónselle
celebración

muller tentadora

unha
en

María

maio

cunha

de

tipo

antiafrodisíaco. Santo Agostiño inventou
un pecado orixinal seica transmitido polo
sexo.
A clave está nisto: ¿quen vén senda a
cobra? De ningún xeito o demo, como
equivocadamente

afirma

un

texto

Que tente
a muller é
lóxico; ela
representa a
fecun.didade

a pel, significando a fecundidade, eterna
mocidade, a saúde, tal como aparece na
serpe de bronce do templo de Xerusalén
ou aquela que Moisés mandou erguer no
deserto

para

curar

das

picaduras

velenosas. Animal mítico do templo de
Esculapio ou Asclepio, deus da Medicina,

aquí

vén

a

bomba

das

teólogas

feministas actuais: adan non é nome
propio dun individuo, senón o Telúrico, o
Terreo, o sacado da terra, en hebreo

adamat. Pero Adán coma persoa, aparece
máis tarde vida. É dicir, que primeiro foi
creada Eva.

sapiencial serodio (Sab 2,24). A serpe é
ese réptil das profundidades que renova

uránicos ou do ceo aparecen despois. E

pasou a significar nada menos có pene

O Telúrico é un ser asexuado, unha

ou mem.bro viril, mentres que a muller

estatua de barro neutra, á que o Creador

era a terra sobre a que o macho traza un

lle abre unha cavidade coma nunha

suco. Un himno litúrxico do século XII

ánfora; ese costado, que evoca o útero

fala da Virxe María coma "terra non

materno. E así

ara bilis".

humanidade.

Sería bo lembrar que o drama de Caín e

pretensioso, e agora resuLta que o

Abel tamén significa o paso do pastoreo

primeiro home era muller!

nace a matriz da

¡Pobre

Adanciño,

tan

como nolo amasa o emblema da casa
Bayer.
Que tente a muller é lóxico; ela
representa a fecundidade dentro dunha
constelación feminina que as relixións
coñecen, e que consiste neste círculo:
mu l ler-1 úa-serpe-auga.
Os

hebreos,

pastores

seminómadas

envexaban os · cultos da fertilidade da
agricultura cananea, representada esta
. pala parella divina. Polo tanto, no relato
da creación da parella humana, rexeitan
toda referencia idolátrica e falan contra
a serpee maila muller,

descu~pando,

nesa

sociedade patriarcal, ó macho. ¿Pecado
sexual?

Máis

ben,

tentación

desa

fertilidade que procede da unión dos
sexos, feminino e masculino.
Por outra parte, no período paleal ítico,
mentres o home se dedicaba á caza, a

e · ··········

POI AS NOSAS ROMAXES
MEDIEVAIS
·A VI RXE DO FARO
O amigo Nicanor Rielo Carballo ten publicado varios traballos

cunha vela na man, e se esta non se apagaba entón era que ía

sobre est e sonado santuario mariano, dende o libriño titulado A

sandar. A.ntes de chegar á capela está o camiño ou costa da

Romaxe do Faro que saiu en 1978, ata o da revista madrileña

Vi·rxe todo el cuberto de herbiña baixa, que aí.nda agora nos

Narria, en 1993. Outros máis xa se teñen dedicado ó estudio

nasos días moitos devotos pasan axeonllados .. A misa principal

desta romaxe, como A. Gómez Ledo co seu Cancioneiro da Nasa

ten lugar fóra da ermida, para que poidan asistir a ela tódolos

Señora ~o Faro (Madrid, 1953).

visitantes, mentres que os ofrecidos non deixan de tocar co seu

Asentada no centro xeográfico de Galicia, a 1.177 metros de

pano a imaxe .da Virxe, para lago pasar pala parte do carpo

altitude, na liña divisoria das provincias de Lugo e Pontevedra e

enferma. Os actos relixiosos rematan coa procesión.

a curta distancia tamén da de Ourense, a capela da Virxe

O xantar, como os de tódalas romarías, adoita ser abundante en

érguese no monte Faro, de onde recibe a súa denominación.

comida e en viña. No século XVIII

Nada se sabe da orixe, coidando algúns investigadores que

grandes cal·deiras de cobre, para nelas cocer ali no campo

puid ese datar do século VI, ou mesmo xa ser obra moi posterior

castróns e peixe, que lago se afogaba -máis que se regaba- en

dos monxes cistercienses de Oseira, polo que entón non podería

bo viña das ribeiras do Miño. Non se sabe, pero de seguro que a

aínd~

era trqdicional subir

ser ant erior a 1141 . A lenda fala de aparicións de pegureiros que

tradición destes xantares vén de moi antigo, sen dúbida que xa

and aban co gando pala serra, de moitos milagres, de

da ldade Media. Coa chegada do solpor a xente comeza a baixar

curacións,...

