"Écoma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña"
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EDITORIAL
RESIDUOS
NADA RESIDUAIS As recentes conversas que están t~ndo os alcaldes do BNG e do
PSOE co Conselleiro de Medio Ambiente
seica terán certos efectos na forma de xestiona-lo do lixo en Galicia.
Vai quedando atrás a idea tan urbana (na
agricultura tradicional aproveitábase case
todo) de que as sobras non valían para nada. ·
As cidades e vilas dificultaron o uso intelixente dos residuos, xa que, sen animais nin
terra, todo remataba nunha mesma bolsa da
varredura, así fose resto de comida, plásticos,
vidros, metais ou papel. E poucós eran
conscientes dunha verdade fundamental:
todo vai dar a algures, neste caso, ós vertedoiros, ó monte, ó río, ....
Fronte a esta situación apareceron dúas
po turas. A primeira, preocupada pola saturación dos vertedoiros, centrouse na incineración; que ademais reportaría enerxía térmi a. Esta postura deprezou os efectos da
in incra ión obre o ambiente. Tampouco
n id rou o dispendio que supuña deixar
d aproveitar uns restos que_se poden conv rter en valiosos recursos económicos: terra
vexetal -compost- ou materia prima doutros
productos reciclados. A segunda opción tiña
en canta estas razóns ecolóxicas e económica e miiaba ó medio prazo, pois, adema.is,
implicaba unha educación da xente. Sen
embargo foi o curto prazo, a solución de
urxencia, non sen o empurrón dos intereses
da empresa beneficiaria da incineración e .
das s.ubvencións públicas, a que venceu.
O asunto merece un debate nacional. Un
debate que se evitou, coma outros, pola existencia dunha maioría absoluta monócroma
no órganos de decisión de Galicia (Xunta ·e
concellos). Un plan que desde o principio
debera ser froito do debate público e do
con enso entre_ tódalas forzas políticas·, ás
que, ante ou de poi , lles pode tocar resp n abilizarse da súa posta en práctica. Un
gob rno obrado d votos determinou un
plan d trata.mento de residuos cuns gastos
qu dificultarían, nun futuro, artellar alternati a . Ho. tráta e d fa.ce-lo que se debera
ter f¡ ito hai d z ano : buscar solucións de
t]_ue tiren o maior rendemento
colóxico dos no os residuo .
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OTRASNO ESCRAVOS E SAMURAIS o día da
detención do rapaz samurai de Murcia, o que confesou que
pasara a familia pola espada, por aquelo de que a vida é aburrida e hai que poñerlle emoción, sentín fa.lar na radio a outro
do seu tempo, peruano, Walter Ochoa, que andaba por acó, en
campaña para que os nenos da rúa traballen con dignidade.
Non defende Walter, toda a
vida lavando coches, · que os
nenos non traballen, pide dignidade. Isto escandalizaba e
molestaba algo . os xornalistas
que o entrevistaban e que,
corrixiñdo o pobre infante,
poñían a nota de liberalidade
progresista- occidental e a.postilaban: os nenos non deben traballar
nada, Walter.
Ninguén refacionou os dous
nenos, as súas vidas e ilusións
contra.postas. Se cadra, se o fixesen, nun intre de imposible orixinalidade, darían a razón a Walter: os nenos ·deberían traballar,
curtirse, chám.alle equis, saber que isto non está chupado, única
condición para agradecelo. Pero todos. Os de aló moito menos. ·
Os de acó algo máis.
A desigualdade cre'cente, a miseria dos países pobres, tráenos de
rebote moitas ·pobrezas ás nosas vidas. Unha delas é que os
nosos nenos e nenas perden o sentido da realidade. Si, os de
da.se acomodada e, tamén, ou máis, os fillos das clases traballadoras. Esta inxustiza na que a eles, aparentemente, lles toca a
mellor parte, estaos privando da riqueza humana de compartir,
coma na aldea, desde nenos, dos traballos, da axuda ó grupo
para sobrevivir, da experiencia de que isto non é un choio.Van
á escola onde pouco máis ten se estudian ou non, escollen
ocios, _devecen por emocións fortes e artificiais, deprímense se
non locen marcas, viven a medio camiño entre o :virtual e o
celofán, entre o videoxogo e o tigretón.
Ós deza~eis, cando Walter percorre o mundo cun pasado de
escravitude, o de Murcia, pinta bollito-discoteca, seica estaba aburrido de vivir na nube e na imbecilidade -no ·vicio, din os
vellos-, por máis que, ou precisamente porque, se cadra nunca
nada se lle negou,
espada de samurai
incluída, para que
o nene non fose
un marxinado e
puidese fa.ce-lo
animal
coma
tódolos compas
de Taekwondo.
Miña xoia. E
abofé que o fixo.
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A PALABRA

Ser crente, nos tempos que corremos, non é algo que estea,
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precisamente, de moda; máis ben ó contrario: semellaría

Naquel día, o primeiro da semana, ó serán, estando pechadas as portas

certa conducta atávica que· non parece encaixar co home

onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús, e,

moderno dominador da natureza e dos seus misterios,

poñéndose no medio díxolles:

sacándolle todo tipo de proveito para ser feliz, xa, aquí e

-Paz convosco.

agora, sen necesidade de pensar noutras realidades.

Dita isa, mostróulle-las mans e mailo costado. Os discípulos alegrá-

Neste sentido, certos medios gustan da hipercrítica con

ronse, vendo o Señor. El díxolles outra vez:

respecto á rel"ixión, raiando, moitas veces, na falta de res-

-Paz convosco: como o Pai me mandou a min, tamén vos mando a

pecto e a burla, tanto toas institucións coma cos senti-

vós.

mentos relixiosos.

E dita isto alentou sobre eles, e díxolles:

Senda así as causas non é de estrañar que moitos bautiza-

-Recibide o Espirito Santo: a quen lles perdoéde-los pecados, queda-

dos, teñan reparo en manifestar publicamente a súa con-

ranlles perdoados; a quen llelos reteñades, quedaranlles retidos.

dición de crentes.

Pero Tomé, un dos Doce, o chamado Xemelgo, non estaba con eles

Sen embargo a pesar da crítica á que a cultura, dende a

.cando chegou Xesús. Dicíanlle entón os outros discípulos:

ilustración, e posteriormente cos chamados mestres da

-Vímo-lo Señor.

sospeita, ten sometida á relixión, o sentimento relixioso

Pero el contestoulles:

sincero segue presente e vivo, coma unha necesidade

-Como non vexa nas súas mans as furas dos cravos e non meta nelas

humana de relacionarse cos demais, coma o mesmo amor.

o meu dedo; como non meta a man no seu costado, non crerei.

Neste cachiño do evanxeo de S. Xoán vemos uns seguido-

Oito días despois estaban outra vez dentro os discípulos, e Tomé con

res de Xesús cheos de medo e con moitos reparos en da-la

eles. Chegou Xesús,e estando pechadas as portas, e poñéndose no

cara polo que viviran e sentiran co seu Mestre durante tres

medio dixo:

anos. A experiencia do resucitado e a forza do seu espirito

-Paz convosco.

levaráos a dar testemuño da súa convicción profunda.

