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EDITORIAL LETRAS GALE
GAS: ¿QUE ESTAMOS DISPOSTOS 
A SACRIFICAR NO ALTAR DA GLO
BALIZACIÓN? ¿A quen interesa realmente 
o idioma galego?Velaí unha pregunta en tempos 
de festexo autocompracente. ¿Non andaremos 
felizmente instalados no cm1smo social? 
Automonía, constitución, política. lingüística, 
patrimonio común, .... por non falar de doce 
fala, lingua meiga, ... e o galega que perde trens, 
e mareas de falantes. 
Non estamos en tempos propicios para com
promisos persoais e rebeldías contracorrente. Na 
cultura do mol, do levadeiro, do deixar i-las 
causas ... non .lle pode ir moi ben a un idioma 
.que o ten todo en contra e depende polo de 
agora, por riba de grandielocuentes ou choro
miqueiras declaracións, da fidelidade dos seus 
falantes. E os heroísmos, que os houbo neste 
t rr o, semellan, a cada paso máis, causa doutro
ra. 
E a é a realidade. Quen queira vivir en galega 
n Galicia tena case todo en contra. Non hai 

r arte válidos, non hai un estatuto da nasa lin
gua qu ll a gure un poryir como lingua 

ntcira, nin vontade política de que o galega 
, lingua d primeira na súa terra. 

n r li ia, mundo da informática e das novas 
te noloxía , o do idiomas "modernos", o da 
i ncia e investigación, o dos medios de comu

nicación, o da universidade, o do ensino priva
do, do d porte con caché, o da cultura (¿ ?) de 
con umo xuvenil, e o de políticos na intimida
de non tan jntima, sexan progresistas ou popu
lare , etc., son depredadores do galega por silen
ciamento, por substitución, por folclorización, 
por emprego comenenciudo. 
¿A quen importa realmente que a nasa lingua 
afogue para sempre? ¿Ó científico, á xornalista, 
ó funcionario, á concelleira, ó catequista .... que 
ó precisan dunha mínima desculpa, que sempre 

atopan, para non desenvolverse en galega? Hai 
un de fóra, i to é internacional, entende máis 
,, ente, soa mellar, non mo piden, queda máis 
claro, e que o eñor é da Coruña, exprésome 
mellar, a pregunta era en ... , non hai que ser 
d gmático ou fanático, ou maniático .... 
¿Tr mendi mo? A forza da globalización, da 
uniformización, , brutal. Adormecer agora, 
ati feit por unha canl de televisión, un feixe 

de dit riai ubvencionadas, un parlamento e 
un fi ial ... , a mort doce e indolora. 
¿A < nt r alm nt importa? 

Daniel López Muñoz 

0 T.RASNO A IDENTIDADE DE CADA DÍA 
Sabido é que o fútbol é moitas causas, entre e.las un fenó-· 
meno relixioso. Relixioso liña-dura-guerra-santa. 
Repasémo-lo canto: unha masa de fieis acode cada domin
go á celebración, en procesión, investidos das prendas sagra
das. Todos se senten fraternalmente unidos. O tempio está 
adornado cos símbolos de culto. Trala monición de entrada 
a ladaíña ós once . santos, na que, a cada invocación, os fiei~ 
respostan ¡Augh .... ! (a medio camiño entre o bendito sexas 
e o ora pro nobis). Comeza unha liturxia de salmos, acenos 
rituais, cánticos e xaculatorias. Os santos máis venerados 
reciben espontáneas loanzas e xestos de adoración durant~ 
toda a celebración. Tamén hai admonicións condenatorias 
contra os infieis (pérfidos xudeos), moi celebradas polo res
pectable, por dicir algo. Se algún é infiel, debe agachalo por 
prudencia, dado o nivel de posesión e paroxismo que se 
acada nos arrebatos devocionais. Hai momentos de silencio 

