uÉ coma o fennento que unha muller
amasa en tres medidas de fari ña"
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DIALOGO CON

Daniel López Muñoz

EDITORIAL

SALARIOS

É o dato económico co que se cerra o
ano: a fixación do salario mínimo. E o
dato é este: 70.680 pesetas.
Non sabemos se alguén pode concibir
que unha familia -con casa, polo
menos iso- saia adiante con ese ingreso. Seguramente que a maioría dá .por
suposto que ten ·que haber outros
ingresos, apaños, ou trampas. Así queda
a conciencia social tr;mquilizada, pero
non vale: os contratos masivos de
empresas de traballo temporal, ferramenta do milagroso crecemento do
emprego, están aí para devolvernos á
dura realidade.
Denuncian a CIG e a central vasca
ELA-STV que o poder adquisitivo real
do salario mínimo baixou 14,5 puntos
entre 1983 e 1999. Os sindicatos
maioritarios dannos outra clave: estase
producindo un doloroso incumprim nto da carta social europea, que
inala qu o sal.a rio mínimo debe acar o 60 Yo do salario medio.
I ro aquí, o rigor conservador mant n e en p ríodos de vacas gordas e
milagres económicos. Os salarios promedios e, sobre todo, ós altos -velaí o
insultante horizonte económico dun
presidente de club de fútbol como o
Sr. Lendoiro- non teñen límite. A
bonanza non se repercute nos menos
dotados, nos excluídos, nos que viven
·no límite do día a día sen chegar nunca
a fin de mes, mesmo que sexan siareiros do Deportivo e sosteñan coa súa
paixón ese agravio comparativo.
A inmoralidade deste reparto inícuo
dos beneficios do crecemento empata
moi ben cos principios do triunfante
neoliberalismo económico, pero resulta
repugnante. O pensamento alternativo
hai tempo que fala xa da posibilidade
real de crear salarios mínimos garantido para toda a poboación sen ingresos.
Para i o, quizai , debería integrarse nun
si tema alarial que determinara tamén
o
alario má irnos. ¿Impensable?
Igual que era impensable, hai un século uilha eguridade ocial u'niversal, nin
mái nin meno .

...............
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O·TRASNO

MALLEIRA SEN PALIATIVOS Que en
Galicia vivimos mergullados no surrealismo non é un descubrimento de agora, nin que levamos, como cultura propia, séculas de
esforzo suicida.·Pero se de ambiente eclesiástico se trata, entón a
cousa entra en fase aguda e chega ó desvarío.¿Mentalidade de colonizados? O que .queirades, pero calquera observador sen prexuízos
-nin de colonizador nin de colonizado- amilágrase
co que aquí segue a
pasar.
Vén a conto dunha
celebración
de
confirmacións na
parroqma
de
Cambre. Un bispo
galega -que en
privado fala excelente
galega-,
nunha parroquia d~
Galicia, cun párroco galega -outro
oos zocm
tanto-, coro e con-Non se vale <lar cargas, ¿ch ?
firmandos galegas e
galegas,
realizan
unha celebración extraordinaria, ben pensada e planificada ata o
detalle ... sen unha· soa palabra en galega.Apenas algún cazapo de castrapo sintáctico, pero nada, á mantenta, con lupa, nin chía na lingua
que falan na súa casa -total, parcial, ás veces ou decote, ¿que máis ten
a estatística?- a maioría dos veciños do lugar. Arredor de 6000
segundos de celebración, a razón de 60 palabras por cada 30 segundos (que é o N oso Pai cronometrado), descontando os silencios e
sumando os cantos, vén dar unha somanta de 10.000 palabras a cero.
Que foi mágoa, mira ti, porque se tivese alguén o detalle de presentar ó señor bispo -"Acompáñanos hQxe Mons. Quinteiro ... " - pois,
¡albízaras! alomenos habería unha palabra en galega na liturxia: a do
apelido. E sería o tanto da honra: 10.000 a 1. Pero nin esas.
Así que non houbo volta de folla. Foi unha goleada, unha vareada
monumental que nos metestes ós que andamos na causa esta de que
o galega viva e a Igrexa non perda outravolta o tren da historia.
Recoñécemo-la nosa nova derrota. Levades case un milenio de victorias, pero agardabamos, cando menos, a xerierosidade do vencedor.
Eu qué sei, unha candón, un anaco de homilía, unha monición,
unha lectura, .... algo ó que agarrarnos e pensar: esta Igrexa non
quere matar ó galega, só mortificalo. Pero na~a de nada. E tra~ recoñece-la derrota deportivamente, tamén quixeramos dicir que, estando o resultado claro desde a campanada inicial, non facía falta abusar coa rexouba aquela de cantar no Santo .unha adaptación da Jota
segoviana!: Es la chica segoviana la mujer que yo más queíro .... pero con
letra de Santo es el ·Señor e tal .... Abrumados, amolados, feitos puré.
¡Noraboa! ¡Que malleira!

BOA NOVA
Bernardo G. Cendán
1

O E CQ
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Pescadores de homes

·Recordo a D. José Mª, predicador de oratoria florida. Un día, no momento

~ulminante

do seu

aprendido sermón, permitiuse unha improvisación e dixo sen pestanexar: "afirma el Espirito

Santo, y en parte tiene razón .. ". Despois citou un versículo bíblico e deixounos para sempre coa
fame de saber onde estaba trabucado o Santo Espirito. Emulando ó meu vello profesor, debo confesar que, xa desde moi novo, tiven dificultades para asimilar esta metáfora que pon Marcos na
boca de Xesús: heivos facer pescadores de homes. Non me parecía axeitada esta comparanza. O
pescador non lle pide permiso ó peixe para ser pescado. E isto, referido ó labor evanxélico, prodúceme desacougo.
Na actualidaae, ·os chamados creadores publicitarios botan man de calquera recurso -ás veces
de xeito irreverente - para provocar nos desprevidos consumidores o impulso de mercar un fato
de causas que, ben pensado, para nada precisamos. Os comerciantes de ideoloxías teñen, da
cotío, as mesmas intencións: véndennos o pensamento xa feito, aforrándonos o pesado labor de
P.ensar, e, mentres pechamos fervorosamente os nasos olliños, .Póñennos na boca o engado dunha
roda de muíño. As sectas viven diso: crear sectarios. Ata que ós adeptos lles dá por pensar e,
entón, nin con almax son quen de dixerir as pedras que lles fixeron tragar. Convértense en críti-