Despois díxolle a Tomé:

O home de hoxe, aínda que se sinta cómodo co estilo

-Trae aquí o teu dedo e mira as miñas mans; trae a túa man e métea

pequeno burgués de vida que leva, no fondo necesita que

no meu costado. Non sexas incrédulo, senón home ·de fe.

lle abra horizontes máis amplos á súa vida mediocre.

Tomé respondeulle:

¿Sentes a Cristo resucitado? Testemuña, farás un gran ben.

¡Meu Señor e meu Deus!
Xesús díxolle:
-¿Tes fe porque me viches?¡Benia os que creron sen ver!
Moitos outros signos fixo Xesús diante dos seus discípulos, que non
se escribiron neste libro. Estes escribíronse para que creades que
Xesús é o Mesías, o Fil lo de Deus e , crendo, teñades vida nel.

Xabier Blanco
1

A CLAVE i

Ledicia, Paz e Responsabilidade.

O relato evanxélico de hoxe contén dúas escenas: a primeira ten lugar "Naquel día, o primeiro da semana, ó serán" e narra a aparición ós discípulos, ausente Tomé; na segunda, "oito días despois", Xesús aparécese a Tomé en particular.
Os discípulos e discípulas de Xesús pasaban por un momento de temor lago da súa marte en cruz . Nesas circunstancias, irrompe o
Señor resucitado dándolle-las forzas necesarias para cumpri-la súa tarefa. Xesús abre as portas que o medo pechara. El tráelle-la paz,
pero esta non significa repouso. Ó contrario, é a condición para saíren a anuncia-lo evanxeo. E a tarefa dos discípulos e das discípulas é a mesma de Xesús: "Como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós". Daquela, son chamados e chamadas a andar pala
vida '.'ó aire de Xesús": curar, perdoar, liberar, anunciar...
Na segunda escen.a, oito días despois, xa está presente Tomé. El é o discípulo do oitavo día, .é dicir, o discípulo da segunda xeración que
acaba confesando abertamente a divindade de Xesús e penetrando máis fondamente no misterio da súa personalidade. A segunda xerac1ón de cristiáns ~. nela, tódalas xeración.s posteriores, reciben a mellar gabanza: "¡Benia os que creron sen ver!".
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A PENEIRA
A MORTE DO ·ENFERMO PSÍQUICO DE
NARÓN E DA SÚA NAI que non atopou xeito de poder interna lo .
é unha dramática chamada de atención para as Administracións e para a sociedade en
xeral. Hoxe queremos salienta-lo !abar encomiable de tantas nais e pais que están a
facer de coidadores destes enfermos, sen a preparación debida, porque o Decreto do
94 de Saúde Mental refuga interna-los e si atende-los no seu contorno. Pero hai que
loa-lo esforzo que está a facer no naso país, a· Federación Galega de Asociacións de
Familiares e Enfermos Psíquicos (que agrupa a 11 colectivos), que vela por estas.situacións e urxe un servicio de atención domiciliaria que controle o estado do enfermo e
da súa familia. Na foto as súas representantes.

A SEMANA SANTA

canta tam.én entre nós con ·fermosas manifes-

tacións de arte e relixfosidade, por exemplo, as procesións da "Soiqade" de Ourense e
Mondoñedo ou a do "Santo Enterro" de Santiago, sen esquece-la emoción que
envolve as de Muros, Betanzos ou Pontevedra .. Pero son Viveiro e Ferrol, as cidades
con máis raizame nestas manifestacións. Así, as dos "Caladiños"na tarde do venres; o
"Encontro" de. Viveiro e "A Dolorosa" en Ferrol son as que concentran máis devoción
e plasticidade. Tamén paga a pena unha visita ó Museo de Arte Sacra das Cla_risas de
Ma.nforte e vivir e contempla~la paixón d·e Xesús e María a través da obra de
Gregario Fernández.

A ROMAXE DO
SANTO CRISTO DE
FISTERRA, na mañanciña do
Domingo de Pascua, fainos viaxar a
unha das paisaxes máis singulares da
nasa terra. A carón da lgrexa de Santa
María, represéntase a Resurrección de
Xesús desde tempos inmemoriais. Na
ilustración, a porta románica do templo
que serve de fondo para a execución
dunhas das danzas máis típicas da nasa

A LITERATURA BRASILEIRA vai axudarnos neste aM a cele-

t radición.

bra-la Festa do Libro e escollemos unha novela de Paulo Coelho: Verónika decide ·

morrer (Ed. Galaxia), porque coma toda a súa obra é un ha cala no misterio humano.
Hai unhas semanas participou con Leonardo Boff, outro brasileiro que paga a pena ler,
nun debate sobre "Un Deus para o 2000" e foron coreados por máis de 3.000 persoas.
O novelista aparece na foto cando estaba a dicir: "Os. que teñen medo non buscan a
Deus, buscan outras causas, entre elas enriquecerse por medo a ser pobres ... Creo que
buscar a Deus supón tanta coraxe como negalo".
················ e

Alfonso Blanco Torrado
~u'OS 500 ANOS ·DE RESISTENCIA 1·NDÍXENA,

NEGRA E POPULAR"

son lembrados en Brasil o día 22 de abril, a

mesma xornada na que se celebra o "Día da Terra" e tamén o Rexurdimento de
· Xesús. O V Centenario do "descubrimento" é celebrado de distinto xeito. Nós sumámonos a marchas coma esta que enchen o pa(s esixindo terra, pan e vida. Agora son
máis de 165 millóns pero dentro de 50 anos serán 243 millóns de brasileiros. Ás tribos indíxenas que están a gozar daquelas terras ateigadas de natureza, sumáronse
avalanchas de negros procedentes de África, pero aínda hoxe todos eles son tratados
como escravos polas mafias que están a espoliar este territorio. Por iso que tanta
celebración ós catro ventas son unha ofensa para os sofren desde 1500 a opresión
dos colonizadores.

111 XORNADAS SOBRE PARÁLISE CEREBRAL INFANTIL teñen lugar en Vigo, os días 14 ó 16, e van facer finca-

As

pé nas conductas destes nenos que tanto afectan ás familias, como ós cen.tros de ensino que teñen que enfrontarse ás súa integración nas escalas. Vai tratarse o autismo,
técnicas e terapias para estes enfermos, a súa escolarización, talleres ocupacionais,
etc. Para que as fa~ilias· se sintan acompañadas e asesoradas nesta preocupación
cotiá convidámolas a_pórse en c.ontacto coa Asociación de País e Amigos de Paralíticos
Cerebrais. Na foto Helena Piñeiro, Presidenta de "Hoxe por Mañá" de Vigo, unha das
or_ganizadoras deste encontro.