para as súas casas, do mesmo xeito que subiron, a pé, a cabalo

A ela acod en mill eiros de romeiros, uns devotos e outros non

ou en coche, lago de pasar un bo día de troula, de xantar ben e

máis ca por pasa r no se u torreiro un bo día de lecer.

de botar uns bailes ó son das gaitas.' De cando en vez aínda se

A ROMAXE DO FARO

escoitan vellas car:itigas, acompañadas de aturuxos e o seu eco

Celébrase dú as veces ó ano: o quince de agosto e o nove de

pérdese por todo o monte:

setembro, se nda a principal a segunda data. A festa comeza coa

Nasa Señora do Faro

subid a ó monte, a pé ou en cabalo antes, e agora en coche, non

sentada na súa porta

fa lta ndo os devotos que pasaban a noite no santuario. A

pro recibir ós romeiros

prim eira pa ra da é a Fonte da Ortiga.de boa auga para as

que veñen rubindo a costa.

doenzas da barriga. Outro manantial moi concurrido é a Fonte
dos Meniños, na que as nais metían na auga os filias enfermos.

Nasa Señora do Faro
déame o que ten na mau:
déame un mozo ben feíto
que fago tembla-lo chau.
Nasa Señora do Faro
ten a pipa no penedo,
as mulleres beben viña

e os homes cwga do rego.
XOÁN DE REOUEIXO
Cinco cantigas "de a.migo" atribúen a este xograr os apógrafos
italianos de comezos do século XVI. Nas cinco fala da romaría
do Faro, a onde a moza sobe para falar co amado, e de onde
baixa namorada, porque ali lle xurou eterno amor:
ca mi jurou que morria
por mi; tal ben mi quería!.

_

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

Nasa Señora

do Faro

Xoán de Requeixo quizá naceu nesta parroquia, a mesma á que
pertence o santuario do Faro, no concello de Chantada, polo que

X. A. Miguélez Díaz

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-

tería subido moitas veces ata o alto do monte onde se acha a

cantigas propias e alleas, e un trago aquí e acolá do bo viña das

ermida, tanto os días de festa, como cando de nena ía co gando.

ribeiras do Miño, acompañado dunha talladiña de carne.

A súa actividade poética · debeuse desenvolver . na segunda

Coa chegada do luscofusco a xente empeza a baixar, cadaquén

metade do século XIII, coincidindo co reinado de Afonso X o

para as súas casas, quedando só o santuario batido poJo forte

Sabio. ·

vento, non voltando a el os máis dos devotos e romeiros ata

Na primeira cantiga a moza quere ir á romaxe ou· mesmo á

agos.to ou setembro. Pero esta vez a moza baixou contenta,

ermid~. porque sabe que ali virá o amigo, poderán falar e tamén

porque pasou o día co seu am.igo e, como lle confesa a súa nai,

contarlle a coita do meu corac;on:

alí lle xurou eterno amor:

Fui eu, madr', en romaria a Faro con meu amigo

A Far' un día irei,
[eu, mía] madre, se vos prouguer,
rogar se veerei
meu amigo, que mi ben quer,
e direi-lh 'eu en ton
a coita do meu corac;on [. ../

e veriho d'e/ namorada por quanto falou comig0;

ca mi jurou que morria.
por mi; tal vez mi quería!
Leda venho da ermida e d'esta vez leda serei,
ca falei co meu amigo, que sempre [muito] desejei,
ca fr!Í jurou que morria
por mi, tal vez mi quería!

Un día recibe un "mandado" de que o mozo. irá á romaxe para
ali falar con ela:

Du m'eu vi con meu amigo vin leda, se Deus mi perdon,
ca nunca lhi cuid'a mentir por quanto m'ele diss'enton.
ca mi jurou que morria
por mi, tal vez mi quería?

Atender que'eu mandado, que m'enviou meiJ amigo,
que verrá en romaria a Far' e veers-s' á migo,
e por en tenh'eu que venha;
comó quer que outren ten ha,
non tem'eu d' el que non venha [. ..}2
1

A moza foi á romaría e, como tódolos veciños, asiste á misa,
anda na procesión arredor da capela, e lago xanta quizais
castrón cocido, que era a comida típica aínda no século XVIII.

Cancioneiro da Biblioteca Vaticana (C.V), 895; Cancioneiro da Biblioteca

de Lisboa (CBN), 1290. Segundo a edición do equ ipo do centro de
lnvestigacións Linguísticas e Literarias "Ramón Piñeiro", Lírica profana
galega-portuguesa, Compostela , 1996.