e outros de éxtase colectivo. Compártense os alimentos e as 
bebidas. Ha! unha mística comuñón entre fieis e .celebran
tes. Os gobernantes, baixo palio en tribuna, aproveitan a 
causa para bañarse de masas e lexitimidade. Quen máis quen 
menos calle forza espiritual para proseguí-la guerra santa 
palas rúas, no traballo, na vida. 
Hai que dar sentido á existencia dalgunha· maneira. Non fai 
falta entender nin gustar do fútbol, só é a desculpa, o esce
nario. O argumento son os meus contra dos outros, a por 
todas, xa teño unha causa para morrer e, en consecuencia 
para vivir. É unha necesidade compulsiva de identidade. i 
unha orfandade na procura de colas salvadores desde os que 
bota-la lingua ó resto da humanidade. Un primor. Unha 
ncura. 
Á sociedade secularizada sáenlle as relixións de debaixo das 
pedras. 
Así que visto o xénero que hai, eu quédome coas miñas 
velliñas, aquelas que dan a paz ós do seu banco, ós de <lian
te, ó de detrás, ós das beiras e pouco máis lle ten que o 
crego diga: la paz sólo a los de al lado, a ver si mantenemos el 
o~den. Tanto ordenalas liturxias, tanto corsé, e despois pasa 
o que pasa . 



A CLAVEi 

BOANCJVA 
OECO Bernardo G. Cendán 

Para algo ha servi-la Misa 

Xoán, 15, 9-17 

Heivos contar un ha pequena historia: 

E, lago, ¿que dixo o cura? preguntáballe Xan á súa· muller que acababa de chegar da 

misa. Pois comentou -: respondeu Xosefa - que se nos amaramos uns ós outros, 

habíasenos notar que eramos cristiáns. Isa xaora, replicou o home, non foi moi orixi

nal. ¿E non se falou de algo máis interesante?. Pois mira, candas saímos da igrex~ 

aínda estivemos un bo anaco no adro latricando sobre eses da televisión que están 

pechados nunha casa e todos poden ve-lo que fan e o que falan. Por certo, atallou o 

Xan, ¿e que dicían os dos Currás da Vanessita? ... seica anda liada cun casado ... Pois 

mira - animouse Xosefa - todos acabamos comentando diso, todos dicían que non 

sabían nada e que, ademais, non era causa deles, pero todos contaban detalles e 

todos acabamos sabendo máis da Vanessifa e do casado do que saben eles mesmos. 

O que che digo· é que esa rapaza non é trigo limpo, sentenciou. ¿Ves?, retruco u o 

Xan, sempre che dixen que val a pena ir a misa, se se quere estar ó tanto das causas 

que pasan. Tes razón, asentiu Xosefa. Tamén estiven co teu amigo Simón e pregun

teille cómo lle ía co asunto do seu cuñado, pois xa" sabes que non se falaban. Díxome 

unha causa que me deu que pensar. Seica lles custaba moito pedírense perdón palas 

que se tiñan feito, pero alguén convenceu a Simón de que pedir perdón non era 

reba-ixarse senón un signo de fortaleza. Así que foi el quen deu o primeiro paso e 

Xabier Blanco 

AMIGOS, NON SERVOS 

agora ámbolos dous están ledos coma merlos na primavera. E 

sería o cura quen o aconsellou, preguntou Xan. Pois non, foi 

algo casual: un dos seus sobriños que se está a preparar para a 

Confirmación, pediulle axuda para facer un pequeno escrito 

sobre unha frase do evanxeo na que dicía Xesús que, se facia

mos o que el nos di, teriamos ledicia completa. E, cando estaba 

a cavilar no comentario que se podería escribir, decátouse de 

que por moito que riamos, non ternos ledicia verdadeira mentres 

non sexamos quen de vivir en paz. E animouse. Así que, deduciu 

Xan, foi Xesús o que lle deu o consello. É ben verdade - concluíu 

- que se estiveramos ben dispostos a escoitar, a Misa había 

valer para algo. 

lsto foi o que pasou tal como contaron 

O capítulo quince de Xoán está marcado pala tenrura de Xesús cara ós seus disdpulos e discípulas. A súa rica mensaxe podería resu

mirse no seguinte: permanecede no amor que vos teño, é o mesmo que o Pai me ten a min. E esta mensaxe será a fonte da ledicia cris

tiá. 