Nesta Semana Santa

queremo~

dedicar

MOSTElRO DE ZAGOAZA·do

un tempo para visita-lo

Barco de Valdeorras e a súa comarca,

A FLOR DA PAIXÓN

mesmo pasear pola ribeira do Sil. Os

que tamén viste a nosa Galicia ofrece

seus veciños teñen fachenda e loan a
paz destas paraxes. Pero hai un motivo
que urxe esta viaxe: poder contempla-la

moitas máis cores en países tropicais
coma Costa Rica e alí viaxamos no "Día
da Terra", o 22, na noite da victoria da

Exposición "O Císter en Galicia" da

vida ·sobre a morte, no estoupido da pri-

Fundación Pedro Barrié de la Maza,

mavera da nova humanidade, do Novo

aberta ata o 14 de maio neste mosteiro,

Home, Xesús ... Máis de 9.000 especies

e qu~ é un achado da arte que crearon
aquí os "monxes brancas" durante

vexetais inventariadas -case tódolos
días se descobre outra nova-, que son o

séculas. Este mosteiro pertenceu á Orde

sinal da vida-morte dunha natureza

de San Xoán de Xerusalén e neste mapa

emerxente coa que os humanos aínda

podemos ve-la profusión de mosteiros e

non somos capaces de vivir en harmonía

cenobios no século XIII galega.

a pesar de que Cristo Resucitado nos
reconciliou para sempre coa vida e polo
tanto con tódolos seres.

e ..... . . . . ..
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POLITICA

Tintxu

VOLTA A EMPEZAR
O sistema electoral vixent(J prevé 'cada catro -anos eleccións xerais,
autonómicas e locais. Dado que cada proceso dura máis de tres meses,
desde a convocatoria ata a constitución dos respectivos órganos, non
chegamos a pasar máis de doce meses seguidos tora do proceso
- electoral. Como ademais as campañas empezan moito antes áo prazo
legalmente establecido, pasamos toda a nosa vida en campaña.
~ 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

(Ei

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 2·15 01 79

(~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

(Ei

Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: ·988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

(~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf. : 981-353714
Fax:
981 - 35 3716
g~ Pza. Sto. Domingo, 4·

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

(Ei

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

~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ 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
Fax :
986 - 85 79 18

_

Vén isto a conto da actualidade política galega. Tódolos partidos están en proceso de reorganización interna, coa vista posta nas eleccións autonóniicas que
tocan o ano que ven, aínda que Manuel Fraga poderla adiantar algo o proceso,
para que se celebren antes do verán e non a fin de ano, cando remata legalmente a lexislatura.
Os primeiros pasos i:estes procesos son os do PP, que vai completar con congresos provinciais e locais a renovación que comezaron nos congresos de Madrid
e Santiago do ano pasado. Como vén sendo habitual neste partido, esas xuntanzas non se distinguen polos fondos debates intelectuais, que esas directivas xa as
imparte o presidente.
Do que se trata, e así o demostra claramente o caso coruñés, é de atopa-lo
mellor xeito de acomoda-las personalidades e in~ereses dos diversos sectores do
partido. E iso.foi o que trascendeu do congreso provincial da Coruña. Ninguén
coñece en qué opinións ou estratexias divetxen ou coinciden os diferentes sectores e, desde logo, Couceiro e Torres Colomer nunca debateron sobre_eses asuntos.
Pero as · verdadeiras estratexias e
alternativas, políticas e de xestión,
seguramente foron expostas e
meditadas no habitual retiro da
Semana Santa, aínda que nesta
o·casióñ, seguindo ·a pauta aberta o
ano pasado, non foi nun mosteiro,
senón no laico escenario dun
parador, nun lugar tan simbólico
como Vilalba.
Os socialistas viven momentos
difíciles. Ós problemas xerais da
convocatoria do congreso de Madrid, engádeselles en Galicia, unha vez máis, a
polémica un tanto artificial promovida por Francisco Vázquez. O alcalde da
Coruña critica a Pérez Touriño polo seu fracaso, esquecendo que no contexto da
. derrota xeral os socialistas ~onseguiron agora 70 mil votos máis cás listas de Abel
Caballero no 97, promovidas polo daquela secretario xeral, o propio Vázquez.
Critica este tamén o pacto con Izquierda Unida, no que el foi innovador con
Guerreiro; ou os acordos municipais co BNG, que a unha escala máis reducida
el avalara no 95. Por todo iso Pérez T~mriño ten razón cando reta a Vázquez a
presentarse com,o alternativa, nas primarias para candidato á presidencia da
Xunta.
Tamén no BNG están revisando a súa estratexia. Os sectores supostamente
máis pechados, os da UPG, aparecen encabezando negociacións, como é ·o caso
do Grupo Parlamentario, ou sinalando que hai que afina-la estratexia para non
espanta-lo electorado. De tódolos xeitos, a organización vai celebrar unha nova
asemblea, na que seguramente terán que abordar este tipo de cuestións. Tamén
aquí poden pesar argumentos electorais, como pode se-la comparación dos resultados das catro últimas eleccións: xerais, europeas, municipais e autonómicas .

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

GUATEMALA: SEGUE A IMPUNIDADE

f-1

Recentemente a Premio Novel da Paz Rigoberta Menchú denunciou ante os Tribunais españois algúns
dos responsables das violacións dos dereitos humanos en Guatemala. Este feíto, aínda máis grave
cuantitativamente considerado có xenocidio de Ch°;le ou mesmo do Salvador, pon de manifesto un
problema dramático pa_ra moita xente, que observa como os dictadores, que masacran colectivos dos
seus pobos, logran influír política e militarmente para conseguí-la amnistía, e con iso a impunidade
ante ca./quera posible reclamación xudicial
Breve achegamento á reali.d ade
d~ Guatemala
Guatemala ou a "terra das árbores"
é unha República multipartidista de
Amé.rica do Centro, que limita con
Honduras, El Salvador, México e
Belice. É o centro d!l civilización
maia. Ten 11,6 millóns de habitantes.
Destes, un 55% son indios maias e un
45% ladinos_ (mestizos europeos e
indios). A súas linguas son: o .castelán
e as lingµas autóctonas: quiché,
mamé, cachí, cakchiquel. A maioría
son de relixión cristiá (99%) e o resto
do u tras relixións (1 %) .
Aínda que a poboación indíxena
conforma a maioría, o poder, a riqueza e a terra perni.anecen en mans duns
poucos ladinos. Os indios das montañas altas foron o principal obxectivo
das campañas militares emprendidas
contra a guerrilla entre 1978 e 1984.
Unha vez devolto o poder ós civís, a
violencia directa diminuíu, pero a
violencia estructural mantense, pois a
pobreza segue a afectar a unha maioría .da poboación. A nivel económico
predomina o sector agrícola, con
exportacións de azucre, café, vacún,
plátanos, canela.
O drama de Guatemala
A pesar de que a prensa internacional silenciou sistematicamente o
drama <leste pobo podemos coñe.c er
que durante unha '.'guerra civil" de 36
anos houbo unhas 150.000 víctimas e
uns 50.000 desaparecidos. Os infor. mes · do REMHI da Oficina de
Dereitos Humanos do Arcebispado de
Guatemala e os da Comisión para o
Esclare.c emento Histórico (CEH),
promovida pola ONU, demostran cos
seus minuciosos tiaballos documenta-

