"É cÓma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña"
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL

FRAGA TERCER MILENIO

Aínda que resulte ser unha práctica relativamente habitual
dos poderes públicos -xa o famoso tripartito de Laxe se
despedira con algo semellante aínda que menos fachendoso-, segue repugnando a sensibilidade común da xente e os
principios nos que se debería asentar toda democracia.
Falamos dos excesos de propaganda e autobombo que os
gobernos fan ¡a favor do partido gobernante! -normalmente en precampaña electoral. Excesos, velaí a cuestión,
pagados non por ese partido que goberna , serrón con fondos públicos. Unha confusión nada inocente entre partido
e goberno, e entre finanzas do partido e orzamento público.
N este caso o exceso e a trampa quedo u en evidencia: as
xuntas electorais declararon a ilegalidade da operación e
prohibiron o reparto dun macro.folleto editado polo departamento de imaxe da Presidencia da Xunta, iso si, coa suficiente rapidez como para non evita-la súa difusión nada
máis que moi parcialmente.
Un mércores o presidente Fraga presenta en público o
xornal Galicia, tercer milenio, e esa mesma noite estaba nas
casas. Ó día seguinte prohibíase.
É de agradecer, sen embargo, que nos chegase, porque
non ten .desperdicio e retrata con claridade a personalidade
a forma de entende-la acción de goberno, de · aquel a
u n xalta: unha concepción ególatra e mesiánica do ·
p r. alicia o s u terceiro mileni9 son o trasfondo, o
nario, a pai axe de fondo: o superpresidente e o seµ
décimo amversano
no
poder, o protagonista piinci- ·
pal e único. A
ausencia
de
pudor ó insinuarse como o
merecedor de
tódalas meda~ llas en tódolos
i campos,
a
~ identificación
~u da salvación e
º a prosperidade
coa súa persoa, e o embarcarse sen recato en metáforas
milenaristas fan do panfleto en cuestión un documento
impagable, un exemplar puro dun xénero literario bastardo:
a propaganda política ve tida de información obxectiva.
E queda no aire unha pregunta: unha vez prohibido,
acr <litado que era un material de propaganda pre-electoral
partidaria ¿Non d b rá o partido gobernante indemnizar ó
t ouro público por e e mprego fraudulento dos seus caudai ?
M ntr , ó ctor lácteo, múltano con 3.500 millóns.
r i to non ae n panfleto milenari ta.
···············e
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mundo, segundo os elementos aqueles do
Poniente· de Almería que decidiron actuar de
Manda Humana e Caza al Moro, divídese en nós
e os outros, branco e mouro, cidadáns e imbasores.
Eses outros-imbasores-mouros, teñen un problema
que os fai ser máis outros, máis mouros e sobre
todo máis imbasores, ata o punto de selo con B
grande e non v pequena. Ese problema é que son
pobres.

Pensabamos que o odio racista en masa alporizada era cousa dos ianquis, ou dos austríacos. Agora,
despois de tanto exorcismo de políticos e opinadores, de tanto lavado de cara, podemos pensar
que é cousa dun fato de ignorantes encirrados por
fachiñas fillos de cortijo.
Pero a min asústame escoita- las anécdotas dos
meus nen os cando .veñen da escola: o insulto a
aquela rapaza pobre e sucia da clase é o de "¡gitana!; e a este outro que sae do rego porque non lle
gusta o fútbol, serrón a pintura e fala coas rapazas,
téñeno martirizado: é un ¡maricón!; e a estoutra,
xa moi próxima, que se nega a renegar do galego
a pesar da intolerancia ambiental, descaliñcana en
canto poden e mesmo lle chaman ¡intolerante!
To.do en grupo, sen da-la cara, al mogollón. E é
moita risa ~nche-lo caderno de cruces gammadas
e as paredes de motivos violentos.
.
Se os nenos son o termómetro das casas, anda alta
a temperatura da nosa xenofobia. Seguro que non
somos moi distintos ós cazamouros de El Ejido.
Quizais no acento: eles din ¡muere moro! con e
pechado <=: aquí diríase con e aberto, como ¡fuera!
ou ¡muerte!. Eles din, ¡Moros asesinos! e aquí berran
Puta Coruña uns e Vigueses ·portugueses outros.
· Porque a violencia tumultuosa e anónima é cousa
grata para as mentes ruíns e os espítitos covardes,
e. nesta sociedade de seres incomunidados e temerosos, abunda esa desgracia.
Pero desenganémonos, ·do prexuízo contra ó
outro á violencia racista só media un paso: ese
paso é a pobreza do outro. Porque ser distinto e,
ademais, estar empobrecido, sucio, subempregado,
concentrado en barrios de chabolas, é pasarse.
Demasiado para o medo que levamos dentro.

BOA NOVA

lo eco

A PALABRA
Me 2,23. 3,6

Manuel Pérez Blanco

Ouizais nunca como nos últimos tempos, se falase tanto do individuo

Un sábado cadrou que pasaron por uns terreas sementados; os seus discípulos, mentres ían en camiño, empezaron a arrincar espigas. Entón, dixéronlle os fariseos:
-Mira para aí, ¿por que fan o que non lles está permitido facer un sábado?

e da súa liberdade. Pero tamén, posiblemente, nunca se carrera o risco
de que as persoas puidesen ser utilizadas e manexadas coma agora.
Efectivamente, os grandes poderes -económico, político e ideolóxico
(que no fondo non son máis ca un)-, utilizando, entre outros medios, prensa, radio, lV... -habilmente manexados por eles, estanlle marcando
á xente unhas pautas do que hai que pensar e de cómo hai que actuar

El respondeu l les:
-¿Seica non sabéde-lo que fixo David, cando el e
mailos seus acompañantes se viran apurados e con
fame? No tempo do Sumo Sacerdote Abiatar entrou na
casa de Deus e comeu o pan ofrecido -pan que só
podían come-los sacerdotes- e repartiu incluso ós seus
compañeiros.

para facelo de xeito "aceptable" e "correcto".
Estes comporta.mentas "axeitados" vense reforzados ó ofrecer como
engado unha chea de bens de consumo a quen se someta ás "regras".
Xorde, así, un ser totalmente dócil acrítico, e domésticado, servidor de
intereses alleos, alleado e, polo tanto, como realmente sucede, nin
sequiera consciente da súa situación.
No plan de Deus as causas son diferentes: creou o ser humano á súa

E concluí u:

-O sábado fíxose para servicio do home, e non o
home para servicio do sábado. Así que o Filio do Home
é Señor incluso do sábado.

imaxe, como -interlocutor seu. Por isa a persoa ten unha dimensión
"sagrada", intocable, inutilizable, inalienable. Nos plans de Deus as persoas nunca poden ser-para-algo.

