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EDITORIAL VIVIR EN GALEGO 
Quizais a celebración das letras galegas non 
existirían se este fose un país normalizado 
cunha lingua de seu sobre a que ningún de 
nosoutros recease. Pero reivindicar, con tanta 
festa e bo humor como se queira, que o 
galego existe e ten unha historia á que lle hai 
que dar vida e futuro, segue sendo necesario. 
Hai un par de anos, un dos escritores 
españois máis de moda e máis lido pola 
xente nova -Pérez Reverte-, exercendo de 
columnista , facía unha aglida sátira .das 
concesións que os medios de comunicacións 
fan ás linguas periféricas que, segundo se 
deduce do seu discurso, non consideraba 
españolas. Con axilidade, salero e tacos 
progres e sincerotes, facía moito riso do 
egunón lehendakari, do A Coruña e Lleida~ e do 
Barcelona bona nit. E non dubidaba en 
afirmar que esa era unha agresión á súa 
lingua española comparable á sufrida," antano 
- agora xa non-" , por o u tras linguas 
111 i11 ori tarias. 
A u a non tería máis importancia -se non 
retratas tan ben o momento de regresión e 
r arme centralista e lingüicéntrico. E non nos 
importaría demasiado se en Galicia nos 
pilla e nun estadio de conciencia· e de 
extensión do uso do galego que inspirase 
tranquilidade. 
Pero a realidade non é esa. Esa postura ten 
poderosos aliados na propia Galicia. E ten un 
efecto social crecente: a deserción 
desculpabilizada e mesmo chea de razón. 
Desertan os alcaldes das cidades e os cargos 
da Consellería de Economía; desertan os 
mozos e rapazas novas, mesmo que voten 
BNG; desertan os xornalistas en canto se 
apagan os focos ou cando están no aire; 
de ertan as APAS e as agrupacións políticas; 
de erta o profesor e o conferenciante; e 
desertan moitos irimegos de ámbolos sexos 
ando e dirixen ós seus fillos e filias. 

É unha d rción silenciosa, masiva, letal. 
Fan falla moitas festas e días e accións 
motivadora exemplarizantes, militantes, 
qu fagan qu unha nova xeración, que xa 
ab falalo ribilo, acorde un día de mañá 
unha firm decisión: de de hoxe, polo ben 

d univ r o -do pluriverso, en feliz expresión 
chaor~ ttiana- de ta p quena patria que me 
a ll , v u vivir n gal go . 

................. 8 Fotos portada : Xurxo S. Lobato, Antonio Hcrnándcz, Arquivo lrimia 

Daniel López Muñoz 

0 TRASNO FOTOS IMPÚDICAS 
Son dúas fotos . X oguemos ás diferencias. 

O home do tractor chora. 
E rompe as convencións 
sobre a dureza granítica dos 
labregos deste planeta 
plural. Os homes choran, os 
labregos de rostro .labrado 
choran a cachón, de rabia, 
de dolor, de quebranto, de 
impotencia,. .. coma homes. 
Rompeulle todo e, con 
todo, o pudor e as norm~s 
non escritas. Casa, facenda, 

g colleita, familia, vidiña toda 
~ en anacos de intolerancia 
~ centralista e prepotencia 

atlantista. Porque é difícil, para quen o padece, entender todo 
este desastre, este desaxuste entre os discursos redentores dos 
xefes do mundo e os efectos reais do seu alarde militar. Porque 
a propaganda fala de principios morais e democráticos ... . pero a 
realidade funciona con ·intereses militares, industriais, 
estratéxicos. E mentres, ó noso home, simple efecto colateral, só 
lle queda chorar. A guerra é limpa e lucrativa, pero non para 
todos. 
E o home adornado de refuxiados kosovares non é, madía leva, 
un voluntario de ONG captado en plena faena, suor, sangre, 
fedor. Non hai tal. Este vai de fotito. Despois do partidiño de 
paddle, púxose .así, de natural-popular-informal-sport-fin de 
semana, engominouse e, ben relambido, alá foi 'co séquito posto 
para que alguén, casualmente, nese xusto momento: gramase no 
click dunha cámara. Está abonado ó discurso da guerra moral e 
defende para alén do meridiano 20 os dereitos de 
autodeterminación e de insurrección armada contra o poder 
centralista. Portentosos homes de Harlesson do Universo seica · 
con corazón madre Teresa: axudan a acelerar un caos con 
800.000 deportados e acollen un milleiro. Pero con foto, colega, 
que . o barómetro electoral é moi sensible a estes detalles 
humanitarios. Aquí, a impudicia, é doutro tipo. 



A PALABRA 
Ft 2,1-11 

Cando se cumpriron os días de Pentecostés, 

· estaban todos xuntos no mesmo sitio. De súpeto, 

veu do ceo un ruido como dun forte golpe de 

vento, que encheu toda a casa onde estaban; e 

apareceron talmente coma linguas de lume que, 

repartidas, foron apousando unha sobre cada un 

deles. Quedaron cheos do Espirito Santo e 

puxéronse a falar noutras linguas, conforme lles 

concedía o Espirito. 

Había daquela en Xerusalén xudeos piadosos de 

tódalas nacións da terra. Ó se producir aquel 

estrondo, xuntouse a xente e ficou moi 

desconcertada, porque cada un sentíaos fa lar na 

súa propia lingua. Pasmados e admirados, 

dicíanse uns a outros: "¡Olla!. ¿E todos estes que 

están aí a falar non son galileos?.¿E lago como é 

que os oímos falar cada un de nós no naso 

propio idioma nativo?. Partos, medos, elamitas, 

xente da Mesopotamia, Xudea, Capadocia, Ponto, 

Asia, Frixia e Panfilia, do Exipto e da parte de 

Libia contra Cirene, forasteiros romanos tanto 

xudeus coma prosélitos, cretenses e árabes, 

sentimos fa lar nas nasas linguas das grnndezas 

de Deus". 

BOANCJVA 
Bernardo García Cendán 

O ECO 
Contourrie Mato que a señora Matilde chegou da misa e comentoulle 

ó seu Manuel unhas pertinentes recomendacións que fixera o cura 

desde º ·altar. O marido con atención e, para calibrar a seriedade dos 

consellos pastarais, preguntoulle á súa muller: e isa o cura ¿díxoo ou 

predicouno?. Matilde e Manuel saben diferenciar ben as intervencións 

do seu párroco. Cando predica, di a cantinela de sempre, distante, 

convencional, nada comprometida, rutineira, aburrida e, por suposto, 

en castelán. Cando di o que pens~ xa é outra causa: compromete 

unha opinión, quizais equivocada, pero viva e merecente de atención. 

Entón fala para que o entendan. Seguramente deixará ese acento 

artificioso e ridiculizable, solemne que non lle acae nadiña, e po~erá 

a forza da nasa lingua, non só nas palabras senón mesmo nos seus 

acenos e na viveza dos 0llos. Paréceme que o Espírito da Pentecoste 

non predica. Fala. Provoca, insinúa, suxire. A súa palapra é fume, 

paixón que escorrenta tódafas friaxes da nasa indiferencia. Por isa 

fa/a para ser escoitado, alí onde gardamo-las palabras máis vivas coas 

que aprendemos a descubrí-lo mundo e a entend_érmonos. O día da 

Pentecoste puido face-lo milagre de que todos chegasen a falar de 

corrido o latín .que lles había ser economicamente máis proveitoso, 

pero conformouse con face-lo grandísimo milagre de que cada quen 

entendese ben a súa mensaxe por moi diferentes e pobres que fosen 

as súas falas. Outra causa é que queiramos facer dentro de nós o 

silencio para escoitar e deixar que a Palabra queime a palla das nasas 

rutinas. 