dos a existencia de 1.570 asasinatos
colectivos de grupos de máis de tres
persoas, e entre eles de 41 O masacres
de grupos compostos por <lucias e
mesmo centeas de persoas. Existiu a
intención organizada e sistemática de
destrucción de comunidades enteiras ·
de campesiños desarmados e pací:ficos, onde pobos enteiros foron queinudos . Os autores desta masacre
foron nun 93% dos casos as forzas do
Estado e paramilitares .e nun 7% a
guerrilla minoritaria.
É indignante que o fiscal español da
Audiencia Nacional reitere a súa
"defensa'·' dos · xenocidas, neste caso
guatemaltecos, ó pedir que se arqui-'
ven as denuncias de Rigoberta
Menchú porque as brutalidades
expostas se c01neteron "durante a
guerra civil". Isto significa que ó

durante 36 anos
houbo uns 50.000
desaparecidos
e 150.000 víctimas
amparo da guerra todo é lícito. ¿Onde
está a defensa dos dereitos humanos
universalmente
aceptados polos
gobernos e de obrigado cumprimento para tódalas persoas? ¿Que xustiza
é esta.? ¿Onde está o dereito humanitario?
Os modelos de impunidade son
unha burla á democracia, ás liberdades
e ó uso racional de ambas, concretado nos dereitos humanos. Que persoas encargadas de velar pola xustiza
amparen a impunidade é un feíto gravísimo. Que os motivos económicos e

políticos amparen a impunidad é a
perversión dunha "moral de mínimos" e durµia xustiza que ten que
existir como piar dun estado democrático. Se todo este horror e os dramas de moitos países do mundo, que
teñen responsables, non merecen un
prnceso internacional entón lévanos á
conclusión de que estamos abandonando todo afán de xustiza. Contra
isto debemos rebelarnos. É o momento da sociedade civil. Os estados
democráticos do mundo teñen que
lexitimar un tribunal internacional
que xulgue os xenocidas e as persoas
que cometen crimes contra persoas
sen distinción de situacións. Coincido
co pensador utilitarista inglés Jeremy
Benthan cando afirma: "Do poder de
perdoar sen límites xorde a impunidade da delincuencia en tódalas formas,
da impunidade da delincuencia en
tódalas súas formas xorde a impunidade de tódalas formas de maldade e da
impunidade de tódalas formas de
maldade xorde a descomposición dos
gobernos e da descomposición dos
gobernos a descomposición política
da sociedade".
e

················

EN 1REVISTA CON ...

Mª López Vigil ten as súas raíces e o seu orgullo ben afondados na illa irmá de Cuba.
Agora e sempre exerce de centroamericana por vocación. Elixiu ser nicaragüense de
adopción: alí vive e trabal/a. Pero as pegadas desta muller poden recoñecerse en
Latinoamérica e España, nun largo percorrido xeográfico e vital ó redor do compromiso
cos homes e coas mulleres que viven no lado máis duro do mapamundi.

Periodista e escritora, muller activa
que pasa a vida creando· e reescribindo, falando e comunicándose, coa
ferramenta que mellar coñece: a
palabra. E estas foron as súas palabras.

¿Quen é María López Vigil para
María López Vigil?·
U nha pregunta dificil que levaría
tempo contestar. Creo que nunca
deixei de se-la nena que fun. Espero
que esa nena me acompañe sempre,
me leve da man, e sempre me deixe
esa capacidade de asombro que
teñen os nenas. Considero eses anos
de n na fundamentais na miña vida.
E igo a se-la mema. Todo o derruis
par ' c m algo engadido.

Vostede é cubana, alí están as súas
raíces e séntese orgullosa delas.
Seguramente as noticias que nos chegan aquí están nesgadas. ¿Ten futuro
Cuba?
···············e

O futuro para Cuba está no pobo
cubano, un pobo moi estudiado, con
moita saúde e que ten un sentido do
poder e da participación moi grande
pala súa ~istoria recente. O futuro é
que ese pobo teña oportunidades de
maior participación política.As noticias que chegan de Cuba están moi
nesgadas por un catastrofismo que
non permite ver que houbo erras,
pero tamén grandes logros. A Cuba
non podemos comparala cos países
do norte. Cuba foi unha colonia ata
hai 100 anos e hai que comparala
cos países que foron colonias en
América Latina. N esa comparanza
Cuba ten moito que ensinar, moito
que dar. Hai un futuro para Cuba e
ese futuro vai ser construído polo
pobo cubano.

· Ignacio Ellacuría. e Mons. Romero
son mártires con rostro humano moi
queridos por nós. Agora inténtase
reabrí-lo proceso polo asasinato de
Ellacuría, ¿Cal foi a súa experiencia
da morte deste home?
Eu coñecín persoalmente a
Ellacuría e sentín admiración por el.
Foi un dos homes con máis influencia sobre min. Por culpa del fun a El
Salvador. Ali non puiden estar. máis
de tres meses, pois metéronme na
cadea e expulsáronme do país.
Gustábame moito discutir con el.
Non o teño mitificado e recordo a
Ellacuría como o ser humano que
era, con toda a súa arrogancia, con
toda a súa grande intelixencia, coa
súa capacidade de seducción. Chorei
moito a súa marte e sentín que

Centroamérica e El Salvador perdían moito cando el xa non estivese.
De feito así foi.

Gabriel Celaya dicía que 'a poesía
é unha arma cargada de futuro'. Lin
unha frase de vostede: "O meu
machete é a palabra" ¿Que guerras
se gañan con estas armas?

.

,,

viran novas
revolucións
protagonizadas
pola xent~. ,, da
nova xerac1on e
segu·ramente esas
revolucións
serán encabezadas
por mulleres
Non quera que sexa unha metáfora bélica, serrón símbolo de traballo.
Cada vez rexeito máis a guerra, o
militarismo. Gustaríame usar máis
metáforas de xogo. Tódolos xogos se
poden gañar coa palabra. A palabra é
pensamento, necesario nun tempo
de cambios. Se ten convicción, convenceremos. Se ten paixón, apaixonaremos. Se é certeira, poderemos
transformar con ela. Porque a palabra é transformadora. Sempre que
· falo en público pídolle a Mons.
Rome~o que guíe a miña palabra,
porque el foi un gran comunicador.
Pido para que non fale palabras sen

Juan Antonio Pinto Antón
_ sentido. Eu creo moito na palabra e
de feito o único que fixen na rniña
vida foi palabra, escrita e falacia.
Polos medios de comunicación chegan a nós, ameazantes, os problemas
da· globalización, da débeda externa,
do pensamento único, das deifeitas
ecolóxicas, como fardos que esmagan
os empobrecidos impedindo o futuro
dos países de Centroamérica. ¿Onde
queda a esperanza?

Sempre .na xente. Hai que esperar
contra toda esperanza. A vida ábrese
paso desde hai miles de millóns de
anos para traernos ata onde estamos.
Eu creo na xente, que a xente vai
atapar saídas. Creo que este tempo
que vivimos vai rematar e que os
cambios que se aveciñan virán desgraciadamente con violencia. Estase
a cociñar unha gran violencia pola
enorme inxustiza que existe nun
mundo onde os tres cuartos da
humanidade non viven unha vida
humana palas carencias e a outra
cuarta parte empeza a non vivila
polos excesos.
Tres cuartos morrendo de Jame e
unha minoría rebentando de colesterol. ¿É posible que Deus sexa tan
canalla ou só se trata dun pretexto
fácil para ·non facer nada?