O poder relixioso xudeo tamén sometía as persoas. Xesús dá a clave:

De novo entrou na sinagoga; alí atopou un home
que tiña a man tolleita. Todos estaban atentos, a ver

"O sábado fíxose para o home, e non o home para o sábado". E podia mos engadir: a lgrexa, a economía, a política é para o home ...

se se atrevía a curalo en pleno sábado, para o poderen
acusar. Entón díxolle Xesús ó home da man tolleita:
-Érguete e ponte no medio.
E preguntoullles:
-¿Que está permitido no sábado: face-lo ben ou
face-lo mal; salva-la vida ou matar?
Pero ninguén falou palabra. E botándolles unha aliada, chea de carraxe e tristura, debido á dureza dos
seus corazóns, díxolle ó enfermo:
-Estende a túa man.
El estendeuna e a man curou. E xa ó saíren da sinagoga, os fariseos empezaron a maquinar cos herodianos no xeito de acabar con el.
Xabier Blanco

A CLAVE

Cando o mestre exercía de insubmiso

A dimensión conflictiva da misión de Xesús vai aumentando gradualmente a medida que avanza o relato de Marcos. Hoxe tócalle o
turno a un piar da relixión e da sociedade xudia: a leido sábado.
Na fondo Xesús está aproveitando a polémica sobre a interpretación desa devandita lei para formularlles ós "homes relixiosos" do
seu pobo en qué deus eren e qué consecuencias reais para a vida das persoas e do mundo ten crer en tal Deus:
"¿Que está permitido no sábado, fa ce-lo ben ou faée-/o mal?,¿salvar un ha vida ou destruí/a? (3-4)
Pala súa banda, Xesús posiciónase como valedor dun Deus que pon o don da vida como norma suprema . Toda norma, por moi "divina" q~e se presente, deixa de ser expresión do Deus de Xesús se non está claramente ó servicio da vida das persoas. De aí a liberdade singular de Xesús e a súa insubmisión diante dos preceptos que se presentaban como "divin.os" sen ser primeiro humanos e
hu mani za do res.
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APENEIRA
ASTRIBOS
INDÍXENAS de América
seguen a ser acosadas por algúns depredadores humanos. Descubríronse dúas
comunidades no estado de Acre no
Brasil ata agora descoñecidas; outras
como os tagarei do Ecuador son expulsados dos seus territorios palas madereiras que están rematando coas árbores
de sempre. Tamén hai persoas sensibles
que están a gasta-la súa vida por estes

~NIMADORES foi convocada pala

grupos humanos, como Emilio Teixeira,

Coordinadora de Pastoral Xuvenil de Galicia para o 11-12 de mar.za no Centro de

do Porriño, cooperante da ONG galega

Peregrinación de Pastoral Xuvenil Xoán Paulo 11 do Monte do Gozo. Para apuntarse, nas

Solidariedade Internacional.Estivo coor-

delegacións de Xuventude das dioceses. Trátase de mergulla-rse na problemática da

dinando o traballo de reinstalación dos

Unha

XUNTANZA DE

mocidade e coñece-los seus desexos para poder acompañar~ xente nova no seu cre-

indíxenas na súa tribo desprazados pala

cemento dentro das comunidades.

guerra civil de Guatemala; o mesmo que
xa antes fixera en Ayacucho no Perú.
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MOITO MAIS QUE
1000 ANOS" é un ha escolla
en bretón dos poemas con resonancia
celta que foron publicados ata agora por
Claudia Rodríguez Fer ... Este novo libro
vai ser presentado polo autor

o 10 de

marzo naquel país con tantos vencellos
con Galicia e non vai se-la única celebración cultural de ámbolos dous países:
a final de ano celebraráse na Bretaña un
Congreso de Poetas ó que tamén asistirá
este escritor e crítico literario. Antes vai
publicarse un novo libro de Castelao _con
debuxos sobre temas bretóns como
aqueloutro As cruces de pedro na
Bretaña (1930).

ISAAC DÍAZ PARDO

segue a dar mostras dunha forte actividade

como empresario abríndo galerías de Sargadelos, como a nova de Monforte, o día 10,
que se adicará á "Alba de Groria" de Castelao. Han intervir Ramón Villares e tamén
publicando Os carretas dos sañas de Manuel _
María que escribí u nesta vil a no 59, e que
con Saleta foi o introductor desta cerámica no Val de Lemas. Como artista agasállanos cun sinal da súa traxectoria: os seus "Carteis" no Pavillón de Estudiantes da
Universidade da Coruña. Esta exposición clasurarase en Lugo na Galería Sargadelos o
12 de maio cunha "táboa redonda" sobre o seu cartelismo na que partiparán entre

outros Xesús Alonso Montero e Euloxio Ruibal, autores dun libro sobre este tema.

Alfonso Blanco Torrado

A XENOFOBIA segue a medrar en

Europa, pero tamén hai convivencias

baseadas no respecto e na colaboración como a que puidemos vivir varias veces en
Re.dondela, Vilaboa ou Arcade, onde residen uns 200 cidadáns de Marrocos, asistindo
ós centros públicos como os seus veciños. En Redondela están a contratar un profesor/a paras as mulleres magrebís e en Vilaboa cantan coa súa asociación que preside
Ahmed Bensalim,na fotografía. En Vigo a "Asoóación de Desenvolvemento Árabe
Galega" .a pesar desta boa relación lamenta os problemas que os inmigrantes máis
pobres teñen para poder sobrevivir entre nós e o considerarse man de obra barata.

Con este número de lrimia queremos agasallarvos cunha

CAMELIA, a flor das

Rías Baixas, que nestes días está de festa no Certame de Vilagarcía, os días 26-27. Tal
fixera ·aquel misioneiro . que a importou do Xapón. García · Larca no seu Noiturno do
adoescente Marta" escribiu: "o· vento deixaba camelias de soma/na lumieira murcha .
da súa tris~e boca". Xa non s6 visten, coma esas fadas domésticas ·das que falaba
Cunqueiro, os xardíns dos pazos, tamén constitúen unha boa explotación para algúns
labregos do Val do Ulla en viveiros e interiores, aínda que así medren moito menos.

· O SENEGAL celebra eleccións
cun problema derivado do colonialismo:
Casamance foi integrada con outros 7
países neste estado. Ata 1846 pertenceu
á Guinea-Bissau, neste ano os portugueses cedérona ós franceses, pero sempre
loitaron pala súa ider.itidade. Coa independencia do Senegal (1960). o seu primeiro líder Léopold Senghor, asinou con

O CORREDOR DE
MARATON ALEXANDRE GÓMEZ volve correr,

eles unha "Vía Común de

despois de 9 anos no seu Vigo natal, o

reivindica-los seus dereitos e hoxe hai

27, na medio maratón entre Vigo e

Baiona que quere dar novo pulo ó atle-

Desenvolvemento" por 20 anos.
Rematados estes Casamance voltou a

45.461 desprazados. Na foto o poeta
Senghor que loitou pala dignidade dos

tismo nunha comarca que axudou a

africanos e pala inculturación do cristia-

facer a Xulia Vaquero, Santi Pérez e

nismo naquel continente.

outras/os. No mes que vén sen afastarse
de nós, vai participar tamén no campionato de España individual en Ourense e
no Media Maratón de Lisboa, 'Xa en abril
ha intervir no maratón de Londres antes
das Olimpiadas de Sydney.

e ····· ·· ·· ·······

¿//11"

POLITICA

Tintxu

··················· ····································:······································································································································

PADRIÑO, SICARIO E CONSELLEIRO

f~GAL~RIA!