Lago habería baile amenizado por un gaiteiro e tamén polos

2

CV,897; CBN, 1292..

xograres que, como Xoán de_Requeixo, andaban por·alí botando

3

CV,894; CBN, 1289.
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DO VERAN.

Co nvócase o encentro- retiro de verán de IRIMIA: reflexión, intercambio,
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tódalas idades, pagado a escote.
A proposta é: A va/tas coa espiritualidade: a intelixencia e o corazón.
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INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

O DRAMA DE -KOSOVO
O estado federal iugoslavo, creado _en 1945, foi o·escenario no ·que se superpuxeron, na década dos oitenta, un ha
aguda crise econ_
ómica, xerada en parte, pola morte de Tito e polas numerosas colisións entre os dirixentes
políticos das diferentes repúblicas. Neste contexto, a partir de 1986, cobrou vigor en Serbia un ha· modalidade de
. nacionalismo agresivo, que acabou ~on toda a construcción federal ideada por Ttto. Desde o goberno serbio,
encabezado por Milosevic, apoiouse a satanización doutros grupos étnicos, con moitas mortes .inocentes e un ha
guerra atroz. En 1989-90 aboliuse a condición autónoma da que disfrutaban Kosovo e a Vojvodina.
A provincia de Kosovo
Kosovo ten unha superficie de 10.887
km2, unha poboación de dous millóns de
habitantes, unha composición étnica de
albaneses (880/o) e serbio;; (70/o). A lingua
é principalmente o albanés · e tamén o
·serbocroata .. No referente á relixión son
musulmáns e ortodoxos.
No ano 1990 Serbia aboliu a condición
autónoma

desta

provincia,

o

seu

parlamento foi disolto, o ensino do
albanés prohibido e instaurouse unha lei
marcial con efectos que duraron ata a
actualidade. Houbo moitos movementos

¿Este conflicto ten solución?

de desobediencia civil, infinita miseria e

A

abundante

remedio,

represión

mentres

a

comunidade internacional miraba para
outro sitio. A partir de 1997 o pobo
albanés optou por unha resposta máis
contundente contra agresión e fundaron
o Exército de Liberación de Kosovo (ELK),

confrontación
porque

parece
tódalas

difícil

4. Recoñecer abertamente o dereito á
autodeterminación éle Kosovo. Esta é

propostas

defendida pala maioría dos habitantes de

ter

existentes

Kosovo:

non ·proporcionan un ha satisfacción

posteriormente integrarse en Albania.

logra-la

independencia

e

razoable ás partes en conflicto. Existen

Esta solución é rexeitada por Serbia e

algunhas alternativas. Analizamos catro:

palas autoridades internacionais.

1. Devolver a Kosovo a súa condición de

De novo estamos ante unha situación na

1989. Esta é a proposta da Unión

que hai que defender o dereito dos pobos

Europea, pero é rexeitada principalí!lente

a decidi-lo seu propio destino xeográfico

por Serbia.

e político. Se as persoas témo-lo dereito
a decidir libremente, ¿por que os pobos

internacional, o conflicto recrudécese e o

Cor,iverter a Kosovo nunha das
entidades da federación iugoslava, como
Serbia e Montenegro.Esta
daría

ELK , pese a dispoñer dun arsenal

satisfacción ás demandas duns e de

decisión · libre e autónoma?. O conflicto

rudimentario, controla entre un 30 e un

outros, pero dados os movementos de

provén do dominio dun pobo sobre outro

400/o do territorio de Kosovo. Ningunha

secesión que hai xa en Montenegro, para

e isto debería desaparecer no contexto

solución pode adoptarse sen contar con

Serbia parece pouco convincente.

do respecto ós dereitos de tódolos pobos.

este movemento que EEUU chamaba hai

3. Abrir negociacións encamiñadas a

Mostremos a esperanza de que este

pouco terroristas e agora. "insurxentes". A

unha eventual partición. Serbia podería

conflicto se solucione e as autoridades

última ofensiva de Serbia ía encamiñada

conservar algúns· recintos históricos, así

"democráticas"

a controla-las zonas de minas de carbón,

como

valer os seus principios para resolver

que é unha das riquezas deste pobo

maiormente pala poboación serbia. Esta

pacificamente este grave

perseguido.

solución non parece moi viable.

humilde pobo de Kosovo.

unha

organización

que

aspira

a

independizarse de Serbia e recuperar a
autonomía do seu p0bo:- Actualmente,
pese a algúns esforzos da comunidade

2.

as

escasas

zonas

habitadas

que

colectivizan

esas

liberdades

individuais non teñen o dereito a unha

internacionais

fagan

p~oblema

do

e · · ._... . . . .