cos, é dicir, comezan a seren persoas que defenden a autonomía da propia conciencia.
Paréceme que Xesús nos chama a coller conciencia - a decatármonos - de que os tempos .son
chegadas· para construir ese Reino que ha de se ir erguendo en col das mans baleiras dos pobres.
Fixeron falla dous .mil ar:ios para que a conciencia mundial - globalizada - da pobreza e a inxustiza fixese perder unha batalla ós poderosos en Seattle, con ocasión da xuntanza
da Organización Mundial do Comercio. Unha batalla pequena, sen dúbida, pero
que mantén viva a esperanza. E, para que siga viva, haberá que botar, na alborotada marusía, as redes das razóns que ternos para · seguir esperando. Un ha faena
de arrastre, non para pescar incautos que se pensen salvar con acumulación de
ritos máis ou menos relixiosos, senón ceibar aquelas redes que nos fagan parármonos a descubrir os vieiras por onde está a chegar o Reino. O de todos: ou nos
salvamos xuntos ou non hai salvación.
Segu indo a Xesús, algúns deixaron o pequeno mar dos seus egoísmos cotiáns
para encher os océanos cos aparellos do seu pensamento e da súa actuación, moitas veces calada. Sempre sentín arrepíos cando lía o que nos contaba Bernanos
daquel curiña rural que se confesaba borrácho e pecador, pero poñía o que lle quedaba de fe para pregar sen descanso: que veña o teu

Reino. E seguía pescando o que podía, el que non tiña capacidade de engadar a ninguén.
Benia as mallas que nos deteñan a pensar. Se isa é ser pescadores de homes (e mulleres), entón estou de acordo. Neste c·aso tamén D. José
Mª había dicir que Xesús tiña toda a razón. ·
.----~~~~~~~

A CLAVE

1

XAGG

Me 1, 14-20: "CHEGA O REINO DE DEUS"

Neste 3° domingo do tempo ordinario, proclámase. o anuncio máis distintivo de Xesús de Nazaret. Xesús tivo conciencia de que a
súa misión consistía en anuncia-la inmediata presencia do Reino de Deus. Foi o profeta do Reino de Deus.
"Reino" daquela era outra causa. Non había estados consolidados coma reinos, senón persoas coma reis. Por isa reino é un ha
actividade, que deberiamos traducir por "reinado" ou "soberanía': Cando Xesús anunciou o Reino de Deus, quixo dicir: "neste intre
Deus disponse a exerce-/a súa soberanía" sobre a humanidade· e sobre a creación enteira.
De seu o anuncio de Xesús non era novedoso. Moitos homes piedosos do A.T. soñaron que Deus, ante o fracaso da monarquía.
israelita, tomase as rendas e pastorease a Israel. Así o deberon entender moitos oíntes de Xesús e coidaron que falaba dun reino
político, económico e social.
Pero o novedoso do anuncio de Xesús era o tipo de reino que anunciaba. Non era un reino de aquí abaixo, aínda que xa estaba
aquí, non era un reino do presente, aínda que xa estaba entre os homes, non era un reino imposto pala forza, senón unha proposta·para construf-lo mundo e as persoas dun xeito radicalmente novo. Nos domingos vindeiros irase aclarando en qué consiste
esta proposta.

e · ·· ··. ··

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

A PENEIRA
A Asociación Cultural
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0BRADOIRO DA HISTORIA"

de

Ordes leva desde 1996 recuperando, estudianto e publicando o patrimonio histórico
e natural da comarca. A súa teima é recupera-la memoria histórica; así, no 99
publicoú trípticos sobre "As construccións da auga no Chonia" (na ilustración ·unha
delas: o muíño de canaleta comunal .de Tarrío), sobre o loitador republicano "Manuel
García Gerpe" ou "A mederra e o castro de Recouso" ... Están a recoller documentos
históricos da zona, pero tamén publicacións de ·todo o país. Para comunicarse con
eles: Apartado 42. 15680-0rdes.

A INVASIÓN DE
XOG·U ETES que acosa ós
máis pequenos non é inocuo para a súa
saúde física e psíquica. Conleva
intrusións na súa intimidade, desde a
adicción a "Pokemón" que os abriga a
garda-las súas cartas éon dentes e
unllas, e que provocan a súa
agresividade, ata os mordedores de
goma de PVC, cos que inxiren

~roductos

tóxicos coma ftalatos, prohibidos
noutros países. Son as víctimas deste
exceso de consumismo que pasa das
necesidades creativas e lúdicas dos máis
pequenos. Na foto unha manifestación
de Greenpeace contra

ú

PVC dian.te do

ministerio de Romay.

Emprincipiamos, o día 18, cunhas xornadas adicadas á unidade dos cristiáns e
cómpre tomar conciencia da existencia entre nós doutras igrexas. Por isa
convidamos a ler paseniñamente o libro

EN GAL/C/A

O PROTESTANTISMO

Benito González Raposo, o párroco de San Froitoso de

Compostela, que aparece na fotografía. Editado en Xerais, faise unha análise de
penetración das comunidades evanxélicas a comezos do XIX: A Coruña, Ferrol, Vigo,
Vilagarcía, Carril, Pontevedra, Marín, Piñeiro (Seixo) ... Nun segun.do momento, xa no
1906, irnos a San Clodio de Ribas de Si l, Monforte ... , para rematar no período entre
1915-1931 con grupos afincados aquí.

11

BE LEN 2000" é un programa de desenvolvemento financiado pala ONU

para mellara-la cara desta cidade palestina de 40.000 habitantes neste ano do Xubileo
e despois de 27 anos de ocupación xudía . Aínda que só está a 10 quilómetros de
Xerusalén, a viaxe faise moi longa polos controis israelís que hai que soportar. Agora
os palestinos están empeñados en recuperar Xerusalén. Neste programa só traballa un
cidadán dos pobos desta península, que aparece na fotografía, o poeta, novelista .e
guionista de cine de Lugo, Miguel Anxo Murado, autor de libros domo De sañas e

_

derribos ou Lapidario dos heteredoxos.