!ARGAD~LO~

~

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88
~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax:
91 - 310 48 30
~~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

gh

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 3716

g~ Pza. Sto. Domingo, 4

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

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

..

flt. Albareda, 17
~,.

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 4216708
Fax:
95 - 421 67 08

'-.'t.
.-¡,. Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:

_
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Polas primeiras páxirias dos periódicos do país paseaba nas últimas semanas
·un trío singular, integrado por personaxes de singulares características e relacionados entre si dun xeito peculiar. Tratábase do padriño que sel.ca contratara un sicario, para matar a un conselleiro.
A cousa así mirada semeila unha historieta do vello TBO, ou do tamén ·
esquecido Celtiberia Show. Se. lle engadimos que o padriño resulta ser un
millonario constructor que fixo carreira logo de saír dunha aldea de Valdeorras
como peón; que o sicario era un venezolano sen oficio nin beneficio, e o conselleiro un home que leva quince anos no centro do furacán, o sainete está
completo.
Do sicario pouco queda por dicir: o pobre pagou coa súa vida ó atoparse
metido nun tan axitado fregado. Para o conselleiro, o incidente pode ser un
golpe máis para rematar coas súas· ambicións de futuro. Por iso moita xente
desconfia das orixes do escándalo e do medio que tanto porfiou en darlle
páxinas abondosas.
Pero detrás de todo o escaparate montado está a figura dun personaxe que
non- ocupara moitas páxinas relevantes da actualidade, pero sempre as coni.partira ou con persoeiros do Partido Popular ou con crónicas de sucesos. As
súas fotos con Lucas ou Fraga non foron tomadas ás agachadas e a participación das súas empresas en contratas de obras públicas en Castela-León foi
destacada, mentres en Galicia era menos importante, pero notoria.
Curiosamente, os tribunais de xustiza semellan ter criterios un tanto arcanos á hora de actuar nestes casos. Se a metade do que publicaron os xornais
sobre actitudes de tipo mafioso ten algún fundamento, non se entende cómo
unha persoa desas
características
non
está na cadea de oficio. E se todo é pura
fábula habería que
esixir responsabilidades ós medios que
tales causas publican.
Pero nada cliso
pasou e os procesos
xudiciais seguen o
seu curso. Tanto o
conselleiro directa~
mente afectado como
o
a policía afirman que
o
o..
o
existen indicios claros
o
de feitos punibles. E
importantes personaxes da vida política
galega e española aparecen mesturados en pouco honrosas compañías . ¿Non
quedaramos en que había que dignifica-la vida política? Pois a Xunta por boca
do seu presidente e o partido que exerce o poder nela tiveron moito coidado
en que non se falase oficialmente do asunto no Parlamento. A ver se teñen o
rnesmo tino en non volver a verse mesturados con tal tipo de xente .
X

X
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INTERNACIONAL

Moisés Lozano

OS LÍMITES DA TOLERANCIA: O CASO AUSTRÍACO
A alianza entre a dereita e a extrema dereita para obte-lo goberno en Austria provocou
todo tipo de reaccións e comentarios. Queremos facer unha breve reflexión sobre o
acontecido indicando que a política e a ética parecen estar cada vez máis afastadas. Por
unha banda, o valor da tolerancia debe estar presente nas nasas actitudes e tamén na
política, pero este valor acada os seus límites na intolerancia, xenofobia e defensa de
valores que atentan contra os dereitos humanos.
Oportunismo ultradereitista
chamado partido liberal de Haider
obtivo nas pasadas eleccións austríacas o 27% dos votos, porcentaxe certamente preocupante, que demostra
segundo os analistas que os partidos
convencionais, neste caso o socialdemócrata, que levaba moitos anos
gobernando en Austria, esgotara en
certa maneira as súas ideas e provocaSon guapos, altos, agradables, seguros, visten
ra un certo "cansanzo democrático".
de xeito informal e cáliN este contexto o partido de Haider
do, ... e tamén, lixeiramente racistas, moderaofrece un neoliberalismo a ultranza
damente neonacis, basm.esturado cun nacionalismo intetante perigosos.
grista, cap varias doses de racismo.
Non paro de lembrarme dos meus acta de nacemento. En efecto, estase a cada vez máis acomodado ó poder,
amigos pacifistas austríacos, que difi- falar do Tratado de Ámsterd.am, que
máis corrupto , máis verticalista ,
cilmente se explicarán este comporestán facilitando o agramar dest
prevé como castigo máximo a un
tamento electoral a favor das teses
membro da Unión a perda do seu ' novos "mesías do poder", qu facilque aportunistamente defendeu o
dereito a voto no Consello de minismente logran o apoio de xente canetnocentrismo que defende a tros, pero para iso téñense que . dar sada de non participar, de ve-las liorsuperioridade da raza e da nación á violacións reiteradas e graves dos
tas entre os partidos, o control dos
que pertencen. Hai que significar que · dereitos fundamentais. O talante algo
medios de comunicación, a escasa
o outro partido da coalición gober- fascista e oportunista de Haider anti- promoción dos valores da cidadanía.
nante é o Partido Popular austríaco
Isto non significa que estes novos
cipa dificultades un materia de .inmi(terceiro en número de votos), moito
gración ou de ampliación da UE cara "funda1nentalistas" vaian mellorar a
tempo na oposición, cun líder ávido
ó Leste. O presidente austríaco Klestil situación. Agora practican o falso
de poder para qu_e n esta finalidade
adoptou unha decisión sen prece- populismo e atopan a carne de cultixustifica toda clase de medios, incluídentes ó facer firmar ós novos socios vo nesta desprestixiada democracia,
da que se aproveitan todos os que fan
do aceptar ó partido de Haider. Os
de goberno un manifesto de "resdo poder polo poder a súa máxima
dous partidos suman 104 dos 183 ponsabilidade por Austria", no que
escanos do Parlamento. O xefe do
ámbolos dous expresan o seu inequí- principal. Chega o momento da
sociedade civil, que non debe conPartido Popular, W Schüssel, é un voco compromiso dos dereitos
formarse coas consultas electorais,
eterno opositor, que con esta. manohumanos e os valores europeos.
O risco de "contaminación"
cada catro anos, serrón que debe
bra chega a ser chanceler de.Austria.
inqueda tamén á dereita democrática recupera-la súa forza para defende-la
democracia e, sobre todo, para pereuropea, que está tratando de reacEuropa en alerta
Nunca antes na Unión europea cionar illando ó Partido Popular aus- feccionala, loitando por unha sociedade máis xusta, máis tolerante,pero
tríaco e expulsado do grupo de
(UE) existiu unha situación na que
fortemente crítica coas situacióons
Partidos Populares Europeos (PPE).
un partido extremista entrase no
Toda esta situación debe levamos a de xenofobia e violación dos dereitos
Goberno dun Estado membro, algo
das persoas.
que parece atacar directamente a súa pensar que os partidos tradicionais