Xesús expresa o mundo das relacións coa súa comunidade cunha palabra clave: a amizade. 

Ser cristián é ser amigo ou amiga do Señor Resucitado. Amigo, non servo. O servo fai as causas por servidume, porque recibe ardes, 

pero non coñece nin comunga coas intencións do amo. A amizade, pala súa banda, supón comunicación e comuñón de obxectivos. A 

calor da amizade implica un compartir que crea igualdade e rompe as categorías de dominación e servidume, Non hai amor senón é 

entre iguais. Polo tanto a solidariedade cristiá non é impersoal. 

Pero, ademais, no amor-amizade cristiá o máis importante non son os sentimentos e emocións, senón o saber "permanecer" fieis. A 

existencia non é só diversion e enredo, senón tamén responsabilidade: Amar coma Xesús a·mou: sentíndose querido por Deus e dando 

a propia vida polos amigos e amigas. 

e······ ··· ···· · 
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A PENEIRA 

A recuperación dos traballos comunitarios é unha celebración dos labregos da parro

quia de BISPO, na Ulloa, ós que vemos na fotografía ca alcalde de Monterroso, 

Antonio Gato e ali acudimos na festa dos labregos, o San Cidre. Desde hai 7 anos 

xúntanse os xoves para facer labores de limpeza, amañar camiños, e mesmo contar 

cantos, herdeiros dunha tradición comunitaria que non queren perder, convocados 

polo pedáneo que eles mesmos elixiron. Desde hai moito tempo o veciño que rache 

con esta práctica colectiva perde o dereito de contar cos seus paisanos para os tra

ballos do agro. 

Os nasos hospitais son lugar de encon

tro e de traballo de moitos sanitarios/as 

que dedican o mellar do seu ser para 

facer máis levadeira a dore sufrimento 

de moitas persoas coas que comparten 

tanto tempo. o HOSPITAL 
DE LUGO canta cunha 

Asociación Cultural e unha coral que 

dirixe o capelán Edelmiro Ulloa, que 

aparece nesta foto, e que é sempre por

tador de saúde e de esperanza entre os 

enfermos e os seus parentes. Por isa, 

congratulámonos coa nova de que via

xan á Casa de Galicia de París para 

celebrar con aqueles emigrantes a Festa 

das Nasas Letras, pois acompañarán a 

música da cordialidade e xenerosidade 

que os significan. 

O poemario CAMIÑO DE EMAÚSdo poeta Xoaquín Agulla pode 

axudarnos a recoñece-lo Cristo neste andar cotián de cada quen. E a súa busca dun 

"Deus terriblemente humano", onde denuncia toda falsidade e manipulación: "O 

camiño de Emaús é amplo,/poden pasar mil negros, mil brancas, mil sidosos/cada 

quen coa súa cruz ó lombo,/nada máis parar,/os cóbados golpean nas partes máis 

febles,/e pasa un anxo cun nena durmido dun disparo ... " Ilustramos a oferta deste 

libro con o_utra imaxe de Emaús, a do pintor ~aravaggio (1573-1610). 

Non esquecemos a ETIOPÍA porque non podemos actuar a arroutadas. 

Occidente segue a reaccionar tarde: a FAO xa avisara da fame extrema deste país en 

febreiro, cando acababa de aterrar ali o misioneiro comboniano Xul io Ocaña, de 

Cangas de Morrazo que aparece na fotografía e que tamén denunciou a miseria 

daquela rexión. Non só ten a culpa a guerra, témola todos: a desigualdade que vén 

da man da globalización , que na Semana da Filosofía de Pontevedra aLaban de 

desenmascarar como duro imperialismo, a contaminación, a venda de armas, a débe

da externa, as trabas ó comercio destes países, etc. Occidente ten que analizar e tra

tar de cura-las causas dos conflictos para poder chegar mellar ós que máis están a 

sufri la miseria de África . 