Alfonso Blanco Torrado

XESÚS,O
' EMIGRANTE, fainos lembrar
un dos dramas actuais. Despois de nacer,
el e os seus pais tiveron que fuxir a
outro país,

e refuxiarse en Exipto,

porque na Xudea mandaba o dictador
Herodes que quería asasinalo. Despois
da marte de tantos inocentes, e deste
rei, por medo ó sucesor, a familia do
nena Xesús voltou e instalouse n·outra
rexión: .en Nazaré, na Galilea. Coa
inxustiza actual cos inmigrantes estes ·
A exposición de

refuxi·ados políticos t erían moi negro

LUÍS

SEOANE que podemos

poder salvala vida aquí como no norte

contemplar no Centro Galega de Arte

de África, onde os etíopes debuxan

Contemporánea ata finais de febreiro

deste xeito a estes emigrantes de hai

transpórtanos ó seu universo plástico,

2000 anos. En Galicia hai máis de

sobre todo pinturas,

12.000 inmigran.tes sen papeis, moitos

debu~os

e gravados

feitos entre 1932 e 1979, ano da súa

deles desa mesma rexión.

marte. Hai varias salas dedicadas á
muller, á paisaxe, carteis, debuxos e
ilustracións de libros ... Desde o xeito dos
renovadores da nasa pintura: Colmeiro,
Laxeiro, Maside, ata as vangardas
europeas podemos facer todo un
percorrido pala súa técnica e polo seu
compromiso máis humanista. Hoxe

SAMUEL RUIZ, ó cumprir 75 anos, pediu a súa dimisión como bispo en

agasallámosvos co "Mozo· gaiteiro da
montaña".

Chiapas. Na foto cos líderes de CCOO, Xes_
ús Díaz e Carlos Vázquez nunha visita a
Galicia do bispo chiapaneco. Pero no que non se xubila é na súa defensa das ·
comunidades indlxenas; desde sempre traballou por elas e sobre todo nos últimos
anos como Presidente da Comisión de Intermediación entre o Exército Zapatista de
Liberación Nacional e o Goberno de México. No seu labor está acosado e amenazado
por 60.000 soldados que se instalaron na rexión despois do levantamento do EZLN
en xaneiro do 94.

SOS NATUREZA, SOS PATRIMONIO
CULTURAL, é u.n berro que ternos que multiplicar nestes días, porque os
Penedos de Pasarela e Traba están en perigo. Comezou a súa destrucción. Unha
empresa de extracción de granito en bruto empezou a explotar unha canteira nunha
das moles graníticas máis representativas da zona. Posúen unha grande variedade de
flora e fauna autóctonas onde habitan especies protexidas, sen esquece-la súa
riqueza arqueolóxica e literaria. Para frear esta destrucción hai que inundar de faxes
e de e-mails o Concello de Vimianzo, as consellerías de Ambiente, Cultura e
Industria con mensaxes como :"Paremos as agresións á Costa da Marte". O teléfono
de "Adiante Soneira" é 981-717045.
e ··· ·· ·········

Tintxu
QUE VIVA O 2000
Están vostedes lendo no dous mil estas liñas escritas nun fenecido ano e pode que /les soen a algo xa ·
pasado, aínda que ó mellar non descubriron polo de agora ónde están é!S navidades desta data máxica,
tantas veces evocada ó longo das últimas semanas e meses. Seguramente estean todos felizmente
recuperados do non menos famoso efecto 2000, que espero que os col/(Jse a todos confesados (como se
dicía antes do 2000 polo menos).

Fóra bromas, o simbolismo dos números e das
datas, o calendario convídanos cada ano a tentar
renovárnos. Por se isto non chegase, aí están os
partidos políticos lembrándonos o que ternos que
mellorar na nosa vida social. Efectivamente, estamos
ás portas dunhas nova~ eleccións xerais, a punto de
facerse pública a súa convocatoria . Trátase de que os
cidadáns fagamos escoita-la nosa voz, para marca-lo
rumbo da política para os próximos catro anos.
Evidentemente, na complexidade da vida social
moderna a expresión da vontade cidadá ten que
centrarse na escolla entre unhas poucas opcións, que
pr ntan propostas máis ou menos elaboradas· para .
d s nvolvemento do país. Cada catro anos témola portunidade de mostra-la nosa conformidade ou
o noso desacordo co que fixeron os responsables do
goberno e coas alternativas ofrecidas polos outros
grupos que non estiveron nel.
Para o ·conxunto dos cidadáns, esa mesma
complexidade da sociedade de hoxe non nos
permite entender e decidir sobre tódalas cuestións;

,.o anuncio da ruptura da
tregua por parte dos
terroristas de ETA;
déronlles pé a moi
importantes dirixentes
políticos a monta-lo barullo" .

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

_

nalgunhas ~oinciden varios grupos e noutras
póde enos escapa-la súa importancia e interese. Nuns
casos podemos confiar nunhas .persoas ou grupos e
non ntende-lo que no propoñen; ou, pola contra,
onsiderar acertado un programa de xestión e
d confiar de quen nolo propón. ·

A toma de decisión dos electores depende · de
factores moi variados e difíciles de analizar.
Por iso é moi importante que os cidadáns mediten
de vagar sobre o asunto; que consideren cáles son as .
cuestións realmente importantes para o seu futuro e
quén as persoas ou grupos que mellar poden darlles
resposta. Esa debe ser unha reflexión demorada, non
necesariamente favorecida polo balbordo da
propaganda das dúas .semanas de campaña, onde
predomina máis o barullo ca outra causa.·
Lamentablemente algúns graves sucesos, coma o
anuncio da ruptura da tregua por parte dos terroristas
de ETA, déronlles pé a moi importantes dirixentes
políticos a monta-lo barullo xa ó longo do mes de
decembro, furtando o necesario debate de fondo
sobre o que significa no 2000 un estado moderno,
que pretende ser España, e as súas relaci6ns coas
realidades políticas de ámbito máis amplo, · como a
Unión Europea, ou máis restrinxido e íntimo, como
pode ser Euskadi, ou Galic.ia, que é o noso caso.