_
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ENIREVISTA

CONVERSA CON
RODOLFO IZAL ELORZ, EXPULSADO.
Sabedores de que en Euskal Herria había un movemento de reflexión

e acción

Xubileo Solidario

puxémonos en contacto cun dos promotores para que viñese a compartir connosco, na Festa do
Lume, a xornada anual de lrimia. Foi o 5 de febweiro e o .serán anterior·estivo con Apo·s tolado
Segrar.

É causa de rescata-lo sentía bíblico xubilar, hoxe no contexto dunha economía mundializada

que leva o nome, xa perverso, de g!obalización. Con Roda/fo, mantivemos esta conversa:

¿Por que fuches a México?
Fun ó Salvador con 23 anos -teño
59-, previo un curso no IEPALJ\ de
Madrid (Instituto de Estudios Políticos
para América Latina e África), no ano
1980. Marchei de misioneiro segrar e
alí estiven dous anos: un con refuxiados
séllvadoreños en Honduras, outro en
Chalatenango, zona controlada pola
guerrilla salvadoreña do FMLN.
O EXPULSADO
E metícheste en fonduras, polo
que oio.
H ndura ' o país máis pobre de
Latinoam' rica xunto con Haití. Logo
dunha viaxe a España (1985) tiven ·
claro que o meu era Latinoamérica e
urdiu a posibilidade da ordenación
sacerdotal. Principiei teoloxía na UCA
(Universidade Católica Americana de
San Salvador), con Ignacio Ellacuría e
outros xesuítas. Asasinaron es tes .profes-

Na festa do lume, Rodolfo lzal axudounos
a repensa-lo xubileo en crítico e solidario.

· · · ······ e

roes, menos a Jon Sobrino, de viaxe no
Oriente. En xaneiro de 1990 opto por
ir a Chiapas e ó ano seguinte don
Samuel Ruíz acólleme na súa diocese .de San Cristóbal de Chiapas. Fago
estudios de teoloxía dacabalo de
México capital -sete meses estudiando' e Sabanilla, unha parroquia de
Chiapas na que residía cinco meses
nunha parroquia de Chiapas . lsto
durou tres anos, sen pasar por ningún
seminario. En 1993 don Samuel ordéname sacerdote, ós 33 anos, e xa me
dedico de cheo á parroquia de
Sabanilla, 0nde estiven 5 anos de
párroco pero só 2 sendo crego.
A ti coñéceseche, pola televisión,
coma O Expulsado.
En xuño de 199 5 o Exército e maila
Policía de México secuéstranme, xunto
a dous compañeiros. Houbo maltrato
psicolóxico e acusación ridícula: alent.a-la ocupación de terras e encirra-los
campesiños á organización. Acusacións
absurdas porque a invasión de terras
víñase realizando durante todo o século; a segunda, máis peregrina, xa que as
chiapanecas son culturas moi organizadas, e só así puideron subsistir: o individuo en función da comunidade; non
precisan de ninguén que .os estimule.
E ti, inocente, xaora, mais non
inxenuo ...
Así é: cando a diocese pide amparo
xudicial e se inicia o proceso, o .
Goberno acúsame de que o 4 de maio
do 95 eu andaba repa:rtindo armas e
fornecepdo instrucción niilitar ós can1pesiños. Pero ¿como ía andar nesas se
non podía andar? Porque o 19 de
abril, camiñando polas comunidades da

parroquia,
rompeume un metatarsiano do pé; enxesado dende a punta
J
das <ledas ata o xeonllo, dificilmente o
4 de maio podía estar facendo instrucción militar e repartindo armas.
Nin o servicio militar fixen.
MENTIREIROS
Antes se pilla un mentireiro ca
un coxo. Pero expulsar espulsáronte.
Estaba na mesma situación que hoxe
pad~ce Carmucha [irmá do irimego
Antón
Maratínez
Aneiros] .
Xudicialmente todo estaba a favor da
· diocese, pero a nosa expulsión (3
misioneros, logo ata 7) non é unha
cuestión migratoria senón un proceso
político : non nos renovan os papeis e
fannos ilegais. Como non se gardaron
as formas debidas; xudicialrnente o
asunto está a favor nosa: violaron leis
mexicanas e tratados internacionais . .
Cavilo que. che queima as entrañas a ansia do retorno. ¿Posible?
Sen dúbida. A OEA (Organización
de Estados Americanos) asumiu o
asunto porqµe · a súa Comisión de
. Dereitos Humanos tenlle moito aquel
ó
Cento Frei Bartolomé de las
Casas. Fíxolle varias recomendacións ó
Goberno mexicano, que non deu cumprido. Pero a OEA porfía, e formulou
unha denuncia ó tribunal. Non se dicto u aínda resolución, que sería de obrigado curriprimento. Supoñemos que
co cambio de presidente en agosto
todo se amañará . .
"¡Pobre México, tan lonxe de
Deus e tan cerca dos Estados
Unidos!",
dixo · Porfirio Díaz.

Pepe Chao
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Rodolfo e noso Tori en meditación trascendental.

