"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"
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EDITORIAL

A RECONQUISTA OVaticano escolle.
a Rouco unha vez máis e, con el, en rigorosa coherencia, a
submisión e a docilidade máis gris. Esa é a triste imaxe desta
Igrexa institucional de fin de século, u~a organización atada
e ben atada, empeñada en formar un corpo sólido de dóciles
e anónimos combatentes para a reconquista do espacio social
perdido.
E ese é precisamente o programa de Rouco. Reconquista e
reconquista. Ou noutr'as pafabras: antisecufarización,
financiación da Igrexa polo Estado, catequese nos centros
públicos.

Velaí a
cuestión: ¿A
quen escoitas?

qu
pacio social que os xerarcas consideran
p rdid , ' , máis ben ó contrario, un espacio gañado para o
Evanxeo. Un achegamento sen anteolleiras pietistas ós
Eva~eos non deixa lugar a moitas dúbidas neste punto. Ó
iniciador de toda esta Historia matárono os poderes· civís a
instancia dos relixiosos, por blasfemo: t9mou partido pola
muller e home caídos fronte á relixión que bendicía ese estado
de causas. E tomouno facendo unha crítica radical da relixión.
Foi un discurso secularizador: o Reino xa estaba aquí e a
liberación do oprimido era o seu sinal. Non en balde desde
os sesenta hai unha liña de reflexión teolóxica que pon en
evidencia que o cristianismo lev:a en si o xerme da
secularización e que non é casualidade que ese fenómeno de
gran importancia para a emancipación humana se produza nas
ociedades tradicionalmente cristiás.
Velaí unha contradicción da Igrexa Católica, unha fecunda
contradicción con resultados históricos de pecado e santidade:
é unha institución relixiosa poderosa, conservadora e amiga de
predominios, pero leva no seu seo a máis desestabilizadora das
m nsaxe. Unha mensaxe que podemos expresar en dúas ideas.
Primeira: o home - e a muller- están por riba de calquera
r lixi ' n , calquera lei, calquera convencionalismo, e calquet:a
pod r. gunda: non hai outra maneira de amar a Deus, de ser
r lixio o que amando radicalmente á persoa concreta, ás súas
liberdad , ~ eu der itos básicos, fronte a calquera poder
tario, civil, r lixio o ou militar; é dicir, sendo ·radicalmente
u lar.
·· ······ ·······e

O TRASNO

CONTAMINADOS Un
chiste de Pepe Carreiro na portada de A Nasa
Terra faime cavilar, que non rir. Un paisano
empequenecido mira para un cardeal axigantado
e di: ¿E para que vou reivindiar unha Igrexa en
Galega se o que eu quera é acab~r coas Igrexas?
Coincide a cousa coa convocatoria do Bienio
Irmandiño para asina-lo documento Galegas de
por vida, no que, xente coñecida e menos
coñecida, se xunta nun acto público de' gran
forza simbólica para declarar, ante notario, que
queren unha morte. como foi a súa vida: en
galega, facendo normal o que resulta incrible
. que non o sexa, se non for porque vivimos nun
país incrible. E sobre todo coincide coa negativa
por
a participar dalgunha xente invitada,
escrúpulo antirrelixioso: quizais iso de
reivindicar funerais e esquelas en galega, lles tiña
certo arrecendo a incenso e preferiron non se
contaminar.
E que queres que che diga. · Empecemos polo
táctico; fundamentalismos fóra. Se eu, sendo
nacionalista, non me gustase o fútbol, e mesmo
me producise bochas na intellxencia, e tiver a
oportunidade de axudar a converter ese
fenómeno pararrelixioso de masas en ferramenta
para a xente se afacer a vivir en galega, non o
dubidaría. Pero dando un pasiño máis. Igrexas
haiche moitas. Son dificilmente evitables. Cando
se pasa do grupiño de amigos que se xuntan
cando lles cadra para xogar, manifestarse, ou
rezar, a unha masa que hai que organizar,
estru~cturar e reproducir.... xa ternos formada a
institución deportiva, política ou relixiosa, e
topamos co Super Club, co Gran Partido e coa
Santa Igrexa. E pon.lle colores' a vontade.
E dentro da Igrexa- Igrexa, ben sabemos quen
manda agora e cantas falcatruadas non se
fixeron. Pero, humanos e contaminados,
Mancho Valcarce era Igrexa, e Irimia e
Encrucillada tamén, e Tereixa e l=Ienar son
Igrexa, e Celsa e ~uncio ·e a señora Trini, que .
sabe dá-la paz que ·namora, é Igrexa, e Ellacuría
e Ernesto Cardenal e Rigoberta Menchú,
tamén. . .... e o Opus... xa me anmolaches,
sonche as bromas pesada.s da historia. Pero
quédalles pouco, que os disidentes desde a
fronteira e a catacumba andamos r:eorganizando
a alternativa, e teñ.en os días contados. ¡Toma
farol!!

BOA.NOVA
OECO

A · PALABRA

O RONSEL DOS PROFERAS
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(Feitos; 10,34ª, 37-43)
amigos de ideais e hoxe abando descridos. Onte díxo.me que nunca ousara
Tomou entón Pedro a palabra e dixo:

preguntarme pala miña pertenza á lgrexa aínda que sempre devecera por

-Abofé, vexo que Deus non fai distincións de

facelo. De súpeto decateime dunha obviedade. A súa curiosidade era ben

persoas.

diferente da dos meus colegas deste mundo do ensino con quen discuto.
Educada na distancia do con.fesional, a súa pregunta nacía da inquedanza

Vós sabéde-lo que pasou en toda a Xudea,
comezando desde Galilea, despois do bautismo
que Xoán predicou: como Deus unxiu con Espirito

do descubrimento e non nos prexuízos do sabido. A miña resposta
espontánea podería estar cargada de teoría e poida que acochase unha
. inconsciente apoloxética. Os máis novas póñennos á defensiva e os máis

Santo e con poder a Xesús de Nazaret, que pasou

vell.os sentímonos tentados pala inercia do adoutrinamento. O resultado .

facendo o ben e curando a tódolos que estaban

podería ser que quedase esquecido o esencial do. que ela buscaba. Quería

asoballados por Satán; pois Deus estaba con el. E

limpamente o meu testemuño, que eu lle

nós somos testemuñas de todo o que fixo no país

esa institución. Pensei que deb'ería responderlle algo así: son testemuña

dos xudeos e mais en Xerusalén. Matárono

que moitos homes e mulleres atoparon nesa lgrexa o impulso do Espirito

colgándoo dun madeiro. A este resucitouno Deus

para pasaren pálo mundo facendo o.ben. Dixo Umbral que Deus é unha

di~ese

o que significaba para min

ó terceiro día e concedeulle que se deixase ver,

gran dúbida e a lgrexa non deixa de ser unha institución. Eu asumo a

non de todo o pobo senón das testemuñas

dúbida, sei que o Espirito non está pechado en ningunha institución e, ·

escollidas de antemán por Deus: nós que

consciente da negrura do meu egoísmo, confío en camiñar pola luz do

comemos e bebemos con el, logo de que

d~

. ronsel que eles

resucitou de entre os martas. E mandounos que

deixaron. Non me

predicasemos ó pobo e atestemos que el é quen

importa moito o que

foi constituido por Deus xuíz de vivos e de

predicaron, préstame o

martas.El é de quen tódolos profetas dan este

que .fixeron.

testemuño: tódolos que crean nel recibirán polo
seu nome o perdón dos pecados.