O CAMPO

Fernando Veiga

Os pasados días tivemo-la oportunidade de participar na Bretaña francesa no encontro
europeo dunha organización chamada SOS Labregos, que trabal/a con labreg@s en
dificultades. Por se poden a ·alguén interesar, aquí van un has
reflexións ó fío deste encontro. ·
A asociac10n SOS Labregos aínda
ten pouca implantación no estado
español, pero por Europa ·adiante xa
leva anos funcionando: Un primeiro
elemento de atención é a definción
. de "labreg@ en dificultades" . Eles
centran o seu traballo nas explota~ións con problemas financeiros,
explotacións que en . Galicia serían
boas (200 .000-300. 000 kg. de cota
deleite), e que, froito dun proceso de
modernización e invesümento, asumiron un grao de endebedamento ó
que non foron capaces de lle facer
fronte, entrando en s:ispensión de
pagame~tos · ou incluso quebra.
Cando lles contabamos, dende a
perspectiva da Montaña de Lugo, que
para nós labreg@s en dificultades son
aquel@s que non conseguen dispor
dunha renda familiar anual de cara a
un millón de ptas., dicíannos que
para eles era unha especie de responsabilidade histórica contarno-lo proceso da _a gricultura de ali; eles xa hai
moitos anos qtJ.e non teñen explotacións pequenas coma as nosas e asegúrannos que todo este sistema económico · no que nos atopamos de
liberalismo, competitividade e maior
productividade hanos de levar por
ese mesmo camiño.
Parece, polo tanto, claro que, aínda ·
que a algúns románticos non nos
guste, estamos na fin da agricultura
como sistema de vida, de valores, de
relacionarse co medio, como cultura,
para dar p~so a unha agricultura
como actividade económica máis,
limitada a un procesq productivo e
unha contá de resultados a final de
ano, na que por susposto hai que ser
competitivos e agresivos para que o
mercado non nos engula.
N este contexto é onde se sitúa a
actuación da asociación SOS Labregos

na que estivemos. Cando unha
explotación está en dificultades
financeiras, logo de esgota-las vías
oficiais,
como
a
Comisión
Administrativa que hai en Francia
para estas situacións, @ labreg@
pode solicita-la axuda da asociáción.
N este caso é visitad@ pola técnica da
asociación e máis por un d@s 14
labreg@s voluntari@s da directiva.
Empeza a relación e vaise elaborando
un expediente na busca de solucións;
neste proceso ademais de trata-la
problemática técnico-financeira hai
un evidente apoio moral, nunha
situación na que @ labreg@ se ve
desbordad@ por unha situación que
nor:i coñece· nin ·controla e que con
frecuencia conleva depresións, etc. Os
expedientes son analizados na xunta
da directiva, que se reúne unha vez ó
mes, e cando se ten clara unha pro. posta de solución, pásaselles ós avogados para a renegociación da débeda
co Mandatario Xudicial e o Tribunal,
de cara ó restablecemento da explotación, ou ben para proceder á liquidación da explotación. Se se ten ·que
chegar á liquidación, nalgúns casos
teñen constituído sociedades interpostas para facer·se cargo da explotación e despois volverlla ceder · @
labTeg@, téñense xuntado a 100 ou

200 labreg@s para boicotear ubastas
da explotación e poderen se facer
con elas por pouco diñeiro, etc.
A un labrego co que estivemos e
que tivera un proceso moi longo e
duro preguntabámoslle por qué quería seguir coa explotación e non deixara todo para dedicarse a outra
cousa, e dicía que quería demo trar
que os problemas da explotación non
se debían a que el non a levara ben
senon á excesiva presión dos acredores, e conseguiuno.
. Aínda que todo o que vimo non
nos pareza aplicable a nó , o mái
importante de coñecer e te tipo d
experiencias é v r como un ol ctivo, pobo, ector, é capaz d orgaruzarse e aportarll solución ó
propios problemas, s n contar que
llos veñan amaña-los máis.
E tamén é importante a chamada
de atención que nos fixeron sobre a
próxima evolución da nosa agricultura. Cando neste contexto económico se nos pide que nos modernicemos, que sexamos competitivos,
ternos que pensar moi ben cara a
óride irnos, porque segundo testemuño dós que "van por diante", parece
que é meterse nun círculo vicioso de
consecuencias incertas.

ENIREVISTA
CON ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO:
"SENDO GALEGO NON DEBO SER MAIS QUE
GALEGUISTA':
O 7 de xaneiro cumpríronse 50 anos da marte de Castelao, e eón esta desculpa, lrimia
quere lembra-la figura máxima do galeguismo. Facémolo con esta "entrevista-ficción". e
mais con dous ·relatos seus. Pretendemos achegarnos, -dun xeito obviamente breve e
parcial- a un persoeiro do que todo o mundo se quere apropiar, cando non manipularou
usurpar. O que aquí se le son declaracións tiradas do seu libro Sempre en Gal iza, de
discursos e de estudios sobre a súa obra. Cómpre ter en canta que estas palabras non
trataban de responderás preguntas que aquí lle tacemos. Hai que situalas no contexto
histórico no que foron escritas ou pronunciadas por este home polifacético (debuxante,
escritor e político) no que Galicia viu representadas as súas aspiracións e que en tódolos
sitios onde estivo sempre levaba consigo un horizonte de liberdade.
Vostede é rianxeiro, unha terra
propicia para a literatura galega.
Graciñas polo que me toca, pero
efectivamente a carón da miña casa
naceu tamén Rafael Dieste, e a unha
carreira. de can, Manuel Antonio, ese
rapaz que anovou a nosa poesía.
¡Mágoa que morrese tan novo!

o que hai de galego e de humano na
miña obra, non quedaría nada dela.

A ·onRA NARRATIVA
A súa obra literaria enmárcase
dentro dun segundo rexurdimento da literatura galega · que
iría de 1914 a 1936.