Deus non vai facer nada se nós
non-o facemos. Deus puxo nas causas un equilibrio vida-marte que
non respectamos, e fará por nós se
chegamos ó convencemento de respecta-la natureza, algo que estamos
esquecendo, de ter unha tolerancia
polos outros seres vivos, algo que
tamén estamos abandonando. Deus
confía en nós, pero o traballo témolo que facer nós.
Vostede vén dun país moi diferente
do noso. Aquí ten ocasión, desde a
"sociedade do benestar", de facer
comparación cos lugares de onde vén.

Axunica en Lugo e o Comité Osear Romerá na Coruña fixeron posible as dúas conferencias que deu María en Galicia.

Visualmente o que máis me chama
a atenci6n é o limpo ·das cidades,
comparando cunha cidade tan sucia
e propensa ás enfermidades como
Managua. Tamén o amor pola historia· pasada. Nós fomos desarraigados ,
da nosa propia historia e ternos falta
de memoria. Aquí a xente respecta
máis as raíces. Pero atopo a mesma
boa xente nun lado e noutro, algo

pensarhoxe
é un acto de
suprema rebeldia
que nos tempos que v1V1Illos fai
posible a esperanza de que sempre
existirán vínculos de mulleres con
mulleres, de homes con homes.
Sinto que pertencemos á mesma
especie e iso é o que ten a globalización de bo: que nos vai unir máis. A
globalización non sempre é mala,
estamos a ver dela os seus peores
aspectos, pero a globalización va1
facer máis familia humana.
Desde a barreira fácil onde nos atopamos non nos agradan as noticias
que recibimos dos antigos .dirixentes

da revolución sandinista. ¿Que está a
pasar en Nicaragua?

Sería un tratado falar di to.
Quizais poidamos dar unhas pinceladas.

En síntese, a dirixencia histórica e
máis coñecida do sandinismo, en
xeral, traizoou os principios da revolución. Optou polo camiño do discurso mentireiro de defende-los
pobres pero vivir coma os que viven
ben. Xente que soubo arrisca-la súa
vida para derrocar a Somoza, que
encabezou cambios revolucionarios
nos 80, non quixo arrisca-lo seu
nivel de vida e houbo un deterioro,
unha descomposición moi grande
da dirixencia histórica do sandinismo. Lamentablemente aqueles que
nos anos 80 seduciron tanta xente
no mundo, manteñen os selos, as
bandeiras, o nome do Frente
Sandinista pero abandonaron os seus
principios . Cómpre recordar que
houbo neles un gran militarismo,
que é a esencia do machismo, polo
que contén de autoritarismo, de
xerarquía, de poder usado e abusado.
Destaco como o máis coñecido a
-Da"niel Ortega. Pero tamén hai unha
boa noticia: a súa filia adoptiva, unha
e ···············

·················-
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ENIR

Juan Antonio Pinto ·Antón
non vemos os cambios, eses cambios
veranos outros.
Falernos un pouquiño de vostede.
¿Cales son os proxectos de futuro de
María López Vigil?

Teño co meu irmán un proxecto
que se fará realidade nos próximos
meses, que será leva-lo noso libro
"Un tal Jesús" a un CD multimedia,
poñelo nunha computadora para
que a xente desta xeración descubra
a súa historia, o rostro riseiro de
Xesús e o que foi a súa mensaxe
noutra linguaxe.

Na conferencia dada en Lugo no Instituto Lucus Augusti.

mull r de 30 anos que foi sandinista,
alfab tizadora, qu cortou café, que
fi
a r volu ción desde os seus anos
d adol s ent denunciouno por
abu o s x ual, a fin de cantas un
abu o de poder. E iso é unha boa
noticia.Virán novas revolucións protagonizadas pola xente nov::i. e seguram ente serán encabezadas por
mulleres.

son as etapas da vida. Eu creo que se
acumularán forzas de novo, xurdirán
inconformidades, virán novos liderados. Trátase de apostar polo que
sempre apostamos. A xente que traballa na solidariedade debe ter en
conta que os problemas que sempre
deron orixe a moitos conflictos en
Sudamérica aínda seguen intactos.

Moitos anos de guerra e sufrimento, logo o Micht, a débeda externa
¿Cal . é a situación da xente en
Nicaragua? ¿Pode ha.be-lo perigo de
que abandone na loita polo seu futuro e se instale nunha dependencia da
axu.da externa, das ONG?
•

este tempo que
vivimos vai rematar
e os cambios
·que. se
avecinan
,
viran
desgraciadamente
con violencia

A m aioría da xente non ten traballo. A guerra distorsiono u a conciencia da xente e maleducouna. Estes
anos de axuda humanitaria e de
ooperac10n xterna poden deseduca-la xente que agora sobrevive
com o pod , e pode pouco. Is6 fai
qu cada vez teña m eno confianza
no u propio poder. É un círculo
vicio o. Non ; que non loite, é que
1 ita ó polo inm diato. Non hai
mirada trat ; xi ca, ó hai cansazo. A
itu ión non
optimi ta, pero así

Sen embargo hai que entender que
o mundo é diferente, · que está a
cambiar, que as realidades son diferentes e hai que achegarse a elas co
mesmo esforzo de sempre para que a
x~nte pense, descubra o seu futuro e
se decida a confiar en si mesma: ·un
traballo moi complicado e sen as
referencias que tiñamos antes. Se nós

O que máis desexo para o futuro é
que os países de Centroamérica se
unan e teñan unha oportunidade .no
mundo para ter unha vida máis
digna e máis xusta. Eu diría que ese
é o desexo máis grande, que estou
segura que non verei porque isto
non é unha cousa de pouco tempo.
Tamén teño proxectos persoais.
Quero que a xente que coñezo en
Nicaragua sexa feliz e atope camiños, que teña unha oportunidade. E
quixera para Cuba. unha transformación cara a un socialismo comunitano.
Para finalizar, ¿cal sería o seu
berro de rebelión para que quede no
faiados da nosa memoria?

Que ninguén canse de pensar para
atopa-la saída, que este é un tempo
no que pensar doe para calquera
persoa consciente do que está a pasar
no mundo. Eu creo moito no pensamento e na palabra. Ó mellar non é
tempo de acción. Hai un tempo de
recoller pedras e un tempo para tíralas, hai tempo de acción, tempo de
p~nsamento, de reflexión. Creo que
pensar hoxe, neste tempo de pensamento único, é un acto de suprema
rebeldía.
María ~ópez Vigil, moitas gracias
pola túa presencia. E pola túa palabra.

MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/ Estévez

Domingo 2 de abril: Na páxina 73 de "La Voz de Galicia" leo que dezasete especialistas
debaterán en Mondariz os días 7,8! e 9 de abril sobre a Galicia do 2020. Nada que dicir.
Si, dar/le un Moi Ben pola capacidade de planificación. Pero sigo a .,er e veñen os
deza$ete nomes que a van protagonizar: ¡dezaseis homes! ... A única muller resulta se-la
directora xeral da ·Consellería de Familia, que sen a minusvalorar en absoluto, penso que
irá polo seu cargo. O recoñecido prestixio dos varóns non me fai re.tira-la crítica. Estou
segura que haberá máis dunha muller que poida competir con eles pero ...
¡Vano ter negro!
O perdón que o Papa pediu por
unha serie de "pecados" da Igrexa
pode ter diferentes puntos de
vista, xa apareceron comentarios
no número anterior de Irimia.
No tocante á muller non hai
negro dabondo para reclamar un
propósito da emenda que non se
intúe polo momento. Pero eu
quero dar tamén máis negro ós
medios de comunicación. · Na
selección de temas que colleron
para da-la nova nos primeiros
días, ningún, . entre os que eu
escoitei, vin ou lin, mencionou a
inclusión da muller. De tal xeito
que xa estaba eu pensando que lle
quedara no tinteiro. Pero rion,
citar citouna como opxecto de
inxustiza. Aínda que parece que
lle quere deixar. materia ós seus
. sucesores para que no futuro
teñan que seguir a pedir perdón. ·
Con todo, esta v_ez teño tamén
moito branca.As Mulleres Cristiás
Galegas desprazámonos a Madrid
os días 24 a 26 de marzo no
número de 35. 14 eran do Cristo
da Vitoria de Vigo. Fomos ó IX
Congreso de Mujeres y Teología.
Esta vez foi Madrid a que convocou e acolleu nos Dominicos de
Alcobendas. (Por certo, ali tivémo-la ledicia de atopar a Manolo
Sordo, que reside en Vallecas pero
que foi ó nos o. encontro).
Xuntámonos preto de cincocentas. Ivone Gevara, teóloga brasilei-

ra, transmitiunos as inquedanzas
dunha muller que se doctorou en
Lovaina pero que vive e traballa
con mulleres do nordés, na diocese que rexeu Don Helder Cámara.
Máis preto das favelas ca das aulas.
Contaxia a súa convicción, a súa
sinxeleza, a súa doce e esixente firmeza.
Todas
aprendemos.
Aprendemos tamén do grupo de
relixiosas qtie ali estaban só "recoñecidas" pola súa inserción entre

crede que
berramos ben
polos nosos
dereitos e os dos
que queren
participar na
lgrexa
os máis necesitados: presos e presas, drogatas, sidosos e sidosas,
inmigrantes e pobres ós que a vida
lle está a negar case todo.
Tampouco eran as de postos de
traballo ben situados. Aprendemos
do grupo de laicas, moitas nais de
familia, que son capaces de compaxina-la casa, a formación e o
compromiso intelectual e social.
Aprendemos -das mozas que estudian Teoloxía como opción para
un mellor servicio. Moito branco

cubrindo aquelas cadeiras do coro
que noutro temp<? encheron os
estudiantes dominicos cos seus
hábitos brancas. Dan gañas de
non añora-la falta de vocacións
relixiosas, senón de celebra-la
. hora dos laicos e laicas que cada
vez intentan dar unha mellor resposta.
Este encontro acabou cunha
manifestación festiva e pacífica na
Porta do Sol, que recorreu as rúas
ata a Praza . Maior pasando pola
catedral da Almudena. (Non pretendíamos entrar, pero sería inútil
intentalo porque nos pecharon as
portas,...
un
de
negro: .. )
Aparecerá noutros medios con
máis detalle. Pero crede que
berramos ben polos nosos dereitos
e os. de todos e tódalas que queren
participar na Igrexa.

e . . . . . . ..

DOS NOSOS VELLOS OFICIOS.
OS AFIADORES
-agás en fotografías-nunca viron un afiador dos de
antes. Como moito, algún que trai a pedra do esmeril
montada nunha motocicleta. Para saber como era unha
das súas rodas, ademais da magnífica colección delas que
hai en Ourense, pódese ve-la que está exposta no Museo
do Pobo Galega, en Santiago de Compostela. Pero ·son
O ano 1933 o benquerido e finado amigo Xosé María rodas i:nortas, que deixaron de percorrer rúas e camiños xa
Álvarez Blázquez publicou na revista pontevedresa Cristal hai anos, porque lles falta o verdadero protagonista, o que
o "Romance do afiador", ese personaxe tan popular sabía acompaña-lo seu rodar coa melodía tamén propia
daquela e aínda varias décadas despois, que percorría do seu asubío, á vez que daba algún berro cando se achetódolos nosos carniños coa súa roda, procurando coitelos _ gaba ás casas:-¡Afiadooor, paragueirooo! .
Para todos aqueles que queiran afondar máis nesta proe coitelas para afiar, paraugas para arranxar e potas e potes
para remachar. Agora o afiador desapareceu ·da nosa paisa- fesión ambulante, da que o único que aínda quedan son
algúns dos últimos protagonistas, aconséllolles dous libros,
xe, da que formaba parte dende non se sabe cándo.
un xa da década dos anos sesenta, pero que se mantén
sempre actual polo seu contido, que é o de Xosé Ramón
e Fernández-Oxea -"Ben-Cho-Shey"-: Santa Marta de
Moreiras (1968), que ven se-la historia, a vida e o xeito
peculiar de -yivir desta freguesía do concello de Pereiro de
Aguiar, cando o autor ch ego u á súa escala como .mestre.
E outro actual, de Xosé Antón Fidalgo Santamarina: O
a.fiador (1992), centrado exclusivamente nos que practicaron ou mesmo aínda practican -que xa son ben poucosesta vella profesión.

- A.fiador, peleriño
de corredoiras e vilas;
cando non ten que cifiar,
quéfai?
- Afio cantigas.

Poucos son os oficios
ambulantes que non tiveron
unha fala de seu
O afiador. Debuxo do pintor de M arín, Manuel Torres.

Aínda que os había doutras partes, os verdadeiros afiadotes eran os ourensáns e, especialmente, os do concello
de Nogueira de Ramuín, que chegaron a tódolos corruncho galegas, e tamén da península e mesmo de América,
empuxando a súa roda, sen se deter en ningures ata volver á terra, onde agardaba a familia, pois poucos eran os
que casaban fóra:

A.fiador andareiro
que córrela terra toda:
non pares no 111eu portelo
que non quera home con roda.

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

Tan popular foi e te personaxe que Ourense é coñecida aínda ho¿ n día pola "terra da chispa", aínda que a
~ nt nova xa non aiban moi ben a que se debe, pois

_

O BARALLETE
Poucos son os oficios ambulantes que non tiveron
unha fala de seu ou xerga, moi elemental ó comezo, pero
que se foi enriquecendo ó longo dos anos con novas
aportacións, unhas veces tomadas doutros artesáns, e
outras do vocabulario dos lugares polos que pasaban ou
traballaban. Só en Galicia sabemos das dos canteiros,
telleiros, cesteiros, albaneis, etc.
Os afiadores tamén teñen o seu "latín", que é o barallete, do que nada se sabe verbo da súa orixe, ·nin tampouco
cando se empezou a falar ou en que zona; o caso é que se
mantivo ata os nosos días, sendo os derradeiros "baralletefalantes" os vellos afiadores dos que agora xa poucos son
os que traballan.
O mesmo que outras xergas gremiais ou profesionais, o
barallete non o falaban máis que os homes, que eran os
que saían fóra, dándose o caso de mulleres que nin tansequera o entendían, ou moi mal:

Clodio González Pérez

actualmente existen ó
menos tres vocabularios
publicados, nos que se
recollen os termos máis
eínpregados
Abigarreiro = barbeiro
afiañado= vestido.
agustineira = leite.
apatular= rezar.
apicholado= casado
barrosa= festa, feira
beiro= cabalo
belen= home
belena = muller
berxena = igrexa
bicudo= porco
boquelo= revólver
brote= pan ·
calmar= rnartelar
cañouta= "ballena" do paraugas
carunchería = carpintería
coiza= vella
cuzarra = cociña
desfoscar= despertar
doco= can
esgl;leilado= fuxido

faco;rria = navalla
farela = mentira
fosca= cama
gaita= sopa
gaurra = noite
goirnoleira = artesa
guaina= ~asa
jalradora=
faladora
)
lera= herba
manchar= ganar
maquina= rúa
naceiro= ani_o
oreta= auga
queico= deus
tarela = peseta
tizar= comer
virxena = misa
xena= cabra
xúa= lurne
zoina = crego
zurrio= pé

E así poderiamos seguir ata varios cento de palabra ·, porque actualmente existen ó menos tres vocabularios publicados, nos que se recollen os termos rnáis ernpregados.
Corno estamos falando do barallete, coido que non está
mal que hoxe nos despidamos, amigas e amigos, co comezo dunha carta que lle rnandou un afiador á súa moza, que
foi publicada por Domingo Álvarez Álvarez (Jergas de

Galicia, 1965), e do que dou a traducción:

Ancha, 5 de mayem.es de 1949.
Mutila garbela: Andoliamos, caneamos polos moros dn A 11clia a
labroñar de claro en claro e de gaurra en gaurra pra l!lancliar
zuros e adoliar para a Galleira a tizar o oreto·e o goiniol do 11oso
moro ...
Castela, 5 de maio de 1949.
Moza bonita: Percorrernos, andarnos polos pobos de
Castela a traballar de día en día e de noite en noite para
gañar cartos e volver para a Galicia a comer o caldo e o
pan do nosa terra... ,

_

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

O NOSOTABOLEIRO

DÚAS BOAS NOVAS
Lingua

Galega~

encargouse de

levar a cabo . esta idea que fora
aprobada na pasada Asemblea
Anual de Irimia, celebrada en
Galegos.

A páxina de Irimia está no portal galego · de Vieiros, sen ·dúbida o portal de maior calidade
que a rede de redes ten na nosa
lingua . . Alí
trasno
ogáronnos

-non o Trasno~nha

mala pasada

no anterior número e non permitiron que aparecese

tamén prermo a Isaac Diaz
Pardo no seu caso na modalidadede defensa da Terra 2000.

este

en

Vieiros. com,

cómpre busca-lo canal Irimia,
onde

regularmente

se

irán

actualizando as nosas aporta-

agradecemento para os amigos

Desde a última semana de

cións. Hai tamén un foro de

da Irmandade Moncho Valcarce

marzo Irimia entrou na rede.

discusión aberto, no que ani-

polo premio Promoción da

Irimia segue sendo real, pero

mamos á xente que lle vaia o

Terra 2000, que lle foi conce-:-

agora tamén é virtual;. virtual

asunto este_de Internet a parti-

dido a Irimia e entregado, o . como todo o que sae e entra en
pasado 18 de marz_o, na súa cea

Internet.

O

anual. Esta asociación que man-

Victorino Pérez Prieto, teólogo

tén viva a memoria do que fora

e

cura das Encrobas, entregou

Asociación de Escritores en

escritor

Tori

don

membro

da

cipar.

Vaia tamén o noso

ag~adece

mento. A Tori e a Vieiros.

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA

FEITO EN PAPEL RECICLADO

~

ro

DIRECCIÓN: Carmen Puente Fernández, Tlf. 981 557 333.
COORDINACIÓN: D.aniel López Muñoz, Rubén Rivas Vida!, Pedro Pedrouzo Devesa.

. --· .•.

ARQUIVO FOTOGRÁFICO: Rubén Rivas Vida!, Luciano Pena Andrade. CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.
·MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Mariano Guizán Sánchez, Luciano Pena A ndrade, Luis Gómez Aldegunde, Pedro
Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vida!, Lidia Campos Chan .
COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois
Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Eliseo Miguélez Díaz, Antonio Fdez . .Oca, Tonecho Meixide, Anxo Moure, Tintxu,
Manolo Sordo, Francisco Lorenzo Mariño, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Miramontes, Antón Martínez Aneiros, Sara Paz
Quiñones, Xosé Manuel Carballo, Agustín Bueno, Manuel Pérez Blanco, XAGG, Xabier Blanco, Bernardo García Cendán, Henar Roman,
Valentina Formoso Gosende, Celia Castro Ojea, Gerardo Castedo Valbuena, Goretti Santos, Unai Suarez, Beatriz Cedrón Vilar.
ADMINISTRACIÓN: Pablo Mougán.
Apdo. 980 - 15705 Santiago de Compostela . Telf. : 981 57 79 11 (contestador).
SUBSCRICIÓNS: ordinaria: 2.500 pts. real: 3.000 pts . de Apoio: 5.000 pts. <:orreo electrónico - irimia@wanadoo.es
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana, nº 8 - Santiago/ Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81

TIRADA: 1.300 exemplares

IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L.

··················-

DESEÑO E MAQUETACIÓN: Nirifa e Riveiro

DISTRIBÚE: IMPACTA

,,,,,,

TELEVISION

Antón Miramontes

TELE PÚBLICA E MAIORÍA ABSOLUTA
Pasou o rebumbio da campaña electoral. Entramos nun novo tempo político, marcado pota
maioría absoluta do PP. Unha sorpresa que ninguén esperaba, contra prognósti<~o, mesmo
para os .favorecidos por tanto voto. E, como é tóxico, despois da sorpresa saltou de seguida a
preocupación, pensando nas posibles consecuencias en tódolos eidos da vida pública estatal.
O aforismo da sabedoría popular, aínda ·que o relativicemos ó máximo, segue pesando: O
poder corrompe, e, se é absoluto, corrompe absolutamente ... Pero, á marxe das euforias e
das lamentacións, ¿que aportou a tele a este resu/tqdQ electoral? E ¿que se pode esperar no
campo da información e concretamente no da pequena pantalla nesta nova etapa política?
Un baixo perfil informativo
Esperaríase que as teles públicas,
tanto a nacional como as autonómicas, servisen de gran escaparate para a
presentación e discusión dos problemas que interesan á cidadaní~ diante ·
dunha chamada electoral. Non foi
así. Cumpriron só nun nivel mínimo
co seu deber democrático: cada partido político colocounos o seu
correspondente monólogo nos tempos asignados pola Xunta Electoral.
Por non haber, nin sequera houbo o
debate.