Alfonso Blanco Torrado 
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Celebramos, un ano máis, O SAN CIDRE, con esta talla do escultor labre

go Víctor Corral de Baamonde que vén de abrir unha exposición no Par.lamento Galega 

que podemos admirar ata o 12 de San Xoán. Un San Cidre de castiñeiro en tamaño 

natural que leva nas súas mans unha escena de labranza e aínda se ven os golpes da 

machada: "labras medio saltas, febra ó descuberto e unha radiografía dos machetazos 

de que foi víctima o toro orixinal". E tamén o c~lebramos con este poema de Ramón 

Cabanillas: 

"Bendice, Señor, 

o casal e o tobo, 

o niño da rula 

e a cava do lobo. 

Bendice os carrascos 

e os toxos dos montes, 

e as. herbas dos prados, 

e as augas das fontes. 

Bendice os amores 

do humilde labrego, 

e dá-lle na casa 

quentura e sosego. 

Bendice as mazorcas, 

tullas e piornos; 

e enche de pancilla 

artesas e fornas. 

Bendice os suores 

do santo trabal lo, 

e as gotas da chuva, 

e as pingas do orvallo. 

Bendice o arado, 

o legón e o pico, 

o sao e o doente 

o pobre e o rico. 

Vixía as pisadas 

dos nasos fil liños, 

e pon-nos no rumo 

dos santos camiñ.os". 

... ríRINCñüfüi.1 .. - -~-- .. 
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A Asociación Monte Branca da "pequena Ponteceso" de Pondal celebra a 

FESTA DAS LETRAS arredor dun escritor/a vivo, neste ano ó grupo 

BRAIS PINTO, aqueles mozos que mantiveron vivo o naso idioma no Madrid do 57: 

Bernardino Graña, Fernández Ferreiro, Ramón Lorenzo, Cribeiro, Méndez Ferrín, o 

autor da investigación "De Pondal a Novoneyra", e mesmo este último nos seus anos 

naquela cidade. Nas Pontes, o 20, teñen un "Festival pala Lingua" convocado polo 

, Grupo Niño do Azor do que presentámolo cartel con Uxío Novoneira de fondo. A 

Mesa pala Normalización Lingüística denuncia a falla de respecto dos medios de 

comunicación polo naso idioma cando os entrevistados e as notas.de prensa son en 

galega. 

A Revista BRINCADEIRA é 

unha das publicacións que máis está a 

facer a pral do naso idioma entre a 

mocidade. Ternos entre as mans o núm. 

14 coas seccións habituais: "fe e gale

guidade", "descubrir Galicia", "a nasa 

identidade", "so lidariedade", "a tope", 

"experiencias, "natureza útil", etc. 

Preséntase como Revista Galega de 

Animación Xuvenil editada pala 

Federación de Centros Xuvenís Don 

Sosco dos Salesianos "que pretende ser 

unha ferramenta con recursos para os 

animadores/as e eco das experiencias 

que nese eido se realizan en Galicia". De 

periodicidade cuadrimestral é moi xeito

sa polo seu rigor e pedagoxía e non 

debía de faltar en ningún centro xuvenil 

ou parroquial. Na ilustración o seu 

"Abecedario das Letras Galegas". 

8 """"""" 
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POLITICA Tintxu . 

DIA DOS LABREGOS 
Nos últimos anos foise extendendo entre os labregos a celebración do San Cidre 
como festa da súa profesión, festividade moi pouco celebrada tradicionalmente en 
Galicia. En moitas vilas e parroquias organízanse actos culturais, festivos e relixio
sos con tal ocasión. Algúns grupos escollidos elixiron esta data para xuntanzas de 
ámbito comarcal ou máis amplo, para festexar e revisa-la s~a condición .de labre
gos. 
En realidade as cousas están cambiando moito no noso campo. O fortísimo pro
ceso vivido nos últimos-corenta anos, nos que a maioría da xente que malvivía da 
agricultura foi deixando ese tipo de. ocupación e, na maioría dos casos, abando
nando tamén o seu lugar de residencia no ámbito rural, fai 
irrecoñecible a realidade do agro galego para que volva hoxe a calquer lugar do 