As datas que encerran a súa
O que se tratou de ·facer dende as
vida (1886-1950) foron moi Irmandades da fala foi botar a andar
intensas na historia de Galicia
formas
literarias xenuinamente
Si, foi un período da hi~toria moi populares coma o conto, a novela ou
rico en feitos, pero asemade caótico e · o teatro. O obxectivo inmediato era
conflictivo. Trátase dunha época marcontar cunha editorial· propia que
cada por loitas para un futuro mellor lanzase asiduamente ó mercado
desenvolvidas nos eidos do agraris- literatura de consumo e que . crease e
mo, do nacionalismo, do n1ovemento fomentase o hábito de ler en galego.
obreiro ou do autonomismo republi- Así naceron coleccións como Yerra a
cano.
nos a, Lar ou Céltíga. N esta última.
publicouse a miña obra Un ollo de
· Tense discutido o feito de se vidro, memorias dun esquelete (1922).
foi vostede un escritor e artista
"profesional" ou ó servicio da
Co seu libro Cousas iniciou
causa de Galicia ¿que nos pode unha fórmula narrativa nova.
dicir?
Quizais sex:a de dificil clasificació"n
A arte para min non foi máis ca un
dentro dos xéneros tradicionais. Estas
elemento, un recurso, un medio de prosas eu fóraas publican.do en xorexpresión, e co lapis ou coa pluma só nais coma A Nosa Yerra, Galícía, El
quixen ser un intérprete fiel do meu
Pueblo Gallego, . e na revista Nós e ·
pobo, das súas dores e das súas .espeCéltíga. Despois publicáronse · en
ranzas. Debuxei sempre en galego, volum~ no Libro I (1926) e II
escribín sempre en galego, e se se sac'a
(1929).
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E uns anos máis tarde- editáro nse os cinco contos de
Retrincos e -maila súa novela .Os
dous de sempre.
Foi en 1934, pero a compos1c10n
dos cantos era moi anterior: o primeiro, de 1909. O que fixen foi uni- .
fica-lo seu estilo para a súa publicación. ~anto a Os dous de sempre, foi a
miña única incursión na novela
longa; sempre preferín os .relatos curtos.

E dentro da súa obra ensaística
destaca a que foi chamada
"biblia da galeguidade", .Sempre
en Galiza.
Ali fun reflectindo o meu pensamento político ó longo de moitos
anos . Precisamente por isto é unha
obra moi heteroxénea, que foi escrita entre 1935 e 1947. Ademais ía ter
unha segunda parte, .q ue a miña
enfermidade e a miña morte impediron.

E igual qué os seus contemporáneos Vicente Risco e . Otero
Pedrayo, tamén nos deixou unha
peza de teatro: Os vellos non deben
de namorarse. ·
Si, pero, aínda que é do ano 1941,
eu xa viña pensando nela .dende os
anos 20. Unha viaxe que fixen a París
foi determinante para decidirme a
sacar adiante a obra e a idea de crear
un centro. teatral en · Galicia. Tiña
máis proxectos, pero quedaron no
camiño. A estrea de Os vellos non
deben de namorarse foi en Buenos
Aires, a cargo da "Compañí4
Gallega" de Maruxa Villanueva, que
eu mesmo dirixín. En Galicia nori se
repr:esentou ata o ano 53, en moi ·
malas condicións e - ~o texto manipulado.

A LINGUA
Vostede dixo que "se aínda
somos gal.egos é por obra e gracia do idioma" ...
Naturalmente, e iso a pesar dos que
prohibiron o galega nas escalas para
producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade,
facéndolles crer que falar galega era
fal~r mal e que falar castelán era falar
· ben. Expulsaron· o galega das igrexas.,
facendo que os representantes de
Cristo explicasen o Evanxeo no idi'bma que o pobo. rion falaba nin comprendía ben. Refugar~n o galega
ante os tribunais de xustiza e chegaron a castelanizar barbaramente os
topónimos galegas. ¿E de que lles
valeu? Porque .despois de case cinco
séculas de política asimilista, exercida
con tod~ riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo. Son,
pois, uns imperialistas fracasados.
Cumpría, xa que logo, a dignificación do idioma.
Galicia, como grupo étnico, ten
dereito a dignifica-la lingua que o
seu propio xenio creou, porque é
unha lingua capaz de ser vehículo de
cultura universal, porque lle serve
para comunicarse cos pobos de fala
portuguesa, porque non ten outra
mellar para expresa-los seus sentimentos e porque perdéndoa xa non
lle quedaría ningunha razón de existir.

Carlos Maside realizou os debuxos da primeira edición de Retrincos.

GALICIA, UNHA NACIÓN
¿Existir como nación?
Si, porque para nó-los gal gui ta ,
Galicia é unha nación e ten o dereito _e o deber de organizarse autonomicamente. Os nosos obxectivos
están expresados da IV declaración
do programa galeguista: Galicia, célula
dé uníversalídade: anti imperialismo, federalismo internacional, pacifismo. Esta
declaración está definida con estas
palabras:" o reeoñecemento da personalidade de Galícia e as arelas de anova-la
súa autóctona cultura, a defensa da autodeterminación política do noso pobo, o
labor pola potenciación da súa economía,
serían angueiras estériles e egoístas se non
estivesen inspiradas polo desexo de harmonizar na cultura universal o rexurdimento da nosa cultura, de integrar na
comunidade de pobos a liberdade do noso
pobo, de coordinar coa _solidariedade da
economía mundial o melloramento da
nosa economía.
¿E iso é realizable dentro do
Estado?
Nas cortes Constituíntes da
República, os federalistas entendía-
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de dentro da unidade, para constituírmos un modelo exeniplar · de
democracia. O nacionalismo racista é
un delicto e tamén un pecado.
Endexamais · medímo-los diámetros
do noso cranio nin llo medimos a
ninguén para ser admitido na nosa·
comuni~ade.
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mo que, para devolverlk a España o
u r auténtico, era preciso abri-los
11 á realidade e coordinar, dentro
dun E tado plurinacional, os intereses
materiais e morais dos diferentes
pobo . Tam én pensabamos que mentres subsistisen o centralismo asoballador das nacionalidades e soamente
se conc edesen autonomías coma
derradeiro recurso de conciliación, a
democracia española seguiría sendo a
tapadeira dun absolutismo político,
cultural e económico.