JAGG

A CLAVE

l

"DEUS. RESUCITOU A XESÚS"

Un discurso coidadosamente elaborado, para que a igrexa do autor teña nas mans un resumo completo da predicación cristiá, un
"kerigma completo", un "protoevanxeo": ·enchendo ca?a apartado coa tradición de Xesús ternos un e~anxeo escri.to completo, como
Marcos por exemplo.
Nas nasas asembleas eucarísticas.volven resoa-las p(imeiriñas palabras da fe. O autor recolle contidos e fórmulas Qa predicación dos
anos 40, para fundamenta-la fe e a misión evanxelizadora da súa comunidade dos anos 90. Proba deste nivel primüivo é que o
anuncio da marte de Xesús está contemplado só dende a historia sen máis, sen acentos sacrificais, sen consecuencias salvadoras.
O centro do anuncio: "Deus resucitou a Xesús': Unha fórmula moi primitiva: o home Xesús é o obxecto da acción de Deus, coma
Abrahán ou Moisés. Neste nivel tan primitivo, a reflexión sobre o misterio de Xesús aínda está nos comezos, sen

a~irm~cións

decididas

sobre a súa divindade. Esta lectura escóitase coa emoción que supón contemplar un monumento moi primitivo da nosa fe.
A Resurrección, clave da fe. Dende a resurrecciór:i do Señor Xesús todo comeza a ter sentido. Primeiro, comprénd~se todo o vivido con
Xesús: de aí o resumo da historia dé Xesús; segundo, descóbrese o misterio de Xesús: "é o Señor de todos"; terceiro, enténdese
claramente a proposta dunha nova humanidade: o home pode cambiar totalmente ("converterse"). encherse do Espirito, vivir cos
novas valores de Xesús, ceibarse das ataduras da inxustiza, da prepotencia e da mentira (antes "asaba/lados polo demo" e agora
"perdón dos pecados''); en definitiva: acadar horizo.ntes de Vida Eterna.
E desta "Boa Nova da paz", así comeza este discurso, "nós somos testemuñas", porque o vivimos e o anunciamos a "tódolos que queiran
crer': Ésignificativo que con este discurso a evanxelización salte as barreiras da raza xudía para entrar, por primeira vez en Feit os, na
cas_a dun pagán como Cornelio, espallando extrañeza nos xudeocristiáns (Feit 10,45; 11,2-3).

9 . .... . .. .....
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APENEIRA
OS 199 INMIGRANTES

que van poder acceder ó permiso de

residencia en Galicia teñen de prazo ata o día 31 para cumprir cuns requisitos ás veces
imposibles. Un ha lei moi restri.ctivá e inxusta que é coma un ha lousa que pende sobre
a vida destes cidadáns que buscan nesta beira do mar máis liberdade e traballo. Uns
11.000 deles viven entre nós na máis arr.epiante marxinación, tamén están nesta lista
negra James Harrison, que aparece na foto con dous compatriotas de Serra Leona e
que escapou da guerra como polisón ata que chegou a Vigo e agora vive en Vilagarcía
con Guah, que fuxiu como polisón da guerra do seu país, Liberia, ata o porto desta vila.
En Serra Leona hai 4.000 nenas loitando naquela guerra civil, compañeiros e parentes_
de James.

A XVI SEMANA
GALEGA DE
FILOSOFÍA que convoca a Aula
Caste lao de Filosofía os días 5-9 de abril
co nvi da nos a pe nsar e debater sobre a
autodeterm in ación: "refl exion ando sobre
conceptos como o da identi da de, o
suxe ito po lít ico, a cid anía ou as
definicións de pobo, esta do ou .nación".
lntervirá n varios pensa dores como :

OS RAMOS de domingo de tal

Michae l Lowy, Sáda ba, Eva Fo rest e José

nome son unha xoia gardada entre panos

Sa ramago. O Nobel vol t a a este foro no

nas casas dos veciños: serven para

qu e inte rvi ra dez anos antes naquela

bendici-las pertenzas e tamén para

semana sob re "Po rtugal hoxe''.

afasta-las treboadas e outros accidentes
que poidan sufri-las familias. Os mesmos
ramos que colocaban nas terras para
pedi-la

protección do · alto ou .nos

remates das casas cando se festexa o
albareque. Neste día non podían falta-los
ramos de oliveira, unha árbore que tivo
máis

raigame

neutros

tempos

en

Betanzos, Valdeorras, a Rúa, etc ... , da que
falan estes versos do cantigueiro popular:

O MUSEO DE TERRA SANTA, no convento de San Francisco
"Sem ~ na

trai. / Dálle o aire dalle a chuvia, /

Santa", aínda que está aberto os días labora bles (11 :00- 14:00/16:00-19:00) para

arrandéase e no cai". Neste día non só se

de Compostela, é un bo xeito de ach egarse a t odo o que lembramos na

e cultura de

competía co ramo máis ·grande, 'Senón

Israel, dende o paleolítico, xa que tódalas pezas son do Próxi mo Oriente. A presencia

tamén en luci-las mellares prendas,

sucesiva de romanos, bizantinos, árabes e turcos en Xerusa lén está atest ada a través

comQ

de obxectos que revelan cada cultura. Ca conviven cia de re lixións, os ca miños de

da Exposición de fotografía de Virxilio

peregrinación a esta cidade, así como a súa maqueta son outros dos seu s motivos. Na

Viéitez, que se pode ver nestas semanas

foto, a "Maqueta do Santo Sepulcro" feíta por Frei Bartolomé de las Heras para a

no Museo do Pobo Galega.

visitas guiadas .. . Dános pé para facer un percorri do por t oda

·ª historia

exposición do Ano Santo de 1950 en Roma. Para grupos chamar ó 981-58 1600.
················e

"A oliveira do adro / moitos recordos me

vemo~

nestas mozas endomingadas

Alfonso Blanco Torrado
11

TERRA ALÉN"

son viaxes que organiza o departamento de Edafoloxía

de forestais de Lugo, coa teima de ir "Cultivando cultura", xa que buscan relacionar
4

· esta materia ca contorno real: xeog ráfico, ambiental e sociocultural, e chama- ! ~
atención cara á facianas da cot idianeidade que non son valoradas ata ágora nin
relacionadas ca que se estudia. Oueren que a formación técnica e especializada non
se divorcie da ambiental, cultural e humanística. Están a percorre-lo país e alternan
o estudio do chan con recitais dos poetas d~quela co_marca, visitas ós monumentos,
lectura pública das experiencias dos viaxeiros. Así, o día· 10 de abril, o camiño vai ser
pala Terra Chá e a Mariña de Lugo, con visitas e explicacións do Castro de Vilalonga,
o Pedregal de lrimia, a Praia das Catedra is e Mondoñedo, ou recita is de poetas desta
cidade e da chaira. Están abertas a todos e lustramos esta nova cunha foto dunha
braña chairega da comarca do organizador destes itinerarios, o profesor Roxelio
Pérez Moreira.

AS VOCES SUBVERSIVAS durante o franquismo é o tema dun
congreso de hispanistas que ten lugar nestes días en B.irmingham, canda·, o 1 de
abril, están a punto de cumprirse os 60 anos do remate da ~uerra civil. Xun t o con
cataláns e casteláns, a presenda galega está na voz de Claudia Rodríguez Fer e
Carmen Blanco que falarán da situación da poesía e da muller respectivamente
naquelas condicións de falla de liberdade pero de fonda creatividade para mante r
distancias coa submisión. Ámbolos dous manterán un .intercambio cos estudiantes
do lectorado naquela universidade que xunto ca Centro de Est udios Galegas en
Oxford están a espertar un grande interese palas nasas letras naqu elas lat itud es. O
último lectorado galega é o que vén de crearse en Cracovia.