¿CQmo d_
ebe
financiarse unha
televisión pública?
Os problemas pendentes
O maremoto da maioría absoluta
varreu do horizonte de momento os
problemas que as teles públicas viñan
arrastrando. Pero volverán a aparecer.
O problema esencial que ten a tele
. pública en España ·é o da identidade:
cal é o específico dunha tele pública
nunha situación democrática e en
que debe diferenciarse das canles privadas, que obxectivos distintos debe
propoñer, que contidos xustifican o
seu enorme custe, como evitar a
competencia ilícita coas outras ... Se
non ten unha función claramente
diferenciada, que as privadas non
poidan cumprir, non tería razón de

ser e aforraríamos moitos mile_s de
.millóns.
O segundo problema, relacionado
co primeiro, é o do financiamento
¿Como . debe financiarse unha tele
pública? ¿Mediante a publicidade,
por un canon pagado polos usuarios ,
· directamente vía orzarnentos do
Estado? Os países do noso contorno
optaron por solucións variadas e
mesmo por solucións mixtas. Pero
hai que enfrontar o problema e optar.
Haí un terceiro e importante problema: o do control democrático. As
teles privadas son negocios privados
que ·poden estar ó servicio de determinadas ideas persoais ou grupais,
poden ser proclives a un determinado partido político, etc. A tele pública, pola contra, ó ser paga con cartas
de todos, ten que ser obxectiva e
politicamente neutral. Non pode ser
manipulada polo goberno que toque
ou por calquera outro grupo de presión. Esa sería unha das súas especificidades esenciais . fronte as demais
canles. Na precampaña tódolos partidos políticos, agás o PP, protestaron
pola manipulación. Se todos menos ·
un pr<?testa é que algo vai mal ...
Xa vén de vello
Todas estas cuestións foron xa formuladas na etapa que finou. Unha
Subcomisión leva máis dun ano estudiándoas. Non chegaron a un acordo.
Primaron os intereses partiaistas. Se
non se encontra unha solución de
consenso, válida para todos e que

poida ter permai:iencia mesmo con
outros
gobernos,
non
serve.
¿Podemos esperar m áis consenso
agora coa maioría absoluta? O consenso ten bastante que ver co equilibrio de forzas; o desequilibrio do
poder tende á imposición do m áis
forte. Almunia tiña algunhas propostas sobre estas cuestións. Aznar, que
na campaña ·anterior prometera
nomear un Director Xeral apolítico e
neutral e non cumpriu o prometido,
agora non prometeu nada. Non se
anuncia, pois, bo tempo. Pero xa dicía
o clásico: "Post nubila fo ebu s" (despois das nubes ven o sol) , ou de
forma máis enxebre: " Nunca choveu
que non escampara".
e
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FAI A.NDO
DALINGUA

lidia e Valentina

¿V tú de donde vienes siendo?

.. . ... ..º

Non, non teñades medo que o da toponimia xa o rematamos, non irnos
estar sempre coa mesina trécola ... Ben, rematar, rematar..: Mirade, é que hai
un asunto desto dos nomes dos sitios que nos t~n un tanto ... ¿doentes? (non
no sentido de que nos doia unha moa coma ó da foto do número pasado,
serrón do entes de cabreo) ... Porque ser é inconcibible que con esta lingua tan
rica e bonitiña que ternos (¡a ver qué outro idioma ten un diminutivo tan
doce coma ese!) aínda haxa xente que pretende falar castelán coma se nacese
no centro de los Madriles e que se consideren co dereito de a;idar por aí estragando topónimos, metendo as súas castrapadas, os seus · "Carballino",
"Sanjenjo", ou o · "Bidueros"... Miren señores, se queren . referirse ó
Carballiño de Ourense. en castelán, terían que .
dicir "El Roblecito" que . o nome vén_ da
árbore (fitotop6nímo, ¿acordádesvos?), e para
falar de Sanxenxo (o dos veraneantes) veríanse abrigados a dicir, nese seu idioma, "San
Ginés", que é o nome castelán .do tal santo, e
se o que quixesen fose chegar ó riorte de
Lugo pois a preguntar por "Abeduleros" ...
¡Ai!, ¡claro!, ¡é que así . non os entende ninguén! ¿Que chegan a Bidueiros e rinse de
vos te des ... ? ¿Que
como
van
dicir
Puentearenas, se o bonito é dicir Puenteareas?
¡Pois a ... ! (perdón, xa nos saía un taco), nin
· unha nin outra, todos a dicir Ponteareas, que
O · TOPÓNIMO ha de ir SEMPRE EN
GALEGO, ¡SEMPRE!, así que deixen de
face-lo parvo e, unha de dúas, ou díganos en
galego ou, serrón, bótenlle valor·e a dicir causas tan atrevidas (e lingüísticamente tan absurdas) coma "me voy a la Fiesta del pulpo del
Roblecito y luego a 4ar una vuelta por el Ribero"
¡manda chover na Habana! ¡¡Ó que ·se chegou! ! Se se deix;:i.sen de tanta parvada e fosen
O futuro carballiño ...
torn.ar "un bo polbo ó Carballiño" xa verías
como avivaban... ¡Ai!, e logo moita gaita,
moita pandeireta, moito baile "jallejo", que se muiñeira para aquí que se muiñeira para alá._.. ¡O paquete vai enteiro ... !
E o das e tracias, o dos letreiros, eso tamén ten delicto, mirade que hai letreiros e letreiro mal escritos, e outros que ... dan noxo. Fixádevos se non nuns
edificios que e tán construíndo á entrada da Coruña (pola estrada de Santiago)
ver des un cartel que di "Urbanización La Corveira'.' ¡O que hai que ver!
ría corvo e... terás moitos. Tampouco faltan sitios onde poñen "núcleo
urbán' , 'eirexa", "cimiterio" ... O defecto destes é por exceso, pasáronse de
r volución , o núcleo é urbano, si, urbano con igrexa e cemiterio, todo,. pero
urbano.
Mirad ,
un día de te vedes dúas paisanas vestidas cunhas fundas desas
azm
cun bot s de pintura ó redor dun indicador, parade, e se no lombo do
mono pon
rvicio de Normalización Lingüística. Unidade Móbil". saudade
p rqu orno nós ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Morto o Papa, ·Ós cardeais
péchanos baixo unha chave:
cónclave, clise en castelán
mais e"n ga}.ego é conclave.
2. Contra a influencia de fóra
continúa ese costume
ata que unha cheminea
ceibe ben branco o fume .
3. Como este Papa vai vello
e algún día havos morrer,
andan as cavilacións
por ver quen han escoller.
4. Antes de seguir adiante
digo con algo de présa
que o asunto que se tramita
me ofrece escaso interese.
5. É moito tempo a~ardando
e apalpando vas con furia
qu~ o Papa pouco goberna:
quen mangonea é a Curi_a.
6. · ·P or outra parte sabemos
que se a Igrexa ha cambiar
ten que removerse a fondo
a conciencia popular.
7. Pero resulta inxenuo,
verdadeira fantasía
pensar que a revolución
a dirixe a xerarquía.
8. Chegaron a un alt_o posto
elixidos pofo dedo;
máis que profetas parecen
sanéristáns con moito medo.
9. Todos ternos que aprender
que o Papa é bispo de Roma
e que escollan un rorriano
na miña idea asoma.
1O. Desa dio cese é o bispo
e paréceme moi mal
que digan: ¡bispo dos bispos!,
super-bispo universal.
11. Que a bispo de Roma chegue
un chairego de Vilalba
non resulta imposible
e a ocasión píntana calva.
12. Non me parece doado
conquistar esa victoria
e para o amigo desexo
aquí paz e despois gloria.