O Partido Galeguista foi unha
peza fundamental no nacionalismo galego
Galicia · contou, por ventura, cun
partido afincado nos postulados
democráticos da Constitución republicana, capaz de remedia-la miseria
moral e material dos nosos irmáns, e
a ese partido pertencín toda a miña
vida. Sendo galego non debo ser máis
que galeguista.
O Estatuto de Autonomía de
1936, ¿era un bo estatuto?
Xa se sabe que as aspiracións galeguistas ían máis alá da proposta aprobada. Non era -dabondo .p ara crea-la
Galicia dos nosos soños, pero si un
instrumento indispensable. Os partidos aceptaron o Estatuto proposto en
1932 polos concellos populares. Na
asemblea celebrada en Santiago

nomeouse unha comisión encargada
de re~acta-lo anteproxecto e estudiáronse as emendas recibidas, que · calquera galego tiña dereito a facer.
Non pode negarse que o Estatuto
galego foi o máis discutido e medita- ·
do de todos cantos se presentaron nas
Cortes republicanas. O pacto electoral coa Fronte Popular tiña o compromiso de plebiscita-lo Estatuto, e
isto cumpriuse o 28 de xuño de
1936. Malia a inxustiza de ter de ser
aceptado por dous tercios do corpo
electoral, o número de votos ex cedeu
en 97. 927 esa desorbitada cifra.
A pesar da Guerra Civil e do
longo exilio, vostede sempre
mantivo unha mensaxe de esperanza.
Porque sempre tiven fe no futuro de
Galicia, aínda que a guerra lle tronzase as súas mellares ilusióri.s. Sabía que
o sangue .dos nosos mártires caera en
t~rra fecunda. Sabía que os galegas
sobreviventes habían realiza-lo soño
dos mártires. O que cómpre é crea-la
nova Galicia, máis rica, máis limpa,
máis culta, máis feliz, máis enxebre e
máis digna cá Galiciana qúe viviron e
morreron os ·nosos mártires.

Esa nación ga~ega apóiase nuns
piares ós que vostede se referiu .
repetidas veces.
Si, en que ten un idioma propio,
unha vida económica peculiar e uns
h ábitos psicolóxicos reflectidos
nunha cultura autóctona. Polo tanto
ninguén pode n egarlle o dereito de
autodeterminación , é dicir, o dereito
a goberna-la úa vida. E o que tam én
dix n rotundamente é que a raza non
' tan equ era un signo diferen cial da
na ionalidade, e non se pode fundar
ningunh a r ivindicació n n acional
invo ando caract rí tica de raza.
No-lo gal go , admitímo-la varieda···············-

--0 mak stro he rróurnc porque dixcn «olio mol ·>.
- Dcbcchl.!:; <lccir «ojo hlando »..
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CON 1OS, PARABOI AS
E HIS 1ORIAS.
Daniel Rodríguez Castelao
PAN CHITO
Chegou das Américas. un home rico e troux6
consigo un negriño cubano, coma que trai
unha mona, ·un papagaio, un fonógrafo ... O
negriño f oi medrando na aldea, onde .
deprendeu a falar con enxebreza, a puntear
muiñeiras, a botar aturuxos abrouxadores.
Un día i;norreu o home rico e Panchitó
trocou de amo 'para gana-lo pan. Co tempo
fixose mozo comprido, sen máis chatas que súa
coór... Aínda que era negro como o pote, tiña
gracia dabondo para facer.se querer de todos.
Endomingado, cun caravel enriba da orella e
unha ponla de malva na chaqueta, parescía
talmente un mozo das festas.
Unha noite de estrelas xurdeu no seu maxín a
idea de saír·polo mundo á .cata de riquezas.
Tamén Panchito sinteu, como tódolos mozos
, da aldea, os ·anceios de emigr~r. E unha mañán
de moita tristura gabeou palas escaleiras dun
trasatlántico.
Panchito ía camiño da Habana e os seus olios
mallados e brilantes esculcaban no mar asa
terras deixadas pola_popa.
.

;

Nunha rúa da Habana o negro Panchito .
tropezou cun home da súa aldea .e confesoulle
saloucando:
-Ai, eu non me afago .nesta terra de tanto sol;
eu non me afago con esta xente. ¡Eu morro!

Panchito retornou á aldea. Chegou pobre i
endeble; pero trouxo moita fartura no
corazón. Tamén trouxo un sombreiro de palla
e mais un traxe branca ...

- ······ · · ·
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ASBAGOASDA
SARDINA

Rubén Aramburu
.
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trinta días están os homes de
volta. Non hai acordo. Son
sesenta barcos aló en Marrocos,
uns douscentos hom~s . Ninguén
fixo nada en todo ·o ano. Din
que lles vai pór unha paga .a
Xunta, pero serán homes aburrí. dos, non son da terra. Irán ó mar,
aquí, ó noso mar, e non hai peixe
para todos .
-Os cabrós da dinamita! -berra
Antón, - é a gherra contra a
Sardiña. Non quere naser na
Ría, emighra, vaise pro sur.

Antón o Caxuto vm chorar as
sardiñas . Foi no verán indo para
álv ra na dorma. Antón, din
qu p rdeu o xuisio, hai moitos
ano . A mim contoume que viu
chorar as sardifias, aló, entre o
Carreiro e Sálvora: - As bágoas
das sardiñas non sori coma as da
xente, que son salgadas. As sardi-·
ñas choran bágoas doces e é por

No peirao descargan a marea:
~hinchos, moitos chinchos cos
olios tristes. Os peixes sempre
tiveron oii olios tristes, coma os
olios
de Antón, coma os olios das
iso que flotan na auga .do mar e.
asoman por riba burbullando, e mulleres. Xurel, aquí dinlle chincoma sempre van moitas xuntas, .c ho, e estanos a tirar no chan.
son miJ.leiros de burbullas as que -¡Pescan. de máis!- di Antón.s.aen a flote. Milleiros de bágoas Moito traballo e pouca ghanande sardiñas ...
sia, des pesetas o kg. Mirei pros
-¿E por que chora a sardiña, olios dos chinchos
Antón?,
-Antón, ¿e chorarán os xureis? ·
-Choran!, ¡Que máis ten!
As mulleres andan nerviosas. En

- Aquí vai chorar ata a Virxe do
Carme, ¡Dios me perdoe! . .