O DÍÁ MUNDIAL DA
AUGA, o 23, ben merece _un eloxio
e agradecemento a esta criatura feble
que forma parte de nós, ó mesmo tempo
que denunciamos a pouca sensibilidade
cara a este don pala banda de todos e
que só ·parece preocuparnos cando nos ·
falla nas secas ou cando nos visita con
exceso nas inundacións. Este elemento
que se está a converter no aura do futuro
esixe que estudiemos o uso que facemos
dela, a súa depuración ou reutilización ,
tamén hai que denuncia-la erosión e a

O DÍA DE SOLIDARIEDADE COS POBOS QUE
LOITAN CO"'TRA o RACISMO, o 21, obríganos a denunciar

contaminación provocadas poi.a súa mal8

outra vol t a esa maldi ció n que aflixe sob re todo ós Estados Unidos, non só cidadáns de

administración, e qué dicir das afeccións

cor ne.gra (o 700/o dos mái"s novas declaran que sufriron discriminacións nestes meses)

que lle producimos nas zonas industriais,

ou os asiá t icos, tam én co n hispan os que se están a converter na minoría máis grande,

urbanas e rurais, po ~ exemplo, a t ravés do

pois xa son 30 millóns •. e aínda que algúns están na punta do crecemento económico,

uso de pesticidas e nutrintes no agro.

un 30 O/o sofre a miseria máis du ra dos que viven en EE.UU: só á metade acada o título
de ensi no medio, fronte ó 830/o dos cidadáns de cor branca e o 740/o de cor negra. Pero
esta marxinación dos grup os étn icos e culturais castiga aínda máis as tribus que
habit an, por exempl o, na fronteira con

Méx i ~o,

os apaches ...
e
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1999: ANO DE BLANCO TORRES (e

111)

DOUS LIBROS
Mentres agarc;laba a sentencia da denuncia por inxurias
con publicidade que contra el interpuxera o político
algún
pontevedrés Manuel Portela Vall~dares, pasou
tempo no Amido, durante o que deu ó prelo o único libro
de poemas que publicou, baixo o tít~lo de Orballo da
medía noite. O tribunal madrileño fixo público o veredicto
o 23 de outubro de 1929' e o día tres anterior saía do
prelo na Coruña o poemario, dividido en dúas partes e
formado en total por 31 poemas.

...

Excmo.sr.:

PReSIOeNCIA

Consejo de Mi .nlslros El Excmo.sr.Presidente de la República
eussecReT>.RI>.

se ha dignad.o dictar el s .i guiente Decreto:
"De acuerdo con el Consejo rl.e Ministros
Pa~

Vengo en nor.ib:tar Gobernndor Civil. d<i

lencia a D. Roberto Blanco Torres.=Dad.o
en Madrid a 29 de Di o iembre de 1931 o=
Ni'ceto .Alcalá-Zamora y Torres.-=::U Presidente del Consejo de Ministros.-!ianuel

Tamén tivo tempo durante estes meses para ordena-los
seus artigas, dos que escolmou 38, que' se publicaron a
finai do ano seguinte, o 30 de decembro de 1930, co
título De esto y de lo otro.

Azaña ...

De Orden cocmnioada por el :O:Xomo.sr.
Presidente del Consejo de .l..inistros

· ://'_. i·.t::\t:.r::.:~
·..

E tes foron os únicos libros que chegou a rematar, pois
dou que estaba preparando cando publicou o segundo
nun se chegarían a publicar.

...

.

go el honor de tra2ladarlo a

v.E.

ten~

para su

.

conocip;iento y e fe otos consig1liente s.
Mé.~d 30 de Dcloi.embre · de 1932

EL

.

GOBERNADOR CIVIL DE PALENCIA

SUBS~CRETARIO•

~~

Exomo.sr.J..!ini~tro de la Gobernación.

N m s d marzo de 1931 fáise cargo da dirección do
sem nano uren án La República, á vez que partícipa
a tivam nt nos feitos políticos que se desenvolv~ron
_,__----"--·-«•--· . ..... - -· ., ___ .; ___ ,_, .. .. - "'-- -· ··- - ...
durante e tes días, dende a desaparición da monarquía, ata
a proclamación da W República o 14 de abril de 1931.
Nomeamento de Gobernador Civil de Palencia.
M es despois era nomeado gobernador civil de Palencia,
(Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares
sendo ministro· da Gobernación o coruñés Casares
Quiroga, o 29 de decembro de 1931, pero pouco 9-urou. , de Prensa do Ministerio da Gobernación -para a que fora
a súa aventura política, xa que axiña solicita o cesamento,
nomeado no .mes de maío-, ata que se levou a cabo o
qu lle é concedido o 15 de xuño do ª!1º seguinte.
plebiscito. El .foi quen presentou o mitin celebrado no
R'etoma
a
trasfega
cotiá
d6
xornalismo,
teatro Alcázar de Madrid, o 26 de xuño. Dous días despois
incorporándose a El Noroeste da Coruña, que era o publicaba no xornal vigués El Pueblo Gallego as seguintes
voceiro do Partido Radical Socialista. En 1935 trasládase palabras, que coidanios que sexan as derradeiras que deu
a Pontevedra como director de El País, xornal . a coñecer en galega:
republicano moi vinculado á Izquierda Republicana ·de
Manuel Azaña. C9mo viña facendo de cote, dende os
Sí
ano de Cuba, ó mesmo tempo colabora noutro.s medios
d comunicación? como El Liberal de Madrid, ou o
emanario galega de esquerdas Ser que se publicaba en
De longas edades ven sempre pra Galícia, nun .idioma
mp tela.
que solo os espritos finos comprenden, · un pulo de
renacencia. Veu, no vial da Natureza, no rumor dos pinares
O ESTATUTO DE AUTONOMÍA
e no bruar do .mar que bate a costa ártabra por onde viñeron
os antigos, ·e, no vial da Historia, veu no cantp dos seus
16 d febr iro d 1936 triunfaba na eleccións a
bardos e na espranza dos seus lierois. Veu, con forzq
Fr nt Popular, retomándose de novo o noso Estatuto de
inxente; pra non deixar dormir e pra aloumiñar, na voz
Aut n mía p rado durante o anos de goberno das forzas
participa activamente na
· poderosa de Breogán, envolta na brétema dos días
d d r ita. Blanco Torr
ampaña, non e facendo cargo da xefatura do Gabinete
xenexíacos.
\..,.
.<: ..

···············o

ClodioGonzález Pérez
Esa .voz oírona os millares, os fillos despertos e aleigados
· que a levaron como un imperativo sagro ·a t~dol- os recantos
da Terra e a todal-as almas. I-esa voz modula hoxe o ance.io
xa callado, o mandato irrecusable que levanta no corazón do
pobo un fervor de hosanna, mentras todo o rededor, na .
Historia e na Natureza, con azo entranable cifirma: Sí.

·~

Rematada toda ª· trasfega, e antes de fixa-lo domicilio
en Madrid para dirixi-lo Gabinete de Prensa do
Ministerio da Gobernación, o matrimonio decide pasar
uns días de lecer en Ourense, na aldeíña do Amido. Aquí
estaba o 18 de xullo de 1936,. ..