Xagg 

A CLAVE IFeit 2,1-1.1. UNHA IGREXA CON ESPÍRITO 

Unha lgrexa sen Espírito non é lgrexa. A composición do Libro 

dos Feítos é clara: remato u ó tempo de Xesús (Ascensión, 1 ,3-

11) e comeza o tempo da lgrexa; neste comezo hai un punto · 

de partida sociolóxico (os Doce, 1, 13-26) e un motor de 

arranque: o Espirito (2, 1-12). 

Pero hai máis dun Pentecoste, porque o Espirito non é só o 

comezo, é o pulo continuo desta igrexa nocente: tamén hai un 

Pentecoste sarl]aritano (Feit 8, 15-17), outro pagá (Feit 10,44-

46), outro grego (Feit 19,6). O Espirito vai marcando cada 

paso da misión (Feit 13,2; 15,28; 16,6; etc.). 

Pero este Pentecoste primeiro está especialmente salientado: "Pentecoste" ("día 50" despois da Pascua) era a festa dos primeiros 

froitos do trigo que se presentaban no Templo: a igrexa nocente tamén é primicia da presencia de Deus, pór isa resoan ecos das 

.antigas teofanías ("vento", "lume", "baixar") indicadores da presencia de Deus. 

Combínanse tres materia is de tradición: a) un relato da presencia do Espírito, b) un relato de "don de linguas", e e) un ha listaxe de 

pobos; que é tanto com~ dicir: "7. o Espírito impulsa, 2. para o anuncio da Boa Nova, 3. destinada a tódolos pobos e culturas': Así 

foron os nasos comezos, sociolóxicos .... e teolóxicos. 

e ····· ········ 



............... º 

A PENEIRA 

HAI QUE URXIR á Xunta a que non ceda ó desinterese de Madrid e de 

Bruxelas polos problemas pesqueiros. É un ha desfeita; nos pobos deste Estado 

perdéronse neste sector 60.000. empregos só en 10 anos. Neste mes remata o acorde . 

con Arxentina, onde traballan máis de cen barcos e o de Marrocos xa fixo augas. Se 

as administracións non toman outras medidas 150 dos nasos barcos, palangreiros da 

Garda e Ribeira, con máis de 2.200 traballadores non saben onde van ir pescar na 

vindeira campaña. Outra volta, bátase en falla a existencia de centros de poder no 

noso país capaces de afronta-la nosa situación económica. 

A TEMPADA DOS CURROS comeza neste días na Valga do 

concello de Santa María de Oia. O rito principia co "rodeo" no que os gandeiros van 

facendo coma un "cordón" que acurrala os cabalas ata que van baixando. Todo 

remata coa rapa das crinas e a marcaxe das crías, que nunca son tantas coma no 

mes de xuño, que é cando adoitan pari-las eguas. Preto deste curro ten lugar, o día 

17, a "Festa do monte" no cume de Santa Tegra, contemplando a desembocadura do 

Miño, onde antes de apousa-la fe cristiá xa celebraron os seus cultos castrexos e 

romanos. É moi coñecida a ladaíña q~e se recita na p·rocesión. 

Nestes días puidemos disfrutar da obra 

LUGAR dun dos autores 

dramáticos máis novas, Raúl Dans 

(1964), presentado po lo Centro 

Dramático Galega, dirixido por Antonio 

F. Simón e que nos ofrece un exercicio 

de normalización na arte escénica, sobre 

todo teatro profesional. A editorial Tris 

Tram vén de publicarlle dúas pezas para 

dous actores: Cita ca diaño e O paso. 

Aínda estamos a tempo de poder ver 

LUGAR en Silleda (o 15 e o 16) ou en 

Burela (o 20 e o 21). A Escala de-Tempo 

Libre "Campa" da Coruña organiza un 

curso sobre o xogo dramático os días 22 

e 23 (Tlf.- 981-214444). Nesta fin de semana convidámosvos a peregrinar ós sepulcros de dous discípulos do 

Apóstolo Santiago, dos cales canta a tradición que viñeron evanxelizar estes pobos, 

enviados po los apóstofos despois do martirio de Santiago : EUFRASIO e 
TORCUATO, o primeiro na lgrexa de Santa María de Mao, no lncio, e o outro 

no Mosteiro de Celanova, que aparece na fotografía, aínda que estivo varios sécu las 

na lgrexa visigótica de Bande. Os días 15 e 16 celébranse as festas de Torcuato e 

Eufrasia, que foron bispos de Andalucía. O seu traslado· a Galicia foi no S. IX, nas 

colonizacións destas comarcas po los mozárabes, que trouxeron con eles os restos _dos 

santos . 



Alfonso Blanco Torrado 

O VALEDOR DO POBO. Xosé Cora Rodríguez, está a tocar en 

moitas chagas que está a sufrí-lo noso pobo. Agora vén de urxir á Consellería de 

Industria que cambie a situación das liñas de alta tensión que poden ser prexudiciais 

para a saúde, converténdoas en subterráneas ou que discorran polos chamados 

"pasillos eléctricos". O '-'.'aledor foi aguilloado pola·s reclamacións dos veciños de 

Merza en Ourense, que hai anos que loitan contra estas liñas ·que cercan as súas 

viven das. 

Unha CULTURA DE VIOLENCIA é a que está a creba-la vida de 

EEUU: 30 escolares asasinados en menos de 18 meses. As raíces de tanto mal non é 

só o acceso ás armas, mesmo de mozos perturbados mentalmente, tamén os medios 

de comunicación está a ve.nder grandes doses de violencia. Por isa nós queremos 

lembrar esta nova de Tucson, cídade de EEUU de 600.000 habitantes. Aconteceu no 

95, entre os 94 asasinados do ano, o que máis estremeceu foi o de Pete, de 1 ~ anos; 

e un amigo, bebedor e con pistola, quixo vingar aquela marte e descubriu que a 

mellar loita contra ela era pinta-las paredes da cidade con mensaxes como este 

mural a Pete. Así moitos mozos armados e marxinados foron sandando con esta arte 

na que se senten creadores de vida. 

Nas vésperas das PRIMEIRAS COMUÑÓNS lembramos un poema 

de Luís Pimentel, publicado hai agora 50 anos na revista Xistral de Lugo, que naceu e 

morreu no mesmo ano (1949), dedicado a. Puriño da familia Cora, fundadora de El 

Progreso: 

"Limpa, branca 

tersa maná. 

Hastra os tel lados 

está de festa. 

Todo o Altar 

veuse contigo 

¡caravela de luces! 

Mariñeiro do Ceo. 

Ti non o sabes 

e unha coroa de lirios 

traes na fronte. 

A teu paso hoxe 

arcos de azuceas 

se erguen. 

Todo o Altar 

veuse contigo 

¡carabela de espumas! 

Alá quedou o tempro 

pechado, 

e na soma a patena 

chea dun divino silenzo". 

·OS DEPORTES NÁUTICOS teñen tamén as súas citas neste 

mes: o campionato de vela individual "Europa" no Club Náutico de A Coruña do 15 ó 

17 e, na fin de semana seguinte, a XXI edición do Trofeo Bahía de Vigo no Club Náutico 

de Vigo, que é clasificatoria para as probas europeas e do mundo e que está a 

recupera-la tradición daqueles anos de gloria dos Massó, Gancedo, Costas, Tizón ... 

e········· ·· ··· 
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O CAMPO 

POLÍTICA AG8ARIA COMÚN 
REVISION CRITICA -DENDE GALICIA (11) 
Tal como apuntabamos nó número anterior toca agora nesta serie aborda-los fondos que 
a Unión Europea destina a me/lora-la renda dos agricultores. Avanzamos así no estudio 
sobre canto supón e cómo se emprega no sector agrario ese financiamento procedente 
da Unión Europea. Para isa tratamos de fixarnos na influencia real qµe para os labregos 

e labregas teñen esas axudas destinadas a me/lora-la renda da actividade agraria. 
Deixamos para entregas posteriores o asunto das recentes e polémicas reformas da 

Organización Común do Mercado do leite e da carne e os seus efectos .en Ga/icia. 