........................................................................................................: ......................................................................................................... ~ ............................................ .
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PARA NON

.PERDE-LO SUR

Gerardo Castedo

A REDE INFORMATIVA ELECTRÓNICA "CLUBE
·soLIDARIO" CUMPRE DOUS ANOS
Hai 2 anos, un grupo de
.xen.te que traballa en ONGs en
Lugo, tivémo-la idea de . crear
unha rede informativa que
recollese novas de denuncia,
esperanza e loita contra o actual
sistema
socioeconómico.
Como viamos que estas novas
non teñen cabida nos medios
de comunicación, decidimos
contactar, por medio de

O ideal que nos
impulsou a crear
esta rede foi
constatar ese
individualismo que
evita enterarnos
do que pasa ó
noso carón e que
impide que
abrámo-los ollos
Internet, con persoas e colecti. . .
vos de todo o mundo que traballan con estes mesmos ideais
de cambio e liberación humana. Así, irnos intercambiando
novas de dor e alegría que xoPd.e n por diferentes lugares.
Algunhas destas atoparédelas
nos seg~intes números · desta
sección, outras xa teñen .aparecido en números anteriores de

Irimia. Quen estea interesado .
en recibilas, e tamén en aportalas, que nos escriba a: covadaterra@alsernet.es
Estes son algúns exemplos do
contido da nosa rede: información de . diferentes cursos
e
.
seminarios, que tratan dende a
débeda e(x)terna ata como a
construcción do teu propio
xenerador . eólico; cartas · de
Galeano, o Subcomandante

O ideal que nos impulsou a
crear esta rede foi constatar ese
individualismo que evita enterarnos do que pasa ó noso
carón e que impide que abrámo-los olios, por outro lado
ternos unha saturación de novas
que son sempre as mesmas sexa
cal sexa o medio que utilizemos .Non hai visións diferentes
da realidade.As novas veñen filtradas dende arriba. Aquí son os

Marcos, etc.; xornadas e accións
de protestas contra· os alimentos
·transxénicos, a rede de espionaxe mundial "Echelon" ,. cartas

Esperámosvos agardando qu

de denuncia de abusos ós derei-

esta iniciativa serva para in erir-

tos humanos, ...

nos na realidade.

mesmos emisores destas nova
os

que

no las

envían.

A rede informativa tenta ser unha ponte de contacto entre dous mundos tantas
veces illados.

_
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TELEVISION

A LIORTA POLOS (DES) INFORMATIVOS.
¿Servicios informativos ou desinformativos? ¿Búscase dar información neutral ou
colorea/a e orienta/a segundo a propia comenencia ?. Velaí a cuestión. O dereito a un ha
inform.a ción libre, obxectiva e veraz é un dps principios nos qu.e se fundamenta o
estado democrático. Cando se toca ese dereito. hai que pensar que se abanean os
alicereces do edificio da democracia e que algo serio está pasando·. A liorta actual entre
o PP e o PSOe polo control dqs informativos da TVE e das autonómicas resulta un
síntoma preocupante e unha p·roba de que á democracia neste país aínda lle queda
· camiño por andar.
Todo fai pensar que a TVE é unha
leira privada a onde aínda non chegou a democracia. Os que se ven no
poder, tanto dun lado coma doutro,
pretenden rrianipulala para o seu
beneficio, conscientes da importancia
que ten como medio de propaganda.
Isto, que ocorreu máis ou menos
sempre ó longo da vída <leste medio,
agrávase. agora cando se acerca unha
noya cita electoral: nos días pasados
os representantes do PSOE no
Consello de Administración -o organismo que, teoricamente, debe controla-la boa marcha da TVE: abandonárono "para non lexitimar coa súa
presencia atentado contra a liberdade de expresión". Nada novo: os
populares fixeran o mesmo <liante das
eleccións de 1993 e coas mesmas
acusacións. A. causa, pois, vén de
lonxe.

o

¿Servicios
informativos
ou
desinforinativos?
¿Qué hai de verdade nestas acusacións? Á marxe do que diga cada par-

tido, a estas alturas o sectarismo da
TVE -coma o de case tódalas teles
autonómicas- salta á vista. E non só
para os non iniciados neste lerio,
serrón mesmo para o Consello de .
Administración responsable de que
isto non acorra: a maioría dos delegados dese Consello fórono deixando -entre eles dous do PP- por este
motivo, e dos 12 iniciais só quedan
nel agora 5 (2 do PP, 1 de CIU, 1 de
IU e 1 do PNV). Todo un dato.
Outro dato que resulta moi indicativo é que na pasada campaña para as
eleccións municipais do 13 de xuñó
a parcialidade no trato a algún grupo
político foi de tal calibre que a Xunta
Electoral -neutral por definiciónviuse na abriga de chamar varias
veces a atención ós responsables (¿)
do ente.

Non foi posible o milagre
Esperábase que o flamante novo
director de RTVE , o galega Pío
Cabanillas, fo ~e quen de endereita-lo
rumbo ou polo menos de ir capean-

ft
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Antón Miramontes
PSOE. A verdade é que o seu nomeamento nacera xa con pecado orixinal: Aznar prometera na súa campaña
que o director de TVE non sería do
partido, serrón unha persoa neutral.
Pero non cumpriu o prome.t ido:
palabras de político, que as leva o
vento. Os responsables replican ás críticas invocando a "profesionalidade
dos traballadores do ente público" e
dicindo que esas críticas son "un
intento de presionalos". Eles, como .
profesionais, fan a información que
como cre·n que debe facerse -din- e
hai que resp.e cta-lo seu traballo. Pero
-digo eu- se o director xeral está
nomeado a dedo polo Goberno, os
dírectores dos informativos son
nomeados por ese director xeral, e
estes directores son os que poñen e
quitan ó seu antollo os tales profesionais, parece un chiste invoca-la súa ·
independencia. Cando o corazón
-neste caso a TVE- necesita moverse
a impulsos de "dixitalina" -a dedo-, é
sintoma de enfermidade e de que as
cousas non van ben.

do o vento coa man esquerda que o
apelido lle acredita. Empezou con
vantaxe, pois foi aceptado mesmo
polos demais grupos políticos pola
"aureola de liberal" da que viña
revestido. Pero "resultou un erro,
porque todo foi a peor", di agora o