Pero a Virxe de Guadalupe está
convosco.
Guadalupe é algo máis ca unha Virxe:
é un acontemento netamente mexicano: o outeiro de Tepeyac, onde se
adoraba .á deusa Tonaitzin, representa a
unión das relixións indíxena e cristiá,
aparecendo -o aspecto feminino da
divindade. O beneficiario da revelacicón é un pobre indio, Juan Diego, e o
santuario guadalupano . vén senda a
casa de tódolos p.obres do mundo, á
que hai que ir. Existe unha total confianza popular en Guadalupe.
Don Samuel Ruíz, hispo de San
Cistóbal de las Casas, no Estado de
Chiapas, . non vai morrer mártir,
pero abofé que si coma qmfesor.
Home vixiado, perseguido, calumniado polo Goberno, acusacións - que
teñen eco en Roma, onde adoita ter
ineirande creta o poder civil cós
irmáns na fe. Despois de varios conflictos e presións pedíronlle a don Samuel
que presentase a renuncia voluntaria.
Díxolles que só o faría se lla pedía persoalmente Xoán Paulo II. Dada a
solidariedade con el en todo o mundo,
Roma non quixo apeitar co escándalo.
Xa non lle piden que dimita e analizan
a diocese para nomear un bispo coaxutor con poderes concretos e con dereito a sucesión.

acompáñano, deféndeno, escóitano,
non o deixan. O pobo dicíalle: aquí a
causas fanse así. Cambiou moito en
pouco tempo ; aprende a querer á xente
e a deixarse querer, e flxose o mái fiel
dicípulo de
Samuel. Converteu e,
convertérono: un auténtico proceso
interactivo .. Paso u a ser moi querido
polo pobo.
Boa ocasión para a Curia para
apuntar · no seu haber un novo
profeta a liquidar. Aí está o caso
de monseñor Setién.
Roma sempre actúa de xeito
estraño. As miña sospeita é que tamén
a José María Setién lle pediron a súa
renuncia voluntaria. Penso que houbo
presións políticas, pero máis fort s
deberon de se-las da Conferencia
Episcopal Española. O discurso acusa-

BATERLAMA
E agora, cando don Samuel se
retira por idade legal (75 anos),
Roma
contradise a si mesma e
torio de monseñor José Manuel E tepa,
bota ó bondadoso monseñor Raúl
arcebispo castrense, nos fon rais do
Vera, dominico, privándoo do
coronel asasinado é unha pi ta. Hai alg
dereito sucesorio.
sintomático neste caso: pasan ó 20
A don Samuel acusáronó de herexídías des que mon eñor Seti 'n r mmas, no ¡ 993. Envíanlle alguén que 0
cia e chega á diocese de ono ti
corrixa, e Raúl Vera entra en outono , substituto: Juan María Uriarte. Parece
que Setién quería de ucesor ó seu
de 1995 na diocese. Home sinxelo, xa
era bispo pero nunca salientara por Vigaíro Xeral, Pagola. Ese é o estilo de
nada especial se non for pola súa fideRoma: forza-la renuncia "voluntaria".
lidade á xerarquía. Chega a San
Ese Pagola é aquel que tivo un
Cistóbal e ponse a traballar, pero os forte conflicto hai anos e na mesa
axentes de pastoral (indios laicos) fande traballo tiña un exemplar da
revista Irimia, que o defendía,
lle ver que o labor pastoral ali é algo
distinto : primeiro ten que coñece-la exemplar que amosou agradecido
diocese e non pecharse na Curia, e a un crego galego.
dinlle que hai que "batir lodo"; coma
quen di, enlarafuzarse coa lama das
corredoiras.
E daqueles pos proceden estes
lodos.~.

Pois si. Principia a coñece-la diócese con humildade e sinxeleza. Don
Samuel acólleo coma un irmán.Vivían
no mesmo edificio. Dialogaban moito
e don Samuel relatáballe a historia pastoral vivida. Todo isto fixo que don
Raúl Vera (60 anos), empezase a non
sentirse tan seguro. Todo o día rodeado
polo pobo que o forza ó cambio,

e····· · · ·
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OPINION

Agustín Bueno

ARREPENTIDOS
A Voz de Galicia titula unha
información a toda páxina dicindo
"Mil obxectores de conciencia
arrepíntense cada ano para optar a
soldados profesionais".
Se ternos en canta que no ano .
1998 houbo 144.000 obxectores e
no presente calcúlase que haberá
preto de 170.000, dámonos canta
de que a porcentaxe de arrepentidos é ben pequen; no mellar dos
casos, non chega ó 0,7 %.
Entre os centos de miles de
obxectores existentes en España hai
unha gran variedade de motivos
para non querer face-la mili. Dende
o simple refugo por medo, por
comodidade ou por co~1sideralo
coma unha perda de tempo, a unha
moi consci nte actitude pacifista,
pasando pola e ixencia de liberdade
dlt un .pod r que impón algo que
s onsidera que non ten sens.o ningún.
A todos nos abraia máis a actitude do auténtico pacifista pero o
c rto é, se ben se mira, que calquera motivo alegado que sexa consecuencia dunha toma de postura
persoal, despois de valora-lo que o
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servicio militar representa, é válida e respectable.
Sentímonos de seguida tentados a dicir_que
os que se incorporan á vida militar non son
os verdadeiros pacifistas, e · é moi posible
que así sexa. Emporiso antes de ceibar
un xuízo deberíamos considerar. que
moitos dos que se incorporan non o
fan por afeccións militaristas, serrón
porque non atopan un traballo mínimamente decente co que poidan
vivir e proxecta-lo seu futuro. Ternos
que considerar que o paro xuvenil anda polo
30% na nosa "marabillosa" sociedade.
A alianza entre os poderes económicos, políticos e militares propicia unha si\uación na
que hai moitos parados. Isto permite, por
unha parte pagar saldos moi baiXos e por
outra dispar de mozos que se incorporen á
mili.
Tódolos indicios nos levan a pensar que o
exército estará formado, case exclusivamente, por dous grandes grupos de mozos . O
dos que non atopan traballo e o dos que,
estando bordeando situacións delictivas, se
acubillarán nos cuarteis, é· dicir, aqueles que
antes se incorporaban á lexión.
Tamén se incorporarán os que pensan que a
súa "misión" é "defende-la patria". Estes
iran ás academias militares e chegarán
a xefes.
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MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO
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Non se debe á autora esta falta á
cita quincenal. Quedou un dobre
baleiro na Revista e permanecerán
no ·ordenador algúns
branco e
negro que non van saír do anonimato. Síntoo sobre todo polos brancas que eran moi xeitosiños.
O Parlamentó Europeo fixo unha
enquisa que produciu branco e
negro a regos. "Unha de cada cinco
mulleres sofre malos tratos por parte
do seu marido ou compañeiro, polo
menos unha vez na súa vida" . E
segue en máis negro: "O 46 % dos
varóns eren que a actitude da muller
provoca a agresión" ... Tal vez sexa
cert(). Non sería raro que a maior
conciencia de igualdade que vai
tendo a muller provoque máis vio- .
lencia. Deixou de ser" submisa e hai
homes que non o levan. Moi branco
para elas
U nha representación de mulleres
do mundo da·música presentan hoxe
mércores 9 de Febreiro un manifesto ós presidentes de Partido Aznar e
Almunia. Estounas escoitando na
radio e berran en branco.
Outra torrenteira de comentarios
veu da decisión do Goberno ·Francés
de abrigar a incluí-lo 50% de mulleres nas listas electorais. Hai para·
tódolos gustos . A unha deputada
galega en Madrid non lle parece de
recibo. Non sei se ten claros os criterios de elección que se usaron ata
agora e que fai que ela estea onde
está. ¿Foron . tan brancas?
É certo que non · é o ideal para
permanecer como lei para se~npre,
tal vez cando a Sociedade se norn1.alice, non me estrañaría que tivese
que vir unha lei inversa: "que foran
homes o mesmo 50%" ...
U nha cátedra integrada por
mulleres para a Universidade de
Vigo : Primeira cátedra de Estudios
Feministas de Europa. ¡Que branco!
Pero a continuación engade que será
un home o que estea ó frente dela
¿Pode ser tan negro? Po is nin tan