FONDOS DESTINADOS A 
MELLORA-LA RENDA DOS 
AGRICULTORES: GALICIA 
ATÓ PASE MARXINADA 
POLO FEOGA GARANTÍA 

O FEOGA na súa sección de 
arantía Agrícola é, na práctica,. o 

instrurn nt para cumpri-lo 
tiv , inalad no tratado de 

R 1 a, d garantir ós agricultores uns 

nivei d renda equiparables ós 
d utros sectores productivos da 
sociedade. Isto trátase de conseguir. 
n~ediante a estabilización dos 
mercados agrarios e con garantía de 
prezos para aqueles productos que 
estean amparados por unha 
Organización Común de Mercado 
(O.C.M.) 

Cando en 1992 se reformou a 
Política Agraria Común, pasouse a 
suplir, en parte, o sistema de 
subvencións destinadas a mante-lOs 
prezos, por axudas directas, que ante 
a · baixada dos mesmos, compensasen 

a perda de renda dos agricultores. 
Como sabemos, o FEOGA ten 

dúas seccións. Se as comparamos, 

vemos que os pagos do FEOGA
Orientación no conxunto de Europa 
( dirixidos a m_ellora-las estructuras · 

agrarias, como o programa de 
concentración parcelaria) son só un 
10% dos do FEOGA-Garantía, o que 
indica que a política estructural 
desempeña un papel pouco 
relevante nos obxectivos da nova 
PAC. 

A mesa do leite, 
antes de ser 
"neutralizada" xogou 
un papel activo na 
busca de solucións 

As medidas financiadas polo 
FEOGA-Gararitía son: axudas a 
certas clases de producción agrarias; 
axudas e fondos para a almacenaxe; 
axudas directas traducidas na compra 
de excedentes; medidas de 
acompañamento (reforestación, 
medidas ambientais e cesamento 
anticipado de actividade)e outras ' 
intervencións. 

As axudas que se traducen en .. 
compensación 'de prezos 
(subvenciona-la exportación, mercar 
excedentes, almacenaxe, ... ) significan 
o 66% do total e dáse o caso que 
son as áreas _europeas que 
reciben máis subvencións 
directas as que, ademais, 
absorben a meirande parte deste 
fondo. 

O financiamento que resultou 
dest4 Política Agraria Común, 
concentrouse só nun determinado 
tipo de produccións agrogandeiras 
(cultivos herbáceos, carne de vacún, 
leite e . derivados, .... ) , no canto de 
ter desenvolvido unha verdadeira 
política de apoio directo ás 
rendas dos pequenos e medianos 
labregos . 

Os criterios de reparto de fondos 
na OCM de cultivos herbáceos · 
( cereais, algodón, xiraso~ etc.) .réxense 
pala dimensión territorial . das 
explotación e os rendementos. 

As axudas destinadas. á producción 
láctea, destínanse a subvenciona-la 
eliminación de excedentes: os países 
que veñen producindo máis leite 



Antonio Fernández Oca 
......................................................................................................................................................................................................... ...................................... : ......................................... . 

A loita polo xusto incremento de cotam láctea 
e un fito na nasa historia (na foto tractor da 
cooperativa "O Caxigo" en plena tractorada 

do que _consumen ven como a 
Unión lles dá axudas para· que 
eses excedentes poidan ser 
vendidos sen perda de ganancia. 
Pero Galicia, ó pertencer a un estado 
deficitario, que produce menos leite 
do que consume, non recibe nada: 
paga multas cando se excede na 
producción con relación á escasa cota 
da que dispón. 

As subvencións destinadas ós 
productores de carne de vacún 
supoñen moi pouca cousa para os 
productores galegas, debido a que o 
tipo de animais que criamos e 
cebamos non se adaptan ás esixencias 
establecidas para o cobro · destas 
axudas (idade, peso, etc ... ). 

Como Galicia ten explotacións de 
pequeno tamaño e orientacións 
productivas con asignación de cotas e 
dereitos por debaixo da súa realidade · 
productiva, queda, na práctica, 
marxinada deste tipo de axudas 

á renda. No período 1986/93 
Galicia recibiu do FEOGA- G-
1.4.207, 1 millón de pesetas e España 
2.664.386,5 de pesetas. Iso supuxo 
para Galicia un 0,53% do total 
recibido. Pero a porcentaxe. coa 
que contribuímos á Producción 
Final Agraria española anda 
arredor do 7%. 

CÓMO SE REPARTEN 
ESTES FONDOS NA U.E. 

Os fondos comunitarios deste 
capítulo no ano 1997, financiados 
polo FEOGA-Garantía foron de 
40.300 millóns de Euros, o que 
supón entre o 46% e o. 48% de todo 
o orzamento comunitario. O gasto 
comunitario máis importante 
_dedícase, polo tanto, a soste-lo sector 
agroalimentario europeo. Os Estados 
máis beneficiados recóllense no cadro 
seguinte: 

ESTADO MILLÓNS %DO TOTAL 
DE EUROS 

Francia 9.000 22,3 
Alemaña 5.600 19,3 
Italia 5.400 18,6 
España 4.600 16,0 
Reino Unido 4.300 14,8 

. España foi o 4 º país receptor de 
fondos procedentes do fondo 
FEOGA-Garantía, de xeito global, 
pero iso non reflicte a realidade sobre 
a distribución destas axudas. 

As axudas por explotación 
ascenden a 3.000.000 pta. no 
Reino Unido, a 2.500.000 nos 
Países Baixos, 2.000.000 en 
Francia, 600.000 pta. a España e 
50.400 en Galicia. 

É mo1 dificil convence-los· 

cidadáns da UE que este tipo de 
axudas teñen un· carácter social, 

cando os maiores beneficiados son 
labregos tan cualificados como a 
Duquesa de Alba ou o ex-banqueiro . 

Sr. Conde. Non é de estrañar o 
pouco entusiasmo que no noso país 
esperta o modelo actual da Política 
Agraria Común. Cada día son máis as 
voces que propoñen que as 
subvencións destinadas á PAC deben 
cambiar radicalmente no xeito en 
que son asignadas e repartidas. 

Os novos requisitos básicos para 
asignar axudas deberían ser: 

• que se trate de explotacións 
familiares con titulares a título 
principal (xente que realmente 
traballe · e viva da actividade 
agraria); 

• que se teña a residencia no medio 
rural; 

• que se desenvolvan sistemas . de 
producción respectuosos co medio 
ambiente, productores de 
alimentos sans; 
E, ademais, nesas axudas debería 

terse en conta a dimensión 
económica da explotación, 
rompe{ido definitivamente coa 
perversa práctica actual de que o que 
ma1s produce, mesmo se son 
excedentes, é o que máis recibe. 