M

<
-

·E

-!E

p

R

E

s

¿Esperando un imposible?
Todo fai pensar que o actual sistema
de elección dos membros do
Consello de Administración -no que
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o partidos elixen proporcionalm nte
os seus representante - no~ funciona
e que neste punto hai un grave d' ficit democrático. Os grupos político
teñen que renunciar ó control da
teles públicas -tanto TVE coma a
autonómicas- a favor dunha información libre, obxectiva, veraz. ¿Que
·solución se propoñen? Almunia, despois de recoñecer que o PSOE na
súa etapa de. goberno tamén fixera
das súas, móstrase partidario de que
os elixa o Parlamento, pero Piqué
-con razón- retrúcalle que daría o
mesmo resultado. Algunha solución
haherá que buscar. E os olios vólvense unha . vez máis cara os país s que
teñen bastante resolto o problema,
coma o caso paradigmático e por
todos eloxiado da BBC británica, ou
sistema francés e alemán.
Este sería un tema mái a tratar
pola famosa Subcomisión do
Congreso que leva xa vario an
"estudiando" o novo mod lo da
radio e a televi ión pública . Pero
tamén aquí tropezamos: "resúltanos
imposible a permanencia nela por
máis tempo, di o PSOE, xa que isto é
unha burla" e este foro de traballo
"hai tempo que está enterrado". Así
anda o cotarro.
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DOMICILIO DO BANCO: ... . . .............. . . . . .. .. ... .. ........ . ......... . .... . ............. . ....... ... CÓD. POSTAL: ... . . . . .............. . .... . . . .. .. . . . .
CONCELLO OU CIDADE: ............... . ...... PROVINCIA: . . . . . ... . .. .. ....... . ..... . ........ . ............TITULAR DA CONTA: . ............. . . . . .. .. .. . . , . . . . .
N° de CONTA: ____ / ____ / __ / _________ _
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados ó seu cobro por IRIMIA.
En .............................................. a ....................... l:le ................................... de 199_.
Atentamente.

Se queres podes ingresar directa mente en calquera das nosas contas
Con ta:
CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822
CAIXA POSTAL: 1302-6000-83-0017905488

~ndicando

claramen te o teu nome no impreso de ingreso e enviándonos unha copia xunto cos teus datos.

e······· . · · ·

FAI A.NDO
DA LINGUA
Lidia ··e Valentina
......................... .............................................................................................................................................. ....... .
:

Ano novo si, p ero ... o conto ~índa é o veµo. E aquí seguimos -coa ·historia
esta, que xa é a t erceira e ¡última! entrega. Quedaramos en que hoxe iamos
explica-lo das "varias" normativas, ¿lembrades?.
,
.
Nos números anteriores falamos dunha delas, a do galega estandar, que ten
como base a tradición dos nosos escritores e que se fixou pola Real Academia
Galega e m ais polo Instituto da Lingua . Ga~ega desde principios dos an.os
setenta, e que o goberno adoptou como oficial desde o Estatuto de
Autonomía no 1982.
A . outra normativa é a dos que
pensan que o galega é unha varian.t e
do portugués e xa non necesitamos
nós un estándar como lingua propia,
senón que o que facemos é ter como
referencia oestándar portugués: son
os lusistas.
Non estamos de acordo, porque:
. Primeiro: ·os galego-falantes -que
son en realidade os soportes do idioma- non te.ñen sons existentes en
protugués, non . ternos consoantes
sonoras, .nin sibilantes nin fricativas
nin podemos pronunciar -ss- fronte
a -s- nin - g,j - fronte a -x-... Ademais
en galega non existen as terminacións -zón , ~ao, etc ... ¿e como pretender que os galega falantes lean
i o, con fonem as que non son deles nin teñen na súa fala?. Sentemos a cab.eciña, sexamos realistas ...
Segup.do: en Portugal en xeral non se nos considera como parte in~e~ran
te da súa comunidade lingüística, nin saben, a r:ieirande parte, que existrmos
com o com unidade e dende logo non pensan en anexionarnos.
Terceiro: N a comunidade de falantes galegas non hai sentimento de identidade co portugués .. Nós somos nós , galegas, con séculas de historia nas costas moitos séculas de historia e de malos tragos que pasamos sós, sós ...
o;rimidos por uns que nos teñen o idioma da UCI queremos agora tras ~o
rabo doutros ... ¿para que? Para mellar ou para peor, somos galegas; Ternos
unha normativa, témo-la nosa PROPIA normativa, GALEGA, nin castelá nin
portuguesa. O importante é que se recuperen falantes, . que se callan outros
novos e que non escapen os que ternos ... ¡que os. estamos tentando! .
H ai o s que din que hai que chegar a·un acordo entre as dúas normativas, e
tentar crear unha soa unificada e acabar co problema para sempre. Pero sexamos ·realistas e repasemos: a principios dos anos oitenta tentouse esa conciliación das dúas normativas e saíron aqueles "Mínimos ortográficos da lingua galega)).¿ Quen os seguiu? O s que os acordaron e pouco máis. T:Otal que en vez de
dúas normativas xa ternos tres ... e agora Se é que hai que ir por outra, deberá
ser única e autorizada, sexa a que for, e todos polo rego, nó-las· primeiras.
¿queren ir a pola cuarta?
.
.
Mentres, como avogadas do diaño agora diremos que a normativa oficial
ten defectos, ¡claro qu e os ten e moitos! , pero ¿Non haberá causas máis impor~antes e urxente qu e facer ca andar e~carab ellando? Porque aquí neste país
fa mo co peteiro e desfacemos coas patas .... ¡Vaites!

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

_

O CANTAR DO IRIMEGO ·
f. URRS, Repúblicas Soviéticas
. formaban quince nacións
e da súa gran desfeita
podemos tirar leccións.
2. Tiñan as mellares leis·
sobre as autonomías;
nu.n ca foron aplicadas:
eran puras teorías .
3. Cando o . Imperio fende
coma nun crebacabezas,
Rusia quere conservar ·
unidas tódalas pezas.
4. Alto prezo vai pagar
por pretendelas unidas;
aí está o fúnebre saldo:.
varias guerras fratricidas.
5. Debería de sabela
don José María Aznar
antes de ir a· Palestina
a botarse a "aznear" .
6. O primeiriño a lembrar
-para non perder de vista
é que ali foi convidado
por quen foi gran terrorista.
7. Tal foi Yasir Arafat,
terrorista cousa .fina
por gaña-la independencia
para a súa Palestina.
8. Dende ali Aznar insulta
ós nacionalistas vascos
con· ese estilo achuhdo
"made in" Álvarez Cascos.
9. Reparo ningún amosa
- e niso leva razón-,
en aplaudi-los dereitos
da palestina nación.
1 O. Pero o míster da Moncloa,
que é máis listo ca u~ha lebre,
xoga a ser un Neno-Deus
pra desfrutar do Presebe.
11 . Nas próximas eleccións,
que el meta .moito.s goles
vai dc::pender, sobre todo,
do medo dos "españoles" .
12. Que ETA volva a matar
tráelle a Aznar moito proveito,
anque non quero dicir
que iso o deixe satisfeito.
13 . Porque sabe o irimego
que é xentiña intelixente
que unha cousa é o que se pensa _
e outra manda o inconsciente .