63 ANOS DESPOIS
O silencio foi esvaecendo a súa memoria, fendido de
cando en vez non máis que por .uns pouc;:os que o trataran
ou que coñecían algo da súa obra. Houbo que agardar ata
1953, para que Ramón Otero Pedrayo lle adicase unha
emocionada leinbranza no Libro dos amigos, da que nos
quedamos ·con estas verbas:
Robert~ Blanco Torres, ainda disfroitaba do frescor d~
mañán severa do estoicismo, do noviciado eforxa _do caraiter.
Era nil a · doutrina Jrol da nativa honradez a. No soio
cárrego político que tivo, gobernador de Palencia, foí
recoñecido como "vir" de enteira honra e concencia hastra
por os piares nemigos e chegado o caso, e sabendo que a
in~ixencia ou .o rr:al pasar o agardaban na porta saiu por.
ela, sin -orgolez a, por non arar no inx usto rego un pasto por
o ministro.

A boa cidade do bo pantrigo, a Palencia gabada por
Barrow, venerada por Unamuno; abenz oada con amor
particolar por Santa Teresa, tivo en Roberto Blanco Torres
un gobernador dino da albenz a do seu pantrigo.
O tres de xullo de 1998 a Real -Academia Galega, a
proposta de Xesús Alonso Montero, acorda adicarlle o
"Día das Letras Galegas" de 1999" Dende entón a súa
memoria empézase a recuperar, coa reedición das súas
obras e a saída das. primeiras biografias.

- .Algún día chegarán á casa a preguntar por. Roberto...
Cantan os veciños que repetía unha e outra vez a súa
viúva, Dona Xulia Sánchez Novoa. Ela xa ndn o chegou
a ver, pois finou o 16 de abril de 1966 na súa casiña do
. Amido, pero mantivo sempre acesa a esperanza ó longo de
tantos anos de soidade, de que algún día se faría xustiza e
o nome do seu marido · había de figurar á cabeza dos
. xornalistas galegas.

Exposición Bio-bibliográfica organizada pala "Asociación Cultural
o Meigallo"

_
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ENIREVISTA

O CASO CUBANO
MONSEÑOR CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
Vicario Xeral do Arcebispado de La Habana
Hai aproximadamente un ano, trala visita de Xoán Paulo 11 ~ Cuba, este bispo cubano foi
entrevistado pola xornalista Isabel San Sebastián, da segunda cadea de TVE, programa
HE/ tercer grado~, Escolmámo-la entrevista por se nos po_de servir de árbitro para
situármonos na controversia sobre o caso cubano, da que hoxe publicamos dúas
opinións respectuosamente discrepantes. Consideramos que a cuestión é de interese
permanente, polos elementos políticos, relixiosos e humanos que implica a revolución
cubana e as reaccións emocionais que produce.
que había no ano 60. Que Cuba se abra
o mundo, ó meu entender, recoñecer
cómo está o mundo e cáles son as
reg~as que se deben _respectar.
¿E cales virían sendo?
Entre outras, a apertura na liña do .
comercio, na cultural, a maior
tolerancia ideolóxica, etc. Tamén unha
apertura
part1c1pativa,
diriamos
democrática. Pero esta é a opinión de .
Carlos Manuel de Céspedes, non a dos
funcionarios .do réxime, que supoño
que é máis ou menos igual.
¿A visita do Papa vai producir
resultados · a medio ou longo
prazo?
Espero que si. Non consecuencias
inmediatas en canto a medidas, aínda
Fidel, como figura grande, está interesado
que se ven no terreo relixioso.
nas figuras grandes
¿Cal foi a clave desta visita e
Na visita á Illa o Papa afirmou
despois de tantos anos?
que Cuba debe abrirse ó mundo e
Creo que o Presidente Fidel Castro,
o mundo a cuba. ¿Qµe significado ·
como xefe de Estado e home político,
deron as autoridades cubanas a
tiña interese político en que unha
esas palabras?
figura coma a do Papa, con autoridade
1 o haberla que preguntárllelo ós
moral
grande
no
mundo
funcionarios do réxime cubano. Podo
contemporáneo, con prestixio, estivese
dicirlle a que lle dei eu, que non son en Cuba. Sabía que a ' súa pr~sencia ía
membro do réxime cubano, serrón poñe-lo país nas páxinas dos xornais,
ac rdote da igrexa católica. Sen nas televisións, nas radios, e ademais
mbargo cr o que son moi evidente : dende un ángulo positivo. E Fidel
que o mundo e abra a Cuba significa Castro, que · coñece ben o seu pobo,
que teña en conta a realidade cubana,
abía que se o Papa ía a Cuba a visita ía
tabl c r tódala r lacións que se resultar ben, que o país había da-lo
poidan
e tabl c r
(diplomática , espectáculo que deu: unha visita moi
n ' mi a , culturai ... ); t' que Cuba alegre, ordenada, moi espontánea e que
t ña en conta a regra do xogo
deixou un bo gusto no pobo. E a el
int rna i nai qu non on agora a
interesáballe iso. Algúns dende fóra de

................
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Cuba calificárona, e creo que cunha
certa razón, de nova lexitimación do
goberno cubano. Por outra parte, pero
xa é unha hipótese miña, penso que
Fidel Castro, como figura grande, está
interesado nas figuras grandes e que
había un interese persoal. Acompañou
ó Papa cunha asiduidade; un respecto e
unha cortesía enormes, e penso que
non por pura formalidade serrón que
tiña interese en estar con el, en
conversar con el.
¿O · illamento contribúe a
precipita-la caída do réxime ou a
reforzalo?
Non me gusta falar de caída do
réxime porque non c~eo que vaia haber
unha caída
estrepitosa mn con Papa mn sen
Papa; nin con apertura nin sen
apertura. Pero creo que o illamento de
calquera país nunca convén á mellor
causa dese país. Haberá ca~bios
paulatinos, quizais máis lentos do que
moitos quixesen, pero que xa se están
vendo. Todo o que sexa apertura .
cultural, económica, o benestar do
pobo, implica a relación respectl}.osa
entre as nacións e isto o Papa sábeo
ben; creo que na aceptación da
invitación entraba esta dimensión:
mirar polo ben dun país pequeño,
pobre, que tivo que loitar moito para
consegmr un oco no mundo
contemporáneo:
¿Como valora a Igrexa o
anuncio
estadounidense
. de
suaviza-lo embargo.?

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

Hoxe o clima
social é moito
máis sereo ca
no 92 ou 93

Positivamente. ·A igrexa , cubana
sempre se pronunciou en contra do
embargo e a-favor da normalización das
relacións cos EE.UU. É un paso
pequeno pero na dirección correcta.
¿Qu~
repercustons
tivo
o
ei;nbargo?
As máis evidentes son as económicas.
Teño oído moitas veces
a
estadounidenses que Cuba pode
mercar esas cousas noutros sitios. Pero
claro, mercar en Europa, Xapón ou
. Canadá supón un custo moi elevado. Á
parte crea un clima social de
abatemerito que non é bo; tamén pode
que xustifique certas medidas de
seguridade que empecen as boas
relacións internas ~o país. Creo que o
embargo é un desastre.
Vostede,
como
observador
neutral ¿como ve a evolución de
Cuba dende o ano 59 ·-o da
revolución-, ata hoxe?
Eu non son moi partidario das
neutralidades.Antes había pequenos
grupos privilexiados económica e
. culturalmente e moita xente que vivía
en condicións infrahumanas. Se a
revolución tivo tanto apoio no país foi
porque tódolos cubanos decentes
· estabamos convencidos de que aquela
situación non se podía manter. A
distribución da riqueza era moi inxusta
e isto deulle .sentido á revolución. Con
ela abríronse novas oportunidades para
a xente máis desfavorecida.
Unha cousa que teño discutido con