Cando os deseñadores da PAC se 
póñen a reflexionar ou facer 
declaracións de intención sobre o 
futuro agrario de Europa, como na 
reunión de Cork (Irlanda), o p~sado 
ano, deseñan un panorama 
socialmente xusto e ecoloxicamente 
sustentable (do tipo da Galicia 
labrega que agora está en serio 
perigo), baseada na producción de 
alimentos desde unidades familiares 
asentadas no territorio. Pero á hora 
de aplicar políticas, ponse en 
evidencia a eurohipocrisía e 
séguense a apoiar, na práctica, os 
modelos de producción 
intensificada, industrial, a 
gandería sen terra, as 
produccións agrícolas cunha 
inxente introducción de 
fertilizantes e fitosariitarios e un 
progresivo emprego de sementes 
transxénicas. 

e············ · 
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ENIREVISTA 

PRISCILIANO, PROFETA CONTRA O PODER 
CONVERSA CON PEPE CHAO 

O teu último libro é a 
biografia sobre Prisciliano. ¿Por 
que? 

Para mm o libro ten dúas 
dimensións: a galeguista e a cristiá. 
Estamos fartos de escoitar que somos 
un pobo pobre en historia e poida 
que non sexa tan certo coma en 
aparencia. Jacques Fontaine di que se 
alguén chegase a Hispania no século 
IV-V , batería cun deserto cultural; 
un único oasis: a Galecia romana. E 
de entre tódalas a enxalzar -a virxe 
Exeria, o historiador Paulo Orosio, e 
outros- a figura máis sobranceira e~a 
Prisciliano. 

U n herexe. 
Tal din as malas linguas, pero 

nestes anos veuse demostrando que 
de tódalas herexías que lle apoñen 
-algunhas contradictorias-, ningunha 
lle acae. O mesmo monseñor U xío 
Rom ro Pose afirma que lle aplican 
indi riminadamente un clixé de 
her xía. Polo d mais, no século IV 
-el nace obr o ano 350 e morre 
mártir n 3 5-, non había ortodoxia 
oficial· marcábana grande personaxes 
oma santo Ambor ío de Milán e 
ant Ago tiño no éculo III, san 
ibrán de Cartago, que lles di ós 

seus fieis cousas tan tremendas coma 
estas: non lle fagadades caso a Roma, 
que é unha Sé venerable, pero non 
ten poder sobre vosoutros; ou 
estoutra: xuntádevos para 

· excomungardes ó bispo que non sexa 
digno. 

Daquela o hispo de Roma era 
Dámaso, un hispano ó que ti 
maltratas. 

Eu só digo o que afirma a historia: 
que foi un gran papa - creo que o 
primeiro bispo de Roma ó que se lle 
pode chamar papa, polo labor de 
centralización romana-, e que para 
chegar a bispo - que non era o 
candidato lexítimo-, as hostes de 
"san" Dámaso mataron a 137 persoas, 
ou 150 persoas, segundo outra 
versión. Consagrado xa o lexítimo · 
bispo, Ursino, a Dámaso 
consagránoro despois pola brava, 
rodeado da súa poliéía que protexía a 

· basílica de Letrán. 
Na presentación do libro en 

Compostela, o catedrático de 
Historia Xosé Manuel González 

Prisciliano foi un gran 
promotor da igualdade da 

muller no seo da 
comunidade eclesial 

Reboredo, logo de loanzas sobre 
o documentado que está o teu 
ensaio, e mesmo ben escrito, 
dixo que facías unha película de 
bos e malos. 

Publicamente dixo que me ía 
pinchar, e este bo amigo 
conseguiuno. Respondinlle que si, 
pero que nesta película os bos son os 
indios. Máis rigoroso ca min é o 
escrito dun contemporáneo, 
Sulpicio Severo, a quen debémo--lo 
coñecemento da vida e martirio de 
Prisciliano, que fai un retrato nada 
agradable de Hidacio de Mérida e 
Itacio de Ossonoba (Faro, no Algarve 
portugués), que foron os que levaron 
ó noso mártir ó suplicio. 

Seica é o primeiro mártir 
cristián executado . polo poder 
civil a instancias do eclesiástico. 
¿Cómo foi posible se non era 
herexe? 

No imperio romano tíñaselle 
pánico ós mamqueos que, 
equivocadamente, pensaban que 
procedían de Persia, proverbial 



inimiga de Roma. Cavilaban que 
cada maniqueo era coma un 
infiltrado, e acababan con el. Aínda 
así, como o de herexe non deu 
funcionado, inventaron outro crime: 
maleficio, é dicir, feitizo, maxia negra. 
Quen o executou foi o emperador. 
Máximo -hispano e poida que 
galaico-, ·boa peza, a quen todo o 
mundo coñece coma o Usurpador. 

Na túa película, o "indio" 
Prisciliano é tan bo que non ten _ 
máis a onde ir. ¿Non tiña defecto 
ningún ou é que estás prenda.do 
da túa criatura. 

Na referida presentación dixen, e 
repito agora, que entre os afectos a 
este gran home, quizais non haxa 
quen o critique tan a fondo coma 
min: acúsoo de procura-lo poder, 
facéndose bispo de Ávila, para 
combatelo, e o poder só se combate 
con eficacia dende a resistencia 
activa, como fixo Xesús de Nazaré. 
Acú~oo de caer na degradación de · 
subornar a Macedonio, autoridade 
máxima do Imperio romano despois 
do emperador Graciano, para 
liberarse do .desterro. Ademais, critico 
a súa dimensión de asceta rigoroso 
que rexeita o sexo. 

¿Como é posible que rexeite o 
sexo se é acusado de mullereiro? 

Esta é a máis inxusta das 
acusacións, pero · a que máis callou 
entre a xente porque ten morbo. 
Prisciliano foi un gran promotor da 
igualdade dos bautizados. 
Precisamente ese é un dos tres 
presupostos polos que foi perseguido. 
Non "andaba" con mulleres senón 
que se retiraba .ás "villae", é dicir, 
especie de pazos da época, con 
mulleres e homes a practicar unha 
liturxia á marxe da xerarquía, que en 
boa parte estaba corrompida polo 
adulterio co poder. Xa o dixo o naso 
Curros Enríquez: "De Cristo a 
mística esposa / fixo nefando 
adulterio / e a súa falta vergonzosa / 
non terá perdón divino / senón 

cando a Cristo torne / dos brazos de 
Constantino''. 

¿Cales son os outros dous 
presupostos, ademais da 
igualdade da muller? 

O ségundo é que, senda laico, 
proclamábase doutor, nun século en 
que estaba nacendo o concepto de 
xerarquía. Outro, o ser un asceta 
rigoroso que, senda aristócrata 
adiñeirado, faise pobre e amigo dos 
pobres. De feito, o priscilianismo, 
sobre todo lago do martirio, triunfou 
en Galicia ata o punto de que de 12 
bispos, 11 eran priscilianistas.. O 
filósofo Baquiario, que tivo que. 

·emigrar, afirmaba: "Non me 
perseguen pala miña obra literaria, 
senón polo lugar onde nacín". Ser 
galega era pasar por sospeitoso ·de 
seguidor do mártir de Tréveris. 

Ademais do apoio popular 
¿tivo xente da xerarquía que o 
comprendes e?· 

Ademais dos bispos Instancio e 
Salviano, que o seguían de cerca, tivo 
o apoio de Simposio de Astorga e do 
seu filio Dictinio, tamén bispo. Pero, 
sobre todo, o de Hixinio de 
Córdoba, que empezou a denuncialo. 
a Hidacio, bispo de Mérida, e lago, 
analizado o priscilianismo, fixose 
defensor do naso home1 e morreu, 
velliño, desterrado por culpa da súa 
horandez intelectual. En cambio, a 
pesar do que se adoita afirmar, san 
Martiño de Tours non o defendeu, 
senón que este gran personaxe, o que 
defendía era que non fose xulgado 
polo civil, senón por un tribunal 
eclesiástico. Un asceta que o fixeron 
bispo, personaxe fantástico, con 
moito culto posterior en · Galicia, 
xunto co seu homónimo san 
Martiño de Dumio, en Braga. 