mesmo logo dunha ausencia 
de corenta anos . 
Segundo as estatísticas ofi
ciais, no 97 había 197 .000 
persoas ocupadas no sector 
primario en Galicia, ou sexa, 
no campo e no mar, 22 de 
cada cen galegos ocupados. 
Hai corenta anos estas dúas 
cifras, en valores absolutos e 
porcentaxe, eran aproximada
mente o dobre das citadas de 
agora. Hai que engadir que 
no 97 o número de persoas 

afiliadas ó Réxime Especial Agraria da Seguridade Social non chegaba ás 94.000 
persoas. Realmente esta segunda cifra é a que semella retratar mellor a situación: 
hai menos de cen mil 
explotacións agrarias que realme~te funcionan hoxe en Galicia; e pode haber 
outras corenta mil en mans ~e persoas xubiladas, ou que se dedican a outra cousa 
e ademais teñen un.has leiras. 
Pero non tódolos labregos traballan nas mesmas condicións e producen de _xeito 
semellante. subsector gandeiro (lei_te e carne de vacún, p·orcino, aves, ovos ... ) apor
ta o 60 por cento dos ingresos da producción final agraria, fronte ó 26 por cento 
do subsector agrícola (patacas, hortalizas, viño .. ) e o 11 por cento que aporta o 
subsector forestal. Aínda que boa parte das explotacións aportan productos varia
dos, a realidade é que os labregos que van adiante están especializados: os máis 
dedícame á producción de leite, outros a carne de vacún, algúns menos ó porci
no ou is aves, os de máis aló ó viño ou as patacas. 
A desaparición das explotacións agrarias está chegando ó seu termo. O número . 
de ocupados no agro non pode baixar moito das cen mil persoas (o que repre
sentaría o dez por cento da poboación activa). E xa nos atopamos case nesa cifra, 
se ternos en conta as corenta mil explotacións marxinais citadas m.áis arriba, aten
didas por xubilados ou persoas que teñen outros empregos. 
Pero iso non quere dicir que non sexa urxente afronta-la situación da poboacióri 
xubilada, tan abundante no campo, ou daquelas poucas _persoas máis novas que 
malviven en explotacións non rendibles. E, desde logo, haberá que refacer un 
modo de vida rural para as persoas que viven no campo sen dedicarse á agricul
tur-a, que pronto van ser maioría. E , ó mesmo tempo, busca-lo xeito de recupera
los milleiros de vivencias rurais baleiras ou desatendidas, moitas delas dun alto 
valor arquitectónico e etnográfico, de moita máis calidade cás de ladrillo e bloque 
que tanto se prodigaron nos últimos anos. 
Estas poden ser algunhas liñas de reflexión para esta celebración do San Cidre. 



INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

OS PROBLEMAS DUNHA EXCOLONIA: CIMBABUE 
Continuamente asistimos a conflictos de países nos que seguen a pesa-las consecuencias dunha 

política colonial, que non tivo reparos en explotar ó. máximo os seus recursos e que deixaron 
colocada a unha persoa, normalmente f:Jictador, que con relativa frecuencia remata xogando co 

pobo para favorece-los seus propios intereses e de paso os dunha minoría de privilexiados. 
Neste contexto hai que situa-los. conflictos que están acontecendo en Ziinbaue, antiga Rodesia. 