moitos cubanos -porque eu non digo
fóra de Cuba nada que non me atrev~
a dicir dentro- é que, ó meu entender,
para a Revolución foi un dano o
matrimonio co marxismo-leninismo
de corte estalinista que primaba nos
primeiros arios 60 na Unión Soviética.
Outra cousa é o socialismo, que pode
ter moitas caras. Iso produciu unha
crise no país, porque moitas persoas,
por diversas razóns, non comungaban
con esa ideoloxía. O resultado foron
tensións
que aínda non demos
superado.
¿Está Cuba en situación de
rexeitar axuda humanitaria como
acaba de facer Robaina?
Non coñezo ben o texto de Robaina
nin tarv.pouco cómo se presentou a
axuda por parte de EE.UU pero creo
que non se pode aceptar todo a
calquera prezo. Se ben Cuba necesita
axuda humanitaria, taillén necesitamos
outras cousas: hai valores como a
dignidade, o decoro ou o honor que os
cubanos estimamos moito .
¿Periga a paz social en Cuba?
Esas ·cousas poden acorrer, pero eu
non conto con iso. A min
sorprenderíame. Hoxe o clima social ·é
moito máis sereno ca no 92 ou 93.
¿Como pode a Igrexa facilita-la
transición en Cuba?
Non nos gusta moito emprega-la
palabra transición porque foi moi
manipulada fóra de Cuba nun sentido
unilateral. A igrexa colabora cos

cambios na medida en que desenvolve
o seu labor evanxelizador, que non é
simplemente ensinar a reza-lo rosario,
serrón ensinar ás persoras a estimarse, a
saber onde está a súa dignidade, qué
valores cómpre promover nas relacións
humanas, unha sociedade máis
participativa.
¿Cómo son agora · as relacións
entre a Igre~a e o goberno
cubano?
N ese terreo .son ambicioso e non son
todo o boas que eu querería.
Gustaríame que houbese unha
comunicación máis fluída pero dende
logo é unha situación moito mellor ca
hai 10 anos: hai máis diálogo, máis
entendemento. Nisto a viaxe do Papa
tamén axudou, non tanto na viaxe en si
coma na preparación.
¿Fan vostedes un labor de
conciencia crítica do goberno?
En moitas ocasións si, pero sempre
dun xeito moi discreto, evitando a
publicidade. A Igrexa hai moitos anos
que optou por esa discreción, porque a
ere máis eficaz. Outramente corrémolo risco de ser _m anipulados por ·
intereses que non nos interesan.
¿Ata que punto conta a Igrexa
con medios e liberdade de .
movemento para o seu labor
evanxelizador, presencia na escola,
etc.?
Na e~cola, que é un sistema estatal,
non ternos presencia. Liberdade de
movementos témola toda.A nosa maior
dificultade é a carencia de axentes de
pastoral: sacerdotes, relixiosas, laicos
consagrados ... Tamén carecemos de
espacios nos medios de comunicación
social.
¿Ser católico
en Cuba. é
perigoso?
Perigoso non, pero un católico moi
identificado coa Igrexa é mal visto por
algúns funcionarios aínda que a política
oficial, dende o congreso do partido no
ano 91, é a dun Estado laico e non ateo,
tratando de superar discriminacións
anteriores.
.e
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INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

A FARSA DEMOCRÁTICA EN GUINEA ECUATORIAL
Recentemente c.e lebráronse eleccións lexislativas neste país africano e antiga -colonia
española. Estas eleccións son as segµndas nas que COf)COrren partidos políticos.
Segundo os datos oficiais acadouse o 99% de participación, un dato característico das
·dictaduras. As irregularidades foron moi abundantes. Son xa demasiados anos nos que a
comunidade internacional condescende con situacións consideradas inaceptables que .
.ap~rtan miseria, violencia, éxodos masivos e férreas dictaduras.
Guinea rica en recursos, pero
cun pobo rodeado de miseria
Este territorio centroafricano ten
unha · poboación duns 442_.500
habitantes. A dictadura levou a uns
100. 000 habitantes a vivir fóra do seu ·
país. Aínda que se define como
República · multipartidista
está
presidida polo dictador Teodoro
Obiang Nguema. As linguas que se
falan son o español e o fang. No
referente á relixión unha grande
maioría (89%) son cristiáns, mentres.
que un 11 % practican outras relixións.
A maioría da poboación pertence ós
fang. O clan dos Mongomo acapara
case toda· a riqueza. Os clans familiares
preservaron a súa fortaleza a pesar das
dictaduras.
Guinea EcuatQ.rial dispón de
grandes . reservas petrolÍferas en
explotación. Obiang séntese seguro;
sentado sobre as bolsas de petróleo,
que poden salvalo a el e a oligarquía
que as controla.
·

A mala situación
do país leva a
moitos guineanos
a emig rar.

a punta de pistola e en varias mesas
apareceron moitos máis votos que
votantes. En definitiva toda unha
farsa, con aparencia de democracia·.
A implicación da comunidade
internacional

Progresivamente, a moito menor
ritmo do desexable, e debido a
crecente presión da opinión pública
e de distintos movementos cidadáns,
As irregularidades nas eleccións
a
comunidade intern.a cional camiña
Unhas 223 .807 persoas estaban ·
cara á .r eparación de situacións nas
censadas, pero segundo a oposición
un 40% non puido votar por non ter que a brutalidade ou a inxustiza
recibido a tempo o carné de elector. resulta insoportable. A intervención
O Partido democrático de Guinea en Bosnia, a negociación actual sobre
a
situac10n
en
Kosovo,
os
Ecuatorial (PDGE) , no poder,
baseou a súa estratexia electoral en procedementos penais emprendidos
contra Pinochet, etc. albiscar un raio
mitins
nocturnos
de
grupos
esperanza
nesta
necesari.a
reducidos, ós que se lles repartía de
implicación
da
comunidade
bebida gratis (cervexa .. .), reloxos de
escasa calidade e . camisetas . . En internacional para frear e · poñer
deterillinadas mesas esixiuse que o límites á ímpunidade por accións
derivadas de posicións ·de poder
voto fose público, os interventores da
absoluto.
oposición foron expulsados das mesas

Dentro deste contexto África
parece ser a grande esquecida. Así non
hai i;esposta pa.ra as traxedias de Serra
Leona, Liberia, Congo, Angola,
Eritrea, etc. Moitas veces todo se
queda en "axudas humanitarias, cando
o que se .necesita son · solucións
políticas. No que se refire a Gui~ea
España parece estar nunha actitude
pasiva e indiferente, o que conleva
que a Unión europea adopte a mesma
actitude. É certo que Guinea é un país
soberano, pero o seu goberno non se
pode amparar nesa soberanía para non
respecta-los dereitos humanos e a
vontade dos guineanos. ·En definitiva,
na política de crítica activa, España,
antiga potencia colonial, que tanto
investiu nesa terra, ten unha especial
responsabilidade. Un pobo indefenso
e atacado por un poder absoluto
merece a solidariedade dos que
loitamos polo respecto ós dereitos
humanos onde queira que estes se
vulneren.