¿Defendes que o corpo de 
Prisciliano está enterrado en 
Compostela? 

Isto no meu libro é unha cuestión 
moi secundaria, agrandada polo 
interese xornalístico do Ano santo. 

Aldegunde Quiñones 

XOSÉ CHAO REGO' 

Digo qúe, así como é inverosímil que 
estea o carpo de Santiago, resulta 
verosímil que estea o Mártir de 
Tréveris, que tivo santuario na 
Galecia cun culto e peregrinacións 
moi ·significativo. Non esquezamos 
que san Martiño de de Dumio, bispo 
de ·Braga, chegou a Galicia para 
acabar co priscilianismo e todo tipo 
de relixión cósmica que os 
priscilinistas practicaban. Se isto 
sucedeu a remates do século VI 
¿como se explica que douscentos 
anos despois reapareza unha tumba 
esquecida? 

¿Era galego Prisciliano? 
Uns din que si, outros que non. O 

priscilianismo arraigou aquí, e iso é o 
que importa. 

O cristianismo estaba chegando 
daquela dende o norte da África 
romana, e moitos labregos·, que vían 
na mensaxe priscilianea un apoio ás 
súas reivindicacións, fixéronse 
cristiáns do único cristianismo que 
eles coñecían: o predicado por 
Prisciliano. 

·-··············· 
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11SOMOS IGREXA'' 

"SOMOS IGREXA'' (QUE SE SAIBA) 
Herder publicou o ano pasado un libriño de pouco máis de 100 páxinas, ben 

substancioso, dedicado especialmente ós leigos, cousa ben rara nos profesores das 
un.iversida~es da lgrexa. Pero aí está: "¿Que lgrexa quería Xesús?" de Herbert Haag, que .. 

ten publicados varios libros máis. Ten agora 85 anos, foi profesor da universidade de 
Tubinga e está considerado un especialista de prestixio internacional en ciencias bíblicas. 

Trátase dunha persoa comprometida coas reformas xustificadas na lgrexa. O prólogo 
ofrece unha o/lada comprensiva, síntese de canto se trata no libro, polo que /lo 

ofrecemos ós lectores de lrimia. Só lle colocamos uns PC?Ucos in_tertítulos para facilita-la 
lectura. Con todos vostedes, Herbert Haag. 

L~igos, como Xesús gustaba. 

A cri e actual do sacerdocio na 

Igrexa Católica é ben coñecida. 

Tódolos esforzos que se fixeron ata 

aquí nos círculos oficiais buscando 

sup rala resultaron inútiles. Os 

pr lema da caseza de sacerdotes, 

a · parr quias comunidades 

at ndidas, o terna do celibato, a 

rd nación de mulleres, etc. 

onstitúen unha rnostra, sen chegar ó 

fondo do problema, da grave 

ituación á que nos estarnos a referir. 

Cada día son rnáis abundantes os 

casos nos que os leigos teñen que . 

facer de guías ou líderes parroquiais, 

sen que poidan celebrar a eucaristía, 

corno debía ser, por non estaren 

ordenados. 

Pero esto non orixinaba ningún 
problema na Igrexa primitiva, onde a 
celebración da eucaristía dependía só 
da comunidade. Os encargados de 
presidi-la eucaristía, de acordo coa 
comunidade, non eran "sacerdotes 
ordenados" senón fregueses 
absolutamente normais. 

Na actualidade chamariámol.os 
segrares, é dicir, homes, e incluso 
mulleres, polo comun casados, aínda 
que tarnén os había solteiros. O 
importante estaba no. seu 
nornearnento pola comt:1nidade. ¿Por 
que, logo, o que antes foi posible non 
o é agora?. Se Xesús, corno se vén 
dicindo, fundou o sacerdocio da 
Nova Alianza, ¿por que non existe a 
menor not1Cla desto durante os 
prirneiros 400 anos da vida da 

Xesús optou por 
unha comunidade 
de leigos, e nas 
comunidades 
primeiras os 
ministerios eran 
servicios ó grupo 

Igrexa?. Dise tamén que Xesús 
fundou os 7 sacramentos que se 
administran na Igrexa Católica. En 
máis dun caso esto é dificil probalo, 
pero polo que· se refire ó da orde 
resulta totalmente imposible. Máis 
ben, Xesús mostrou cori palabras e 
feitos que non quería sacerdotes. Nin 
el mesmo era sacerdote nin o foi 
ningún dos "Doce", como tampouco 
Paulo. 

Unha 
eclesial 

nova constitución 

Do mesmo xeito, é imposible 
atribuírlle a Xesús a creación da Qrd'e 
episcopal. Nada permite sos ter que· os . 
Apóstolos constituíran bispos ós seus 
sucesores para garanti...:la 
permanencia da súa función. 

o oficio de bispo é, coma o dos 
dernais .oficios na Igrexa, creación 
dela mesma no desenvolvemento 
histórico que coñecernos. E así a 
Igrexa puido en tódolos tempos, e 
segue a poder tamén agora, dispar 
libremente de ámbalas dúas funcións, 
episcopal e sacerdotal, rnanténdoas, 
rnodificándoas ou suprinúndoas. 

A crise da Igrexa perdurará 
rnentres ela non decida darse unha 
nova constitución que acabe dunha 
vez para sernpre . cos dous estamentos 
actuais: sacerdotes e segrares. 
ordenados e non ordenados. Haberá 
que limitarse a un único "oficio", o 
de guia-la cornunidade e celebrar 
con ela a eucaristía, función que 



Antón Martínez Aneiros 
.................................................. ~ ............................................. ......................................................................................................................................................................................... . 

poderán desenvolver homes e 
mulleres, casados e solteiros . 
Quedarían así resaltos de vez o 
problema da ordenación das mulleres 
e o da cuestión ·do celibato. 

A evo~ución da Igrexa, ¿debe 
ser fiel ó evanxeo? 

Á pretensión de acabar coas "dúas . 
clases" existentes na Igrexa sóese 
obxectar, sobre todo, que sempre se 
deton evolucións estructurais 
fundadas, aínda que indirectamente, 
no Novo Testamen.to. O exemplo 

aducido máis a miúdo é o do bautizo 
dos acabados de · nacer, que non 
aparece expresamente no N.T., pero 
que tampouco ·o contradí. Agora ben, 
esa referencia ·ás "evolucións 
estructurais" só pode terse por válida 
mentres as devanditas evolucións 
sexan conformes ós enuncia:dos 
básicos dos evanxéos. De oporse a 
estes en puntos esenciais deben 
considerarse ilexítimos, insostibles e 
nocivos. E esto .debe aplicarse, sen 
dúbida algunha, á Igrexa "sacerdotal" 
ou clerical. Interrogando as 
testemuñas dos tempos bíblicos e do 
cristianismo primitivo, chegamos á 

A "clase sacerdotal" desenvolveuse nq lgrexa á marxe da escritura 

conclusión clara e convincente de 

que o episcopado e o sacerdocio -se 

desenvolveron na Igrexa á marxe da 

Escritura e foron máis adiante 

xustificados como parte do dogma. 

Todo parece hoxe indicar que 

· chegou a hora para a Igrexa de voltar 

ó seu propio ser or:ixinal. 

Dou aquí . efusivamente as gracias 

á. . . . que cumpriron os deberes de 

lector. Segue senda para min obxecto 

~ KANIAj co Do PQlrJe:jQQ) 
N~N.O 00 ANO 2. ooo r? . r· . 

de grande admiración tanto a riqueza 

do fondo da Biblioteca Central de 

Lucerna como a dispoñibilidade e 

cortesía dos seus empregados. 