branco nin tan negro. Ana Ivlíguez,
feminista, membro de Alecrín, acláranos que o que preside un home é
a comisión mixta para a xestión de
dita cátedra, que no seu día estará
atendida por mulleres.¡ Menos mal!
Un negro negro meréceo a secretaria de ENCRUCILLADA, (esta
mesma que escribe) que ideou imha
tarxeta pedindo "Busca un novo
subscritor", co fácil que era dicir:
"Busca unha nova subscrición" e
non caía r~a linguaxe sexista que
sempre anda a criticar. Pero a verdade é a verdade e a cada quen o que
merece, neste caso un negro, negro.
Nada máis vela ·caeu na conta, pero
cando a escribiu ¡Niente! ¡Non
somos nada!
E aquí teño que expor un problema. Un amigo ~uestionoume moi
discretamente
esta· adxudicación
branco / negro - positivo / negativo.
E fixome pensar. É verdade que as
cores son neutras, e que o simbolisn1.o
é convencional. Pero tamén é verdade
que nalgúns casos o branco / negro
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Engracia Vida/

pode ter outras connotación per oais
que rion re ultan moi branca .
Na viaxe Pontevedra- Madrid
que non é nada curta e que tiven
que facer neses días, matinei moito.
Cheguei a atopar case unha ducia de
parellas: luz / tebras, día / noite,
luminosidade / escuridade, alba /
crepúsculo, transparencia / opacidade, sol / sombra, claridade / penumbra, amencer / anoitecer ... e cheguei
á conclusión que todas son fermosas,
que non se poderían construír sen
elas moitas páxinas de beleza literaria. Nin pintar obras de prirneira liña
na arte. ¿Onde es_tá a beleza dos
tenebristas, nos fondos escuras ou
nas pinceladas de luz?
E poderíamos seguir cos silencios
das partituras musicais. Ou tamén o
cero e o dez. ¡Pobres contas sen os
ceros!
Total, que ando a busca, e polo
momento xa sabedes, é unha clave
segreda entre nós. Ó mellor algún día
cambio a clave, e chamamos branco
o que agora é negro ¿Parécevos?

-····· · · ··

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea
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BENQUERIDOS DEFUNTINOS
Dos galegas do neolítico -ou pedra pulida-, xa ase.n tados e convertidos en labregos,
coñ~cemos ben as súas manifestacións funerarias.
¡Así de antiga é a nosa devoción polo mortos!
Paisaxe labrega de vivos e mortos
Eses enterramentos megalíticos
- ou de pedras grandes- lévanse a
cabo en terrea s de gándara .e chans,
onde se ergue~ a meirande parte das
m ámoas que hoxe coñec emos:
Monte da Tomba (A Caeira,
Pontevedra), Chan da Gorita
(Bordóns , Sanxenx o), Chan da
Arquiña, C h an de Armada (O
M orrazo) , etc... ou en terreas de
penich aira, sempre con fontes de
auga cabo delas, m ais en terreas non
apto para labores agrícolas, e sempre
pr to de camiño que eles p ercorrían
e qu comunicaban vales veciños.
s vales agrícolas que utilizaban
~stán a m n
dunha hora dos enterram entos do seu poboado. E stes
. rvían para marcar, ó seren vistos
desd lonxe, o territorio destas
comunidades .
E tamos a falar de comunidades
pequ nas e pouca poboación: unha
ou dúas perso as p or quilómetro
cadrado. Por iso os seus enterramento tampouco eran grandes.
Pensan os ·arqueólogos que o tam a- ·
ño dos m onumentos megalíticos está
relacionado coa fertilidade do chan.
ó seren itinerantes, estas poboacións
cambiaban de lugar ó esgotárense os
eus rec ursos .
Entre o conxunto de mámoas m áis
ünportantes de Galicia están os da
Serra da Capelada, da Faladoira, do
Morrazo, da Pontes, do Castrove e
do Barbanza.
E ta xentiña ent rraban onda os
m rto a úa pertenzas: machados,
e rámi a, alfaia , te.. . formando
enx ai ou acobillo .
A mámoa : comunidad e espmtualidad .

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

_

Ás mámoas, que agachaban un sartego de pedras enormes, dánselles
diferentes nomes en todo o País:
mámoas, modias, 1nedorras, medeñas,
medelas, tombos . . . e son montü~íos
de terra con base circular ou ovalada.
Feítas só de terra, ou de pedras e terra
ben apretada, remataban . no seu
cumio cunhas laxes pequenas para
protexelas.
Dentro está o monumento funerario, chamado arca ou anta, composto
por grandes chantas de pedra (ortosverticalmente,
tatos),
espetadas
pechando o reci~to, e cuberto pola
tampa, formada por unha ou dúas.
laxes enormes. Poden ser simples ou

de corredor e os arqueólogos chámanlles dólmenes .
Estes monumentos funerarios dos
nosos devanceiros teñen dúas características singulares: supoñen un trabaUo socializado e comunitario para.
erguelos e acollen as primeiras maní- ·
festacións artísticas de carácter espiritual da n<?sa terra, pois estes enterramentos colectivos están pintados no
seu interior con liñas onduladas ou
en zig-zag, ou con gravados sinxelos.
A súa construción supuña organización para explota-las canteiras, traelas pedras de lonxe, erguelas. E,
tamén, un espírito relixioso, de tras-:cendencia de sentimento do Alén.

BIBLIA POPUI AR
GALEGA (BPG 114)

Xosé Chao Rego
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CENTRALISMO DE XUDA
1 REIS 13
Contra Roboam, filio de Salomón, Ieroboam revírouse e provocou a secesión do
Norte, reíno de Israel, que se emancipa do Sur, reíno de Xudá. Axiña vai ser culpado por escoller dous santuarios -Dan e Betel-, onde puxo dous becerros que
non eran ímaxe de lavé, senón símbolo da súa presencia (1). Pero ...
1
.

Cando estaba Ieroboam ó pé do altar para ofrecer incenso nel, chegou a Betel un home de Deus co~ palabra do Señor. Por mandato do
Señor berrou co°'tra o altar esta palabra: 2 -"¡Altar, altar! Isto di o
Señor: da familia de David nacerá un fillo que se chamará Ioxías, que
sa~rificará enriba de ti os sacerdotes dos outeiros, que queiman incenso sobre ti; e~riba de ti queimará ósos humanos" 3E deu entón este
sinal: "Este é o sinal de que que fala é o Señor: o altar fenderase e
ciscarase a cinsa que hai enriba del. (2)

Ierobo~m procede contra tan inhóspito profeta, que viña do Sur, e trata de prende/o, pero a man .quédalle paralizada. O reí pas·a pola humillación de ter que lle
pedir curación ó profeta ínímigo.