Xosé A. Miguélez Díaz

O BASILIO CANSOU DE SER PAi
"Xa cansei de ser seu pai", dinos
Basilio, chófer de autobús de corenta
e tres anos, que leva meses de
durísima confrontación co seu filio
Carlos de dezaseis. Hai semanas que
non se falan. O Basilio saña cun
imposible pasotismo", que gustaría
inhibirse para atapar a paz: "non
quera
saber ma1s
nada mn
preocuparme do que fai, pero por iso
non paso".
"Iso" que colmo u a paciencia de
Basilio e alertou os seus temores son
a vestimenta vella e o peiteado en
crista ó punqui do Carlos que seu
pai non soporta, "sobre todQ polo
qu repr senta pois iso traevos rabo"
djno
vellos amigos reunidos na
a a d spois de moito tempo sen
a ilio tenll pánico ás
ra
filio seica vai de
n rqui ta, "p ro évos para facer o
q u 11 peta, non para sacrificarse por
algo nobre... Se quere cambiar o
mundo que se dobregue, pero non, o
caso é que case nin se lava, ten o
cuarto feito un cortello, e non se
preocupa dos estudios". Dinos tamén
que está repetindo e seica cargou tres

················e

este trimestre ¡ co ben que foi ata o
ano pasado!
Este ano non foron pasar a
Noiteboa á aldea cabo dos avós
como cada ano, " porque así non o
levo a ningures, unha que me dá
vergonza, e outra que non quera dar
o brazo a torcer". A ensión na casa é
tan grande que N oelia, a outra filia,
de doce anos, non quere que chegue
a fin de semana porque o ambiente se
carga de silencios que mancan. A
Raquel, esposa e nai, tócalle facer de
bisagra entre pai e filio, e para cada
un deles en avogada do outro
apandando coas queixas dos dous:
"Tiñas que tratalo con máis cariño",
dille ó home, "~u non digo que lle
pases por todas nin que lle poñas
sempre boa cara_¿ pero por que non
lle deixas ver mellar o moito que lle
queres? Coa cativa brincas e deixas
que che faga aloumiños, en cambio
co filio, que sempre foi o chichí dos
teus olios, fuches sempre máis · xoto.
Coido que en parte busca fóra o que
non atopa na casa ..."
Basilio contéstalle á muller
falándonos a nós, se cadra por
atemperar a tensión, como fan os
parlamentarios británicos que sempre
se dirixen ó presidente da cámara e
non ó contrincante político, ou
quizais po~ buscar apoios. para esa
mancadura que sente dentro ante a
impotencia para acertar no trato co
filio que tanto quere, ese adolescente
que á súa vez , nos consta, sempre
tivo enorme paixón polo pai, por
_este Basilio que nos di... "¡Agora
resulta que se rabeo polo que fai non
lle estou mostrando ningún interese!
¡Seica me amarguei o N adal. sen ver a
meus pais e sen ir de caza porque
non lle dou cariño e ese zunado!.
¡Po is que abra os olios e que me
entenda! Quere que o trate como á
N oelia, pero nin é N oelia, nin é nena

que é macho, riin ten doce anos, e
dáme disgustos onde a cativa
alegrías ... E ademais non sería eu,
calquera vería que sería algo artificial,
vós mesmo vos reiriades de min ... El
ten que saber entender a miña
linguaxe, o meu modo de querelo ¿
acaso disfruto dicindo non e
castigándome a r_nin tanto como a
el?"
Un dos vellos amigos dille "Ai ho,
o Carlos éche cagadiño a ti_, túzaro e
sentimental coma ti, e fai moi
parecido ó que ti facías á súa idade,
lembra ¿cánto parabas ti na casa? ".
A Basilio escápaselle un sorriso e
· con gravidade pero menos tenso
dinos "Por favor non llo digades que
me desfacedes o traballo de máis ·dun
ano. Eu tiven sorte. Puiden ser carne
de cárcere pero batín con boa xente
e ademais · tiven que gañar a vida·
desde cativo; el en cambio· é __, mái~
débil porque levou a vida máis
regalada e non se1 con quen
anda ...Anque
personalidade
tenvos ..." Algo de acougo agromou
no seu espírito antes ourizado
porque a voz e as palabras sáenlle
agora tranquilas anque doridas: "En
fin, bo é mentres haxa tensión: sinal
de que hai vida. Eu co meu pai por
desgracia non . puiden discutir, que
marchou da casa senda eu nena. Eu
sei que isto halle p~sar e cambiará.
Tardará un ano ou dous pero
cambiará ... E o que máis me amola é
que terei que perdoarll~, que lle
perdoarei e que terei que papa~ todo
o sufrimento de agora coma un
cabrón"
"Daquela parecerache dóce coma
o turrón" dille a Raquel. "E por
mentres ¿por que non lle p_ides
consello algunha vt;z ou por que non
o chamas para que che axude a
amañarme a lavadora que non furrula
desde ante?"

Xosé Chao Rego
.

.

A VOLTAS CO CASTRISMO
Anxo fJíaz escribe unha m<:¿i interesante carta (ver na páxina seguinte) que, por culpa miña, se publica
tarde, neste número. Como o escrito ó que se retire é meu, síntome na abriga de escusar á revista, que
non ten por que estar de acordo con todo o que publica. A min a carta paréceme moi interesante e
·dialogante, e se non cadro conforme co seu contido non deixo de agradece/a. Penso que ninguén ha ser
dogmático -a carta non o é-, e o lector ha ir procurando a súa verdade. Pode servir de.árbitro no diálogo a
entrevista a monseñor Céspedes, tan clara coma moderada.

Hai uns días visitoume Digno Pacio
Lindín, galego enxebre que marchou
para Nova Iorque a se facer cargo de
toxicómanos e marxinados hispanos.
Aseguroume que o problema de Cuba
reside en Miami, onde unha mafia que
non ten reparo en matar -el mesmo
foi ameazado'-, bótalle un pulso á Casa
Branca porque controla moitos votos
e moitísimos rriillóns. Digno dime que
estamos mal informados porque as
noticias sobre Cuba son controladas
por eles.
Anxo Díaz afirma que "para min
un dictador é serripre un dictador,
sexan cales sexan as circunstancias".
Vou pasar por alto o feito de que na
historia humana houbo dictadores de
tódalas pelaxes, e que a palabra está
sobrecargada dunha connotación
emocional -negativa. Non vou
defender ningunha .dictadura, pero
abofé que cumpriría distinguir causas.
A primeira delas é que a revolución
cubana expulsou do país a un dos
dictadores máis · sanguiñentos <leste
século, o señor Baptista. El estaba
apoiado por Estados Unidos, e a
revolución quitoulles ós ianquis
moitas terras e bens que estaban nas
mans deles mentres que Cuba estaba
hipotecada e degradada: era o patio
dos vicios dos estadounidenses. Aínda
hoxe existe unha base militar naval en
Guantánamo e unha omnipresente
campafia estadounidense contra Cuba
dentro <leste país. Estadounidenses de
recoñecemento mundial coma o
lingüísta N oam Chomsky escriben a
favor de Cuba cunha contundencia e
profusión de datos que resultan
atrepiantes.