Dedico o presente libro, con 

preferen,cia, ós fieis dos bispados nos 

que exerdn directamente o 

ministerio: Coira, Basilea e 

Rottenburg-Stuttpart. 

Herbert Haag 

Lucerna, Aninovo 1997 

e ····· ···· ····· 
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CRONICA 

PREGÓN DA FEIRA DO QUEIXO DE SAN SIMÓN E 
OUTROS PRODUCTOS DA CHAIRA 

Os organizadores desta feira 
outorgáronme a honra de pregoar 
este acontecemento. No seu nome, 
no de Vilalba e no da Chaira, douvos 
a todos vós a benvida a estas terras. 
Que os aires do Miño, do Madalena 
e do Ladra vos acollan coa mesma 
dozura coa que envolven o naso vivir 
diario. 

Hai xa moitos anos tiven a ousadía 
pouco razoable de leva-lo regalo dun 
queixo ó país dos queixos. Os meus 
amigos de París discutían entre eles 
d ál rexión de Francia podería ter 
vid aqu la dozura.N on sabían que 
tiña n úa codia o fume dunha 
l r ira d an imón, de Moreda ou 
d amarugo. O caso é que 
d apareceu da mesa nun santiamén. 

Na foto, co seu pacífico aspecto habitual, a 
responsable última de producción do 

Oueixo de San Simón 

E os meus anngos eran bos 
comedores. 

Moitas veces teño cavilado nesta 
anécdota. Nunca din entendido a 
prostración da miña terra, cando vía 

que lambadas tan saborosas coma este 
queixo, que non desmerecía en 

calquera mesa, estahan a ser 

producidas en parroquias que, i:ion 
hai máis de quince anos, a penas · 

contaban con luz eléctrica. E iso, a 

unha ducia de quilómetros das 

Pontes, onde hai electricidade a 
esgalla. Algo estaba a fallar nesta terra 

nosa que tanto queremos. Por iso 
tiven tanta ledicia cando un vello 
amigo, que os de San · Simón 

recordan, Francisco Sineiro, me 

comentou os esforzos que se estaban 

a facer para recuperar aquel producto · 

artesán que acompañou a palsaxe da 
miña infancia. 

Hoxe tecles na man esta presiña de 
tenrura envolta en fume de bidueiro 

gue vén desde as abas da Serra da 
Carva, de onde tamén corre cara 

Vilalba a auga limpa de cada día. Non 

lembro quen dixo que, cando 
chegamos a un lugar e probamos un 

grolo do seu viño, é algo así como se 
estrullaramos entre as mans aquela 
terra para zuga-lo seu zume, e 

quedarmos así xunguidos a ela. Pois 

ben, isto pódese aplicar tamén a este 

queixiño de San Simón que ten o 
recendo da herba, verde e forte, que 

naceu da neve montesía, aturou a 
friaxe da invernía e medrou vizosa ó 

sol das primaveras. Cando o poñades 

na vosa lingua, será como unha 

comuñón: sentiredes entrar en vós a 
e encia mesma destas terras altas, e 

comezaredes a saber o que significa 
ser vilalbés e chairego. 

E se queredes saber algo máis desa . 
riqueza das vacas rubias da montaña, 
non deixedes de subir algún día ó 
Monseiván, onde se escoita no 
silencio, cando hai nordés, ·a melodía 
dun cantar que quedou pendurado 
nos castiñeiros desde hai catrocentos 
anos. ~ a cantiga dunha moza maura 
que se fixo cristiá e foi bautizada en 
segredo no vello altar de Badán, 
onde din que os primitivos facían 
ofrendas ó sol. Se mo permitides heivos 
contar brevemente a súa historia tal como 
eu a lin. 

Esta moza chamada Alba, vivía 
apartada, nos montes de Costa, ali 
onde nace o Eume. Un día de 
o u tono o filio . de Don Diego de 
Andrade, señor de Vilalba, foi cobra
las rendas no nome do seu pai e, de 
paso, quixo coñece-lo lugar onde 
nacía aquel río que lle daba nome ás 
súas posesións de Pontedeume. 
Aquelas rendas consistían, a parte 
doutros froitos, en media ducia de 
grandes queixos, marmelada 
semellante ás patelas, que aínda se fan 
agora, pero de cortiza afumada como 
é propio de San Simón. 

Foi así como deu con Alba, aquela 
rapaciña que agardaba con xenreira a 
comitiva señorial, pero que fitou con 
olios de amor aquel rapaz varudo, 
rexo, fermoso e lle berrou 
altivamente, con voz firme, que 
·nunca lle pagaría rendas de ·serva 
porque ela era libre e nobre (a súa 
familia era dun cabaleiro alí 
desterrado polo rei don . Pedro 
chamado El Cruel, por ter casado 
cunha maura) .Pero prometeulle que 
faría para el uns queixiños co mellar 
leite das súas vacas, e que llos daríá,, 
non como rendas senón como 
prenda dun amor que sentía 
compartido na aliada cativa do rapaz. 



Así pois, a nena Alba púxose ó 
trabalo e pasaba as horas apertando 
nas súas mans a callada, procurando 
darlle forma de corazón, pero a pasta 
non respondía. Tentouno unha e 
outra vez. Foi inútil, ata que, pouco a 
pouco, aquela masa foi collendo a 
feitura dun peito maternal, un 
peitiño feminino tal como o que ten 
nas mans a Virxe dos Olios Grandes 
da Catedral de Lugo. 

O Conde-mozo foi un día buscar 
aquel regalo, pero xa nunca máis 
puido volver a ver a Alba porque 
temía ir en solitario polas terras onde 
quedaban os restos dos irmandiños, 
os de Alonso de Lanzós e os do señor 
de Samarugo, que odiaban 
co_rdialmente ó Conde-pai, que era 
ruín coma a fame. E así, o coitado do 
rapaz pasaba as horas tristeiro, ollando 
San. Simón desde aquela ventá das 
oxivas que están no máis alto do 
Castelo. E mentres debuxaba na súa 
memoria a imaxe da rapaza, ía 
buscando o amor naqueles cachiños 
de queixo que, canto máis entraba a 
primavera, mellores sabores tiñan. 
Pasado o tempo, este conde, Fernán 
de Andrade, tivo que ir para Nápoles 
a acompaña-lo chamado Gran 
Capitán; e ela, a pobriña, esmoreceu 
docemente, co sorriso nos olios que 
tiña sempre postos no horizonte, 
mentres cantaba esa cantiga que 
aínda se escoita no silencio da 
montaña. Os veciños dos arredores 
sabían desta historia e, desde aquela, 
deron en face-los queixos con forma 
maternal en homenaxe a un filio do 
amor que nunca puido gozar dos 
agarimos do seu pai. 

Isto foi o que lin. Non recordo 
onde o lin. Nin sequera recordo se o 
lin. Pero préstame contalo. 

Agora, amigos, xa sabedes enteira a 
historia deste manxar. Xa sabedes que 
calquera queixo de San Simón garda 
unha promesa de amor na súa (eitura 
feminina. seductora e maternal. Un peíto 

de nai. rebordante do alimento 
substancial. Cando o teñades na vosa 
mesa, abrídeo de vagar, de arriba 
abaixo como é debido, para 
aproveitardes ben toda .a súa 
substancia, como eu lles vía facer ós 
meus colegas curas desde que era 
acólito. Eu dígovos que os cregos 
sabían latín, pero disto tamén sabían 
moito. Gozade deste queixo, que, por 
unha vez, o pracer non é pecado, 
pero, para cqmelo en paz, lembrade o 
labor calado de tantas mulleres que 
gardaron a súa tradición cun traballo 
que nunca foi pago. Xa que non 
podemos pagarllo, que teñan a lo 
menos ·o noso agradecemento. 