1. A Arca da alianza, que oüxinariamente
residía
no
N arte, fara· levada por David a
Xerusalén. A falta dela,
Ieroboam coloca dous tauros
coma estrado de lavé, pero
evocaban en exceso o becerro de ouro do deserto (Ex
32). Ademais, os cananeos
representaban o deus da treboada, Hadad, co tauro ou
xovenco coma peaña. O re1
do N arte tiña que tomar precaucións para que os israelita
non acudisen ó templo de
Xerusalén, que lle cadraba
cerca.

7

O rei díxolle entón ó home de Deus: -"Ven canda min
a cas miña
a tomar un bocado. Quero tamén facerche un agasallo". 80 home de
Deus retrucoulle: -"Non iría contigo nin que me deses media casa.
Neste lugar non quero comer nin beber nada, 9pois o Señor mandoume que non comese nin bebese aquí cousa, nin volvese polo camiño
por onde cheguei". 1ºE foise por outro camiño , non por onde chegara a Betel.

Xantar xuntos significaba comuñón cun
cismático. O profeta do Sur pilla por outro
camíño, pero o texto sagrado, como querendo ·relativiza-la mesma profecía, fai que
este home caía nun renuncio:
11

Eri Betel viv1a daquela un profeta
moi vello. Os fillos viñéranlle contando
o que ese día fixera en Betel o home de
Deus e o que lle dixera ó rei. 12 0 pai
preguntoulles
-"¿Que
camino
colleu?". E os fillos amosáronlle o
camiño que pillara o home de Deus
chegado de Xudá. 13Entón o profeta
díxolles ós fillos: "Aparelládeme o
burro".
E fixo que comese, contra o mandato do
Señor.
O deus Hadad ou Baal, deus da treboada,
con raios nas mans, ten ó touro coma
peaña. O mesmo sucedería con lavé en
Dan e Betel.

2. Batemos aquí cunha profecía "ex eventu" , dicir, d spois do acontecemento.
texto orixinal está r vi ado a
partir da reforma do reí
Ioxías. Ó centralismo de
Xerusalén non lle prestou que
o Norte se separase. Os auto.res deuteronomistas, nacionalistas de Xudá que revisaron a
Biblia desde o reinado do piadoso Ioxías, maltratan a
Ieroboam e trátan~ de apóstata, só polo feíto de que reclamou a independencia da s_úa
nación: Israel contra Xudá.
Coma hoxe, enfrontados dous
nacionalismos: o do Estado
central e os da per-iferia. Polo
demais, foi Iosías quen destruíu os "lugares altos" ou santuarios cananeos, e o seu clero
incorporo uno
facéndoos
sacerdotes de segundo grao:
non da tribo de Leví anque
paradoxalmente foron chamados levitas., especie de sancristáns.

_

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

O NOSOTABOLEIRO
FESTA DO LUME 2000

N ovamente fornas acollidos en
Galegas, no pazo das monxa~, que
tan dispostas están sempre a recibirnos con cariño e disponibilidade.
O día, climatoloxicamente, non
puido ser mellar, facilitando o disfrute mm lugar tan bonito como é o
qu es tá situada esta parroquia,
fa ndo que os paseos que demos
n s d scansos soubesen a pouco,
p 1
sol a t mp ratura invitaban
a pcrd r no campo.

de fináis do ano 1998 e 1999 de
89.500 pts. Sen embargo podemos
dicir que as nasas contas en bancos
aínda dan saldo posítivo, polo tanto a
nosa saúde económica merece aprobado.

Comezamos coa asemblea
A xornada empezou coa asemblea
anual da A ociación Irimia, falándose da situación económica e dos
contidos
da
revista.
Economicall?-ente
1mos indo",
aínda que a tirada anual deixou un
déficit de 545.000 pesetas, minguando en parte coa propaganda e o
beneficio
da
Romaxe
de
·Montemuíño, que deu lugar a un
déficit xeral comparando os saldos

En canto ós contidos da revista
notouse en xeral unha maior aceptación e interese, saíndo tamén declaracións de compromiso por parte
dos asistentes para colaborar co
Equipo de Redacción, así como para
motivarnos para enviar máis cartas
sobre motivos variados que dean
lugar a debate, ou simplemente opinións. Como mostra disto, dicir que
xa se iniciaba un contraste de opinións sobre a normativa do galego,
cuestión que quedou adiada por
falta de tempo para ser tratada.
Informouse ~amén sobre a próxima Romaxe de Campo Lameiro,
preparación que vai J?Or bo camiño,
así como a conveniencia de fixar xa
· a do ano 2001, xa que os preparativos, como é coñecido, son longos e
laboriosos.

Unha charla proveitosa
N este momento fixemos un descanso, antes de dar paso á exposición
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Valentín Arias
de Rodolfo Izal sobre "Xubileo soli.dario", descanso gozoso e ben aproveitado pola bondade de tempo da
que antes falamos. ¿Recordades
paseos en anos anteriores pisando
neve e ollando só brancura nos campos? ·
Con boa _disposición de ánimo
xuntámonos novamente para escoitar a Rodolfo, crego famoso, entre
outras causas, por ser expulsado polo
goberno mexicano no ano 1995
polo seu labor en Chiapas ó carón
do bispo Samuel Ruíz e dos indíxenas, e hoxe facendo labor pastoral na
parroqma pamplonica de El
Salvador.
Comezou situándonos no que
significaba para el o xubileo, ó que
lle engadiu o ap elido solidario.
. Frases como descanso, perdón e
regresar ó comezo, isto é o ano
xubilar. Necesidade de correxi-las
desviacións sociais, cosecución da
utopía, conversión social e reconciliación dos seres humanos , liberación
do que impide o desenvolvemento
persoal, regreso á propiedade e á
· familia foron ideas debulladas e analizadas por Rodolfo ó longo de máis
de hora e media de charla, mantendo atento o interese dos oíntes.
Na última parte propux o unhas
vías de solución, tentando que o

compromiso e a acción agramen da
análise: supera-la ignorancia en
temas de pobreza social, afondar na
solidariedade mergullándose na pel
do outro, ser militante en temas
desta nova era, atalla-la fame ,
conciencia ecolóxica, desaparición
das armas e dos ex ércitos, condonación da débeda externa, proxectos de
desenvolvemento en países pobres
respectando integramente a súa cultura e potenciando a inculturación.