Anxo afirma: "eu non coñezo a
situación
real
des tes
países",
referíndose a Centroamérica. Eu
retruco: ¿pódese valorar politicamente
o fenómeno castrista sen levar canta
de que nos outros países hai máis
fame, menos saúde, maior ignorancia,
escasísima dignidade patriótica? ¿Hai
democracia en México, malia o feito
de que haxa eleccións? ¿Non é unha
dictadura encuberta na que se· mata
por menos de nada coa benevolencia
do Estado? Nicaragua está hoxe moito
peor, protexida por USA, ca nos
Fronte
tempos
da
Sandinista. Guatemala ...
"Cada ser humano nace libre, e el
elixe o seu destino". · Todos somos
iguais corno persoas, como ·filias da
N atureza' ~ , di Anxo. Velaquí unha
afirmación teórica -diría metafísica-,
desmentida pola realidade. A liberdade
non é un don do nacemento, algo
innato, senón unha conquista a
realizar. Todos nacemos condicionados
e, xa de antes de nacer, o destino non
nos
ofrece
igualdad e
de
oportunidades. Penso que esta é a
explicación do mito do pecado

orixinal. Na nosa vida ordinaria, todos
nacemos -mellor, somos nacidos, que
nm
mso
libres
somos-,
en
circunstancias que moitos non
escollerían e tratarán de vencer.
·E aí está a clave do asunto: se o lema
da Revolución francesa -liberté,
egalité, fraternité-, por outra parte tan
crisitán, fracasou, é porque nunca
houbo igualdade, a fraternidade
quedou en esmola e a liberdad :fíxose
liberalismo.
É
moito
máis
condicionante a dictadura económica
de Estados Unidos -ou da Europa
unida-, cá dictadura política castrista.
Que tampuco non é boa, serrón un
mal menor.
Anxo quere unha resposta. Digo que,
dadas as circunstancias, Cuba fixo unha
revolución máis achegada ás claves
evanxélicas de opción preferente polos
pobres. Non é cuestión de ser antiianqui, · serrón percibir que EEUU é a
causa e a Cuba asoballada por eles, o
efecto. Non coñezo ningún teólogo da
liberación
-e
si
varios
do
neoliberalismo, que os hai-, que estea
contra a Cuba de Fidel, por máis que
critiquen algúns aspectos. Por algo será.

-
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0E A SÚA VOZ':.. ¡PERO ESCOITA!

Hoxe estiven nunha concentración de MANs UNIDAS na Praza do Concello de Ribeira; o tema era as
desigualdades económicas e sociais entre os países desenvolvidos e os estados chamados máis despectivamente que
outra cousa "Terceiro Mundo" ; é dicir, o desnivel Norte-Sur ou a dependencia que caracteriza ás relacións entre os
estados de Occidente e o resto do mundo.
A verdade é que non limpei a miña negra e lixada alma consumista, nin quedei máis tranquilo ante Deus nin
ante ninguén de máis alto rango ca min mesmo. A verdade é que me sentín máis culpable, e ese molesto bichiño
que todos ternos, ó que lle chamamos conciencia, fixo das súas actuando e facéndome sentir un mi:serable
responsable e consentidor dos agravios e delictos que contra miles de. millóns de persoas todos e todas cometemos
cada día das nosas cómodas e satisfactorias vidas , das que, e. sexa dito de paso, paradoxalmente todos nos queixamos
continuamente. Mentres se consumía a bengala que representaba a solidari~dade, semellaba tamén c.onsumirse a
esperanza que a gran maioría do mundo ten posta na minoría, a ilusión inoce.n te de alcanzar a igualdade social, e
daba paso ·de novo á negra inxustiza que constitúe o actual mundo. Pero esa bengala semellou tamén abrirme os
olios ó espírito de colaboración qu~ aflora en min para aportar o que poida nesta loita pacífica de solucionar a
inxustiza social.
.
A solidariedade, este valor practicamente extinguido na comunidade, e co que tanto se comercia, faise
fundamental para solucionar a gran maioría dos problemas da .s ociedade internacional, e polo tanto, de milleiros e
milleiros de persoas que sofren cada día condicións infrahumanas r que viven en cortellos inhabitables, e que incluso
rr r n de cousas tan parvas e incribles como a fame.
m m ito, e máis aínda porque ten saídó ás veces da miña boca, a frase esa tan célebre que sempre se
1i1
x u a cutr para lavar un as mans "e .•.¿qué podo facer eu?. Ti; cidadán individual,, neno, vello,.muller
ura ou pr fi ora, estudiante ou mariñeiro ... , ti, o que sexas non podes facre nada, pero ti podes unirte a
utr s,
ma a soial, a comunidade, .o pobo pode facer algo. Pode facer presión, coerción, ... , forza unánime e
n n ual para abrigarás institucións, ós poderosos, ós gobernantes, e a quen nos represente e poda facer algo para
obtei:: solucións á inxustixa soc;:ial, para que tomen as medidas oportunas que leven ó equilibrio entre os estados e
no
tados, e entre as partes e os cidadáns deses estados; para mandarlles alimentos, cartos, ... , para fomenta-la
construcción de infraestucturasque lles creen benestar social, para impulsa-la creación de industria que os leve ó
d senvolvemento económico, para perdoárlle-la débeda, e para un cento de causas máis.
Podes tamén, .por suposto, colaborar ti, unirte a unha das moitas ONG que traballan voluntariamente e sen
beneficios económicos particulares, e colaborar ti coas túas doazons, co teu traballo, coas túas mans, e coa túa voz,
facendo que escoiten a súa voz que nos reclama algo que debería ser xa seu: sinxelamente xustiza e liberdade, que
é o único que precisan para ser iguais a tódolos demais que viven de certo, non coma os outros que somente
sobreviven; para ser iguais a nó~, e aínda que non o creas e che pareza esaxerado, para nós, que sómo-la grande
minoría e que gardámo-las soh:icións nos nosos petos.
Unai G. Suárez
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CARl~S
Anxo· escribe sobre Fidel 'Castro
¡Ola! Chámome Anxo e escríbovos de aquí, do concello de Abadín, aqui no norte de Lugo. Eu concretamente pertenzo á
parroquia de. R9mariz. Como xa saberedes, por aquí estivo Xosé Antón Miguélez e segue estando Manolo Regal que, se non
me falla a memoria, foron os. primeiros que empezaron a difuni-la nosa revista por aquí. Quero dicirvos tamén que sigo bastante
a vosa r~vista e que me p·arece moi interesante.
O motivo da miña carta é pola sorpresa que levei .ó lera contraporada donº 547 Cie IRIMIA (do 24 de xaneiro ó 7 de
febreiro). E máis concretamente o apartado de "Cantar do · Irimego" . Nese apartado facedes unha defensa do réxime castrista
en. Cuba'. Mirade unha cousiña: a min os ianquis parécenme os fillos de puta máis grandes e perfectos, non da Terra, senón do .
universo. O meu odio. cara ós USA é inmenso. Pero, dito estas verdades que eu sinto, non acerto a comprender por que facedes
unha defensa dun dictador. ¿De que lado estades entón?
Eu tamén odio o imperialismo dos US.A, e moito ademais. Pero por iso non i:ne poño a favor de Fidel Castro porque este
sexa inimigo dos primeiros, nin de broma, vamos ... Ou sexa, para min un dictador é sempre un dictador, ~ exan cales sexan as
circunstancias, sexa de esquerdas ou de dereitas. Unha dictadura, non me fodades, non é liberdade.Vós dicides que en Cuba hai
"menos fame, máis ensino, máis saúde e liberdade ca nos pobos do seu contorno". Eu non son quen para valorar se isto é
verd~de ou non, porque non coñezo a situación real destes países. Pero sigo pensando que vos desmarcastes moito da vosa liña
• para defender un dictador.
Eu se por algo sigo a vosa revista é polo aire libertador e rompedor de vellos esquemas que vos caracteriza. Se agora vos
desmarcades da vosa liña des ta maneira tan drástica, entón ... :
Caedes nunha incongruencia bastante gorda.
E eu, persoaÍrnente, levo ·unha boa sorpresa negativa.
·En todo caso pensade unha cousa: polo que vexo, a vosa defensa de Fidel radica na nosa gran antipatía (tamén miña) polos
USA. Ben. Pois agora pensade na boa arnizade que une a Fidel e ó Fraga (para min son dous bos dictadores os dous) . Polo que
vexo, a vós o Fraga non vos simpatiza moito. Entón ¿que me. diriades do Fidel?
Mirade, eu síntome moi identificado coa vosa revista: Para miné ·un gan alivio, porque vexo que hai persoas que pensan
e.xactamente igual ca min, e non só nun aspecto, senón en moitísimos: dende o máis profundo, sincero e puro galeguismo ata na
defensa dos dereitos daquelas persoas máis humilladas polo mundo. Por iso me amoso bastante crítico con vosoutros polo tema
que vos comentei. Penso que, sinceramente e sen ningunha mala fex saístesvos un pouco, ou un pouco moito, da vosa liña. Fidel
puido facer cousas boas; non o nego, porque non o sei. Pero hai unha cousa clara: cada ser humano n~ce libre, e. el elixe o seu
destino. Todos somos iguais coma persoas, coma fillos da Naturreza. Ningún ser humano é máis ca outro. Ninguén debe ser
quen de dicirlle a outro: ti fas isto ou ti para ali e ti para alá. Para min a liberdade e o profundo respecto ós demais son factores
imprescindibles para o bo entendemento e a harmonía entre as persoas. Por iso leo a vosa revista, porque penso que vós credes
.nestes ideais.
En todo caso, espero que deades algunha razón de certa densidade para explicar o porqué da vosa pos.t ura, e non só a
antipatía grande (tamén miña) cara ós USA.
Un saúdo,Anxo, Romariz (Abadín-Lugo), a 26 de xaneiro do 1999.