Gozade do queixo de San Simón, 
e de tódolos productos da Chaira. 
Volvede sempre a esta feira que debe 
recupera-la vitalidade . perdida nos 
nosos campos e ha volver VIDA ás 
casiñas de pedra agora afogadas polas 

· silveiras do abandono. 

Lembrade, finalmente,· que estes 
queixos serviron moitas veces para 
pagar favores. Deixádeme, pois, a 
oportunidade de expresar desde aquí 
un vello desexo que levo moi fondo 
e que herdei do meu pai: que, de 

Bernardo García Cendán 

agora en diante, estes que1xos 
saborosos, e o roscón de san Ramón, 
e o capón de N adal, e a mellor carne 
de porco, e as patacas desta terra, e o 
mel de alta montaña e tódolos nosos 
productos poidan servir para 
mellora-la vida de quen os traballa 
arreo, e nunca para pagar favores 
nesta sociedade afeita en demasía a 

.1 
l , 

oitas veces 

5 sirvan para 
sentimento 

.mizade que 
temato coas 

os permita 
:os 

..·.·· ,··"~·"'"'""~""~·~ gozar, 

xa que non hai, que se saiba, 
unha tristura máis grande 

que a de non poder contar coa 
man amiga que aperta 

na amizade a nosa man. 

Gozade da feira e da festa de 
estarmos xuntos. 

Bernardo García Cendán 
Vilalba, 11 de abril de 1999 

-··············· 
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FAI A.DOIRO NO ADRO 

A VOZ PROFÉTICA DO BISPO CASALDÁLIGA 
Na nº 124 da excelente revista portuguesa ""Fraternizar;' que dende Porto dirixe o noso amigo 
Mario Oliveira, inclúese un ha ""Declara9ao de amor a Revolu9ao Total de Cuba;' que traduzo e 

extracto. Entenda o lector que non pretendo esmagar a ninguén con argumentos, se.nón, 
simplemente, poñerlle o contrapunto a tanta sinfonía que parece monocorde contra o castrismo. 

Non coñezo ningún teólogo da Liberación que non admire o caso cubano. 

Perseguida e vilipendiada, a 
revolución debe proseguir, pero total. 
E debe saber que un fracaso pode 
ser un fracaso procesual, un 
fragmento do gran fracaso pascual 
que culmina no triunfo da Vida· ... 
Total, ha ser, abofé, porque a boa 

CuBA É UNHA ILLA 

... Cuba continúa a pasar 
angustiadamente por u n "período 
especial". Por un período moi 
especial pasa o mundo enteiro. Co 
neoliberalismo teñen que ver 
'tódolos bancos, tódolos gobernos e 
moitos ordenadores. Cuba é unha 
illa, cercada de mar por tódolos lados; 
tamén polo mar do neoliberalismo. 
¡Ai, Nicaragua, Nicaragüíña! Mais 
prosigam?s .. ¡Zapata! [referencia á 
Fronte Zapatista de Liberación, de · 
Chiap~s, México]. Irmás e irmáns da 
Patria Grande: non cansedes de 
sopra-lo vento da utopía palas frautas 
maternas, non cansedes de retumba
los tambores da negra rebeldía" 

REVOLUCIÓN TOTAL 

. revolución que soñamos e que 
queremos para esta Cuba amada e . 
para' a N osa América e para o 
mundo, é a revolución das 
conc1enc1as, a revolución das 
relacións, a revolución das 
estructuras. Pero revolución, porque 
de reformas ó xeito das democracias 
formais, xa estamos máis ca fartos. O 
que queremos é ·a dignidade plena 
do home (e da muller)", como diría 
"o apóstolo" Martí [líder cubano de 
principios de século]. 

... Cuba é unha illa, e unha illa é· un 
lugar desligado do resto do mundo, 
con posibilidade de se vencellar a 
todo o mundo. "Que o ·mundo se 
abra a Cuba;', pedía .º papa; "e Cuba 
se abra ó mundo": que Cuba se abra 
a Cuba, que a Igrexa se abra ó Pobo, 
que o Estado se abra ó Pobo, que o 
Pobo se abra ó Pobo; que todo se 
abra ó Reino, que é a libertadora 
política de Deus .. : 

Eu, bispo de esquerdas, poeta 

itinerante, vindo doutros mundos 

[Pere Casaldáliga é catalán de orixe], 

... O capitalismo é un pecado 
capital: O socialismo pode ser unha 
virtude cardinal: somos iguais, somos 
irmáns e irmás, aterra é para todos e, 
como repetía Xesús de Nazaré, non 
se pode servir a dous señores, e o 
outro señor é precisamente o capital. 
Cando o capital é neoliberal, de lucro 
omnímodo, de mercado total, de 
exclusión das inmensas maiorías, xa o 
pecado capital é abertamente mortal. 

mais inserido 

[América 

na . Patri~ Grande . 

Latina] ... fago esta 

declaración, a vinte e tantos de 

febreiro de 1999, esperando que 

termine menos mal este milenio, 

"de lumbrante e cruel", cando a pos

modernidade continúa aí á deriva e 

declárannos xa "cansa" a utopía. 
Non irnos dar a ninguén, que se ,, 

xulgue grande, "a perla do Caribe", 
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tampouco non irnos pechala nunha 
ctincha. Cubanos, cubanas, irmáns do 
mundo, tan xenerosamente 
entregados á saúde, á educación e á 
liberación, alén as fronteiras da patria 
cubana [ refírese á heroica axuda de 
Cuba a países máis necesitados]: irnos 
continuar a "internacionaliza-lo 
amor", -como ·desexaba o 
compañeiro nicaraguano de Santa 
Clara-, a globaliza-la solidariedade, a 
mundializa-la utopía. 

IR.MÁN FIDEL 

Ó vir de Cuba, nun voo de 
Cubana, déronnos, Fidel, a revista de 
borda, "Sol e son".Nela lin un artigo 
sobre Hemingway coa inevitable 
alusión a "O Vello e o mar". E, non 

sei por que simpatía ou inspiraicón, 
sentíate e síntote, Fidel, un pouco así: 
coma "O. Vello e o mar", vello de 
loitas de anos, ti, sendo o mar ese mar 
da nosa vida, do proceso de Cuba, do 
futuro do Mundo. E dei en evocar, 
vindo a Cuba e sentido de antemán 
o seu sol e o seu son, algo do que che 
dicía naquela carta de aniversario, do 
10 de decembro de 1996: 

Fidel~ a estas alturas da túa vida e 
da miña, e da marcha dos nosos 
Pobos e das Igrexas mru.s 
comprometidas co Evanxeo feito. 
vida e historia, ti e mais eu 
·podemos moi ben ser ó mesmo 
tempo crentes' e ateos. Ateos do 
deus · do colonialismo e do 
imperialismo, do capital agólatra e 

Xosé Chao Rego 

da exclusión e da fame e da morte 
para as maiorías, cun mundo 
dividido moralmene en dous 

... Dicíache e dígoche: Con esa fe 
abrazo todo o pobo de Martí, na 
esperanza da súa victoria sobre 
o bloqueo inicuo, na defensa das 
súas conquistas sociais e na 
consolidación dunha 

. democracia sen privilexiados nin 
excluídos, con Pan e con 
Espírito, con Xustiza e con 
Liberdade. 

· ... E dicía, e· teño que dicilo de 

novo, por esta singular Declaración, 

que esperaba, con basante bo humor, 

non escandalizar demasiado nin 
á dereita nin á esquerda. 