CARI~
LIDIA E VALENTINA

i.- Só os vosos nome indican
" algo", ó que, se fago caso,
nin vos saio o encontro na vida.
(Lidia igual a "loitadora";
Valentinaa "vencedora").
2.- Por iso póñome o voso
lado no de " da Lingua
Falando", que -con gran gozo
vexo-, tratades na Irimia.

3.- ¡Certo! Na xente, a mais dela
Acercarnos á utopía
fala como aprendeu na "teta",
A continuación compartímo-lo
e, así, por moita gramática ·
xantar, e debemos dicir que culina"parda" , que estudie -na prác ticariamente os irimegos irnos medranen ningures se detecta.
do en calidade artesanal, merecendo
sobresaliente os estupendos postres 4.- Totalmente seguidora
das " normas", que a Norm ativa
que degustamos, sen esquece-las traimpón,
para -na prácticadicionais rosquillas de entremés
facela
vencedora.
aportadas pola nai de Charo
5.- De aí que a vosa laboura,
Rilo ...¡Que nolas poida facer moitos
que nos m anda tes na Irim ia,
anos!
referente
a esta gran cou a,
Á tardiña celebramos unha eucamiña desazón alivia.
ristía moi participativa, presidida por
Tori e Rodolfo, na que todos fomos
6.-Xa que por tódalas partes,
protagonistas. Houbo preguntas a '
en que o galega se emprega, .
Izal sobre o tema vasco, Chiapas, e
parece non haber m áis arte,
ide.as vertidas pola mañá, rematando
que destrozar moito nela.
preto das sete da tarde, regresando
. 7 .- Adiante, pois, miñas nenas;
coa sensación de que xuntos semevosas sabias advertencias
llaba que seriamos capaces de crear
non caerán -non- entre penas,
ilusión e acercarnos á utopía.
pois moverán as conciencias .
8.- Dos que -léndoas- as reteñan
e logo farán - na prácticadistinguir ben os que as levan
dos que andan sempre á desfeita.
9.-¡Que rica! ¡Que fermosura
ten nosa lingua galega!
M ais os que non a procuran
é que non lles interesa.

Santalla de Piquín,
1 de febreiro de 2000.
Asdo: Manuel Alvaredo.
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FALANDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

REFLEXIÓNS ...
Hoxe estamos tristes, e xa
veredes qué razón ternos. Aquí
sempre vos andamos coa
mesma leria: "¡Escoitade!",
"¡Poñede a orella!", "A ver,
¿como dicídes vós? ", "E ¿como di
túa avoa? ". E por algo será,
¿non?, porque a riqueza desta
nosa marabillosa lingua está na
diversidade, no uso propio que
fai dela cada un, cada xeración,
cada zona. E todas son alternativas complementari_as, todas
son boas. Si é certo que hai
moitas causas que son vulgarismos, formas que os nosos
pai anos foron desfigurando na
fala, por pouca escala ou por
non teren o costume de velas
critas . Valen de exemplo taléfono, soma11a,. .. (por teléfono,
sel/ln11a). Algún ata ten variantes propias: calitros, alcalitos, alcolitros, eucolitos_. ..
(p r e11ca/1j1tos). utro ' o tem.a dos hiperenxebrismos, palabras que xa están
en galega para as que buscamos unha forma máis "enxebre", máis galega.A
cou a é que a xente pensa que con saber catro palabras dunha lingua xa as sabe
todas, e como para o castelán cartera e tartera témo-la forma galega cartefra e tatteira, botan de conta que se en castelán é primavera, en galega será primaveira. E
e en castelán é caña e en galega é cana, da montaña castdá s'airá unha montana
galega. Outro caso é o de cotidiano - iotián, entón, por analoxía, ·semana sería
se111án, urbano - urbán .. ¡Vaiche boa! ¡E quedarnos pensando que ~ facemos ben!
Este si que os hai que corrixir porque non existen nin en galego nin e_n ningures: o correcto é primavera, montaña, semana, urbano ... Pero ¡esas expresións
tan auténticas e enxebres!, ¡ese léxico tan rifo e precioso!, iso escápalles incluso ós dos diccionarios. ¿Onde está entón? ¡Na bo~a da xente, dos nasos vellos!,
eles on a mellar Laro1~sse da lingua.
E despois deste discurso lingüístico, ¿por que estamos tan tristes? Porque
un tomo desa Larousse foise para sempre, si queridos irimegos, morreu a
muller da retesía, ¿Lem.brádesvos dela? Dio-la teña na gloria, como se di por aquí
pola terra. Qué baleiro para os seus e qué perda para a cultura galega. A señora Manuela non saíu no diario, non foi titl,llar en ningún telexornal, pero, aínda
en títulos académicos e sen premios nacionais recibidos, a riqueza que había
na úa cabeciña perdeuse para sempre e a perda é para todos. Tódolos seus
canto , o eu saber, o seu falar, o seu rezar, fóronse con ela.

. . . . . . . .º

E nós ¿que?, ¿quedamos aquí, coa boca aberta, a mirar para onte? ¡NON!
¡E p rt mo ! Poñámo-la orella, escoitemos con atención, abrámo-los olios
unha uarta ob ervémo-los vellos . Son o tesauro máis gránde que ternos, son
no
cudo, a no a mellar arma, o testemuño máis grande, fiel e real de que
no a Galicia é unha terra viva e distinta, rica, farturenta, con historia, lingua,
o tum . . . nte de eu .
r

O CANTAR DO IRIMEGO
1. No Observatorio galaico
detectouse moi axiña
dende o cume dun outeiro ·
que tamén se di cuíña.
2. Observou que un industrial
do PP -é causa fina-,
quixo matar nada menos
que a don José Colina.
3. O tal Cuíña de Lalín
polo que ó futuro abrangue,
pasa agora a ser un mártir
e sen verter ningún sangue.
4. Pola loita sucesoria
vén levando loita xorda:
¡Noraboa, Conselleiro!,
pois o que non mata, engorda.
5.

A un profesional do crime
o industrial leonés paga;
non se sabe se ademais
el mesmo ó PP su-fraga.

6. Mentres tanto, no Estado,
eh orde ás eleccións
van callando pouco a pouco
moi éstrañas coalicións.
7. Tal sucede co Psoe,
que con Esquerda Unida
quere pactar, e á Moncloa,
vaille niso media vida.
8. Disque din que están nerviosos,
disque din que din din don,
os populares de Aznar
por esa tal coalición.
9. E por ir desprestixiando
a inesperada fazaña,
afirman ser perigosa
para a saúde España.
10. Se na Unión Europ.ea
todo ía vento en popa,
en Austria xa os gobernan
nazis en plena Europa.
11. En Galicia hai devotos
que van ó santo dos croques
porque disque din din don
que está subindo o Bloque.
12. E a Mesa electoral
prohíbe que a Xunta faga
propaganda cun folleto
ben careiro ¿quen o paga?