O NOSOTABOLEIRO
XIV ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS
A asemblea deste ano, que se celebrará o 27 de marzo no Centro de Peregrinacións do Monte do Goz·o, ten como
perspectiva xeral o tema EVANXEO E DEREITOS HUMANOS.
Como sería demasiada pretensión abranguer tódolos dereitos que aparecen na Declaración Universal, centrarémonos
principalmente nos puntos relativos á Solidariedade e ó Feminismo.
O modo de trabilla será a base de curtas instroduccións ós tem;¡l.s, diálogo e compromisos, todo en Asemblea Xeral.
HORARIO
10:30 Chegada
11 :00 "Evanxeo e dereitos humanos"
12:30 Descánso
13:00 "Solidariedade"
14:15 . Xantar
16:00 "'Feminismo"
17: 15 Celebración

A Asemblea está aberta a toda persoa que lle interese o
tema, non ten máis que comunic~-la súa participación antes
do día 25. O total da comida e gastos será 1.300 pts.
Para máis información no telf.: 981-59-0J-42
(Carmela e Agustín).
A COORDENADORA

e
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Tintxu · O CANTAR DO IRIMEGO
EMPEZOU A CARREIRA
Os principais partidos políticos xa presentaron os seus
candidatos ás alcaldías da principé!is cidades.0 PP tamén deu a
coñece-los seus aspirantes á presidencia das deputacións
(menos o da Coruña, que non o ten claro), mentres o BNG fai
campa·ñ a para as eleccións europeas con Camilo Nogueira. A
tres meses das eleccións, o proceso está en marcha.

A
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O punto de partida son os 220 alcaldes e catro
presidentes de deputación que acadara no 95 o PP,
os preto de cincuenta alcaldes e case mil concelleiros
do PS OE e os dez alcaldes e 428 concelleiros do
BN G. Está claro que as cifras dos socialistas van
mermar e van subir as dos nacionalistas . Pero o
cambio real sería que o PP p erdese algunha
deputación, baixase dos 200 alcaldes e perdese
importantes cidades .
. '.fodo semella que nas sete cidades m áis poboa~as o
PSOE e mailo PP van conservar por maioría
absoluta as alcaldías da Coruña e Ourense. Taméri
parece moi probable. que o BNG obteña a alcaldía
de Pontevedra com o lista máis votada. Os resultados
das eleccións dos catro últimos anos parecen indicar
un dificil equilibrio nas outras catro cidades .
As recentes enquisas non lle dan ó PP maioría
absoluta nin en Lugo, nin en Santiago, nin en Ferrol,
tres meses vista das eleccións nin en Vigo. Pero en Lugo desde o 95 o PP sempre
tócanos ós galegas elixir. conseguiu ese resultado e en Santiago obtívoo nas
1 ccións .autonómicas. Por iso nestas cidades a loita vai ser dura. Nas catro os
re ultados das au tonómicas e m ailas enquisas recentes poñen ó BNG
claramente por <liante dos socialistas (en Vigo disputaríalle .mesmo o primeiro
pos to ó PP). En comicios anteriores, eran os socialistas os segundos nas catro
cidades.
Ne te contexto hai que entende-los desesperados esforzos de Xosé Cuíña por
apuntala-la candidatura do PP á alcaldía de Vigo, cos continuos desplantes ó
actual alcalde e coa ·discutible fichaxe ·do pr_esidente do Celta como reforzo.
Manuel Pérez deféndese como pode e conta cun inesperado aliado en "La Voz
de Galicia", disposta sempre a face-lo que sexa para atacar a Xosé Cuiña. En
Pontevedra, o PP parece dar por perdida a praza; en Lugo, fiase das boas mañas
de Francisco Cacharro e en Ourense bótalle un cabo ó alcalde anunciando
rimbombantes proxectos.
Algo así sucede tamén en Santiago, espiña que o propio Fraga leva cravada moi
d ntro. Agora -a retirada de· Estévez ábrelle novas posibilidades á dereita, malia
ó ca o atractivo do candidato. E por iso cómpre falar desa magna cidade da
ultura, que tanto lle serve a Francisco Vázquez para xogar ó seu. Ferrol e
ruña on cousas de Romay, que as leva doutro xeito e non semella te-las
moi claras.
Pola u tra banda o nacionalistas van a por todas, mentres os socialistas aspiran
a non p rd r terreo con ervar, adem ais da Coruña, algunha alcaldía máis
importante ca de Vilagarcía ou o Carballiño, que deberían conservar. E así
tán a cou a , a tre me es vista.

1. Chega o técnico a me ver
Porque a tele imaxe perde,
El dime que vai moi vella
Por iso se pon de verde.
2. Eu pensaba que o verdor
Era <lesas verduleiras
Que aparecen nela e cobran
Coma tratantes de feira.
3. E o meu televisor
Cando os ve, ponse vermello
Pero é pola vergoña,
E non porque vaia vello.
4. Este sistema español
É esgrevio coma u'n toxo
Sen o engado da chorima:
Dáme repungancia, noxo.
5. Refírome ó PP
Que está doente e roe
Contaxiando a súa rabia
Ós "rapaces" do PSOE.
6. · Digo " rapaz", eritre aspas
E o meu verso ben atina:
Cando eles gobernaron
Foron aves de rapina:
7. Goberno e oposición
Deixan de ser xente culta:
Vociferan, cuadrupedes,
Por ver quen mellor insulta.
8. O descaro é de calibre
Pois discuten con paixón
. Non quen goberna máis mal
Serrón quen é máis ladrón.
9. N unha cousa ·están de acordo
E teñen as armas listas:.
En nega-lo pan e o sal
Ós que son nacionalistas.
lO. Po nos nerviosos no fondo
E mesmo aparece na tona
Que Galeuzca renacese
Co Pacto de Barcelona.
11. Galegos e cataláns·
E moito máis aínda os vascos
Poñen de moi mala uva
De Borrell a Álvarez Cascos.
12.E os bos e xenerosos
Aínda non nos asustamos
Pois ben di o noso refrán:
"ladran, logo cabalgamos" .