O CANTAR DO IRIMEGO
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AS PENAS DE ROMAY

Rectificar é de sabios e, sen considerarse .

un dentro desa categoría, coida preciso segui-la norma. Diciamos nestas páxinas moi
recentemente que os congresos do_
s principais partidos non cambiarían gran causa. E
así foi, para quen vexa as causas desde fóra. Pero algúns dos afectados máis
directamente non o ven así.
Tal como estaba previsto, os catro tnil discípulos de Manuel Fraga aprobaron por
unanimidade todo o que lles puxeron por diante. Pero algúns empezaron de contado
co trasacordo. Entre eles destaca o ministro de Sanidade e presidente provincial do PP
da Coruña, Romay Becaría. Aínda que el non o dixo publicamente, varios dos seus
colaboradores máis próximos non deixaron de queixarse. E mesmo o seu compañeiro
de goberno en Madrid, Mariano Rajoy, tamén apoiou estas queixas.
Mariano Rajoy ten a coartada de que non votou no congreso: ó vir no avión con Aznar
chegou cando todo estaba xa aprobado. Ademais el xoga a máis ·longo prazo e non
está preocupado polo futuro inmediato. Pero Xosé Manuel Romay pregoara a quen o
quixera oír que Fraga sabía perfectamente o que mellar lle .conviña ó país e qu·e ben

2. O primeiro deste xullo
asistimos ó enterro
moita xente, o arcebispo,
bastantes colegas cregos.
3. A duodécima R.omaxe
preparouna en solitario
"ancorando no futuro",
malia algún señor vicario.
4. Foi chamado pala Curia
por tal feito; coherente
díxolles: "tomen medidas,
quera ser independente':
5. Home de poucas palabras

feito estaría o que el propuxese no congreso extraordinario. ·

moi serio, sempre a~igo
de non vivir predicando

Pero agora resulta que os presidentes provinciais do PP non seguen senda

se antes non daba trigo.

vicepresidentes, que se suprimiron os comités electorais pr:ovinciais e que no comité
te- la tixo la polo mando, e que -para máis INRI- é Augusto César L.endoiro, presidente

6. Ramón Dosil deu traballo
a moitísimas mulleres
fundando a cooperativa

da Deputación, quen está no

con moi xeitosos talleres.

único os que figuran son os presidentes das deputacións; ou sexa, que Romay.deixa de

comité electoral galega, que
terá facultade para aprobar e
mesmo modifica-las listas de
candidatos ás municipais do
ano que vén.
Por todo isto están moi doídos
os altos cargos do PP da
Coruña. ·

Na

peculiar

concepción

da

democracia

imperante non tiveron tempo
de

coñece--la

lista

de

candidatos ós novas órganos
rectores ata o momento de. ser
sometida a votación. E nese
intre non tiveron o valor de expresar un descontento que agora andan murmurando
polos recunchos, que tampouco se atreven a dicirllo á cara de quen manda de verdade. ·
E Manuel Fraga ten unha resposta sublime: Romay ten na nova executiva o peso que
as bases do PP lle atribuíron.
En fin, que por unha vía un tanto peregrina poida que quedasen definidos os designios
sucesorios dun Manuel Fraga, que reiterou o seu compromiso de seguirá fronte do PP
de Galicia aínda máis alá do que sexa da súa continuidade na Xunta. E mentres o
presidente e fundador do PP tome unha postura tan clara, de pouco valerán outras
ideas presuntamente diferentes e supostamente máis democráticas que poidan aduci-

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

1. Foi Ramón Dosil Martínez
crego de 'Corcubión,
afervoado irimego,
nome xeneroso e bon.

_

los altos cargos do PP des.de Madrid. Xosé Cuiña, sen dicir palabra, gañou moitos
enteiros na bolsa sucesoria do PP.

7. A liturxia funeral
presidiuna Monseñor;
non estivo mal de todo
pero puido ser mellar.
8. En plena aldea en que a xente
castelán non fala nada
en castelán e galega
foi a misa mesturada.
9. Empanada de mestúra
que resultou algo pobre:
en castelán celebrouse
a parte que é máis nobre.
10. O naso Rubén, amigo
do finado don Ramón
pronunciou a despida:
aplausos con emoción .
11. No seu enterro, pois era
irimego dos mellares
lucía o nome de lrimia
nunha coroa de flores.
12. Adeus Ramón, e que amenza
para ti unha gran mañá;
e graciñas por coidarte
a Juana, querida irmá. -