CARTAS 
A NOSA EXPERIENCIA EN HONDURAS 
O pasado verán Pili e mais eu tivémo-la gran sorte de viaxar 
a Honduras.Vivimos un mes cunha familia xove e moi 
sinxela formada pór un matrimonio, Lidia e Jorge, un irmán 
<leste, Manuel, e dous filias de nove e sete anos, Jorgito e 
Suyapita. 

EEUU e a Europa. As condicións de traballo <lestes tamén 
son pésimas. Por último, no rural os campesiños traballan nas 
terras que as multinacionais non queren por seren de moj 
difícil acceso. 

A maioría dos homes e mulleres hondureños viven do 
trabajlo no campo, traballando para as multinacionais 
bananeiras. Na súa maioría traballan en condición 
inhumanas, con xornadas de dez e doce horas, con salario 
moi baixo e sen dereito a asistencia sanitaria gratuíta. Nas 
poucas cidades grandes que ten o país, outros hondureños 
traballan nunhas fábricas de confección chamadas 
"maquilas" e que se dedican a facer roupa que se exporta ós 

Nas comunidades campesiñás ás que o crego non pode 
asistir son os delegados da palabra os encargados de_ .anima
la fe. 
Tamén · tivémo-la oportunidade de participar nunha 
asemblea de grupos cristiáns do progreso, grupos que levan 
un proceso de formación obreira ~básica. Estes grupos 
animan e manteñen tres proxectos nados das necesidades 
máis básicas (nutrición da infancia e educación en maior 
medida) dos máis desfavorecidos <lesa zona. 

Vigo, 27. de marzo de 1999 
Pili e Luis - H.O.A.C. de Vigo 

VII IRIMIANZA EN LUGO 
VIOLENCIA HUMANA: ¿INNATA E INEVITABLE OU SEMENTADA? 

DÍA: 29 de maio 
HORA: 16:30 
LUGAR: Praza do Ferrol nºl-3, baixo 

·Presentación: Valentín Arias 
'Ponentes: Xabier Gómez. Historiador. - Breve informe da historia de loitas, guerras e violencias. 

Bernardo García Cendán. Sociólogo - ¿É o home un ser .violento? 
·Diálogo, preguntas e debate 

FESTA DO VENTO 
A VARIEDADE DE LINGUAS É COUSA QUE TEN QUE VER CO ESPÍRITU QUE NOS ANIMA. 

PARA ESTE ANO A NOSA FESTA DO VENTO SERÁ O ENCONTRO CONVOCADO POLO BIENIO IRMANDIÑO PARA 

O DÍA 26 DE XUÑO, NO CASTRO DE SANTA SUSANA, SANTIAGO DE COMPOSTELA (ALAMEDA DA FERRADURA) 

ANIMÁDEVOS . . 
e ············· 
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Tintxu 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Nos periódicos das últimas semanas non deixan de aparecer noticias 
relacionadas co mal funcionamento dalgúns servicios, que provocan 

de vello queixas dos cidadáns e que mesmo empezan a suscitar 
reaccións dalgúns dos seus mesmos empregados. A sanidade e 

mailos transportes foron os protagonistas nas datas máis recentes. 

Curiosamente estas queixas dos usuarios e de boa parte dos propios empregados 
destes sectores coinciden con outras críticas feítas desde unha perspectiva moi 
diferente, a dos grandes santóns da economía. Estes veñen dicindo desde hai 
moito tempo que o sector dos servicios vén funcionando moi mal, aínda que sexa 
un dos máis fortes creadores de emprego; engaden que é un dos que máis 
inflación provocan. Pero o único remedio que propoñen para esta situación é ir 
aínda máis lonxe na privatización dos servicios e na precariedade laboral do 
persoal que os atende. 

O caos do tráfico aéreo foi 
noticia de escándalo. Entre os 
factores que o crearon está, 
sen dúbida, a existencia de 
dous fortísimos grupos de 
presión que teñen 
secuestrados ós usuarios: os 
pilotos e mailos controladores 
aéreos. O monopolio que 
exerecen é, neste caso, o 
factor determinante e non 
tanto o carácter de 

funcionarios ou empregados públicos que poidan ter. O que si está. claro é que 
os diferentes gobernos que se sucederon nunca foron quen de impor neste 
sector a primacía do interese público e do servicio ó usuario. E nesta liña a 
falta de resposta dada polo ministro Arias-Salgado é clamorosa. 
Pero tamén está pasando con amplos ~ectores da· medicina. Nos últimos 
decenios es~e sector conseguiu en Galicia (e no conxunto de España) un nivel 
de competencia técnica destacada. Aquí fanse as operacións máis arrisca~as e 
cos mellares resultados. Pero ó ipesmo tempo a administración segue sendo 
catastrófica: hai que agardar meses para consultas de especialistas e oper;i.cións. 
E as citas que se dan para calquera destas intervencións supoñen para o 
paciente perder días enteiros-, cando se poderían resolver nun máximo dunha 
hora a maioría das consultas. Tódolos doentes son citados ás nove da mañá, 
cando aínda non chegaron algúns dos propios médicos, e van sendo atendidos 
egundo cadra, ata ter algúns que agardar cinco horas. 

Por i o resulta esperanzador o movemento de protesta xurdido entre os 
médicos residente , por un lado, e mailos de atención primaria, por outro. Nos · 
dou ca o defenden intereses propios, pero que poden ter un resultado 
b n ficio o para a saúde pública en xeral. Trátase de acada-la mellar formación 
po ibl para o e peciali tas e de reforza-los servicios de atención primaria, un 
i t ma que:: pretende ir algo máis aló da distribución de receitas clásica dos 

ambulatorio . 
D graciadam nt non se con tata ningú~ avance noutros moitos servicios. O 
i t ma ducativo dirixe a duras pena a reforma posta en marcha con poucos 

m dio . E o tran portes só funcionan onde a rendibilidade o permite . . 

O CANTAR DO IRIMEGO 
1. Non estrañe ós irimegos 

se o nome de Xesús 
invoco pra que dispoñan 
alugar un autobús. 

2. Se el dixo que era Camiño 
iso indica, abofé, 
que convida a desprazarse 
saín do el de N azaré. 

3. Se a Igrexa de Galicia 
resulta ser xordo-muda 
fai falla unha voz enorme 
que a conciencia lle sacuda. 

4. A "Loita pola Palabra" 
é ambicioso proxecto 
que ó Crente Galega leva 
a facer longo traxecto. 

5. Dous anos de camiñada 
fará o Bienio Irmandiño 
convencidos como estamos 
de que ó andar, faise camiño. 

6. Este Bienio en Milenio 
converterase quizais, 
pois Cunqueiro, para a Lingua 
quer "Mil primaveras máis". 

7. Berrando polos camiños 
diremos que a Igrexa cala 
e leva centos de anos 
esquecendo a nosa Fala. 

8. Será o vinteseis de xuño 
a "Loita pola Palabra" 
cando Galicia enteira 
a ferida gorxa abra. 

9. No castro Santa Susana 
dende as doce da mañá 
na alameda "Ferradura" 
da vila compost~lá. 

10.Non faltes, irimeguiña, 
meu irimego, o teu berro 
é preciso pta que o idioma 
non renute nun enterro. 

11. Sacude a túa preguiza 
e acaso axiña cobres 
a recompensa de optares. 
pola lingua que é dos pobres. 

12.Xesús loitou pola fala 
aramea, e moito cego 
xordo-mudo pretendía 
substituíla polo grego. 

13.Nada ten o Irimego 
contra a tala de Castela, 
pero o galega é noso: 
¡ven berralo a Compostela! · 