Algúns datos sobre Cimbabue 
A historia de Cimbaue nos últimos 
5q anos é a dun nacionalismo racista, 
que evolucionou dende a loita pola 
independencia británica, por parte 
dos propios blancos, ·á violencia 
xenófoba por parté dos negros. Entre 
uns acontecementos e outros, este 
país africano pasou pola autono~a, a 
independencia e, sobre todo, polo 
ascenso e consolidación dun líder, 
Robert Mugabe, que manipulou 
eleccións, cambiou a Constitución e 
elaborou leis, que primeiro protexían 
a propiedade dos brancas e despois 
trataban de expropialas. 
Ata 1980, Cimbaue era Rodesia do 
Sur, unha colonia autónoma de 
Inglaterra, o .imperio que colocou 
por primeira vez a súa bandeira na 
zona no ano 1890 .. Afnda que en 
1965 se proclamou República inde
pendente da man de Ian Smith, nin a 
Coroa británica nin a ONU a reco
ñeceron porque, entre outras razóns, 
se pretendía impoñe-la supremacía 
branca ó máis puro estilo do "apart
heid". 
Os intentos de Rodesia do Sur por 
conseguí-la independencia comeza
ron antes da I Guerra mundial. Os 
seus artífices foron os propios coloni
zadores brancas, que se estableceron 
na zona e que quixeron facer súa 
aquela rexión, aínda sen explotar. 
Inglaterra non respondeu ás súas · 
peticións ata 1923, cando concedeu a 
esta colonia a súa autonomía. O 
Goberno e as terras foron adminis
tradas polos brancas, mentres os nati
vos quedaron á marxe. 
Este país ten preto de 11 millóns de 
habitantes, que falan o inglés, idioma 

oficial, e as linguas bantús, o shona e o 
ndebele. A nivel relixioso hai cristiáns 
(26%), sincretistas -cristiáns e animis
tas- (50%), musulmáns (1 %) e animis
tas (23%). Os principais recursos son: 
agricultura, cemento, tabaco, fertili
zantes, ferro, minería, téxtiles e turis
mo. Exporta a Sudáfrica, Inglaterra, 
Alemaña, o Xapón e EEUU. Importa - º~~---
de Sudáfrica un 37%. '.i-~~~-'°l'.'.'t'' 

En 1980, Mugabe alzouse co poder 
tras pactar unhas eleccións co outro 
líder nacionalista, Knomo, a quen 
destituí u en 1982. N este ano de 1980 

Os donos da 
terra son agora os 

4.500 latifundistas 
. brancos, que 

posúen ~ 70°/o 
da superficie 

Rodesia converteuse en Cimbaue, 
estado independente. En 1987 modi
ficou a Constitución para converter
se en Xefe de estado ademais de pri
meiro ministro. En 1995 manipulou 
os connc10s á favor da súa terceira 
reelección. 

O problema da terra 
A desigual distribución provén da 
época colonial, cando os negros 
foron expulsados polos colonGs das 
súas propiedades. Os donos da terra 
son agora os 4.500 latifundistas bran
cas., que posúen o 70% da superficie 
cultivable, mentres que un millón de 

propietarios negros reparten o resto, 
que é a peor terra. Tendo én conta 
que a principal fonte de ingresos é a 
agricultura e que o paro acada o 45% 
da poboación, a importancia da pos -
sión da terra resulta crucial. A nacio
nalización da terra, principal esixen
cia, dos que loitaron pola indepen
dencia do país, converteuse, dende o 
nacemento da República, na mellor 
arma retórica dun poder dictatorial e 
corrupto . . Os autores da campaña de 
violencia contra os colonos brancas 
son un numeroso grupo de guerri
lleiros, que . uparon ó poder a 
Mugabe. A cambio de prebendas 
políticas e económicas, son un piar 
do réxime autoritario. 
En definitiva, a pobr~za, a explota
ción, a corrupción política, a desigual 
distribución da r!queza, os odios 
racíais ... seguen a se-la causa de con
flictos que existen en moitos países 
do mundo colonizados. É desexable 
que exista a tolerancia e a xustiza 
social, para que os cidadáns poidan 
vivir dignamente na súa terra, cos 
seus recursos e non se vexan aboca
dos a emigrar e morrer no intento, 
explotados á súa vez por xentes sen 
escrúpulos. Con eles a nosa solidaria 
comprensión. 



............. _ 

LETRAS GALEGAS 

ENTREVISTA CON ... ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ 
No marco das Letras Galegas, dedicadas este ano a Manuel Murguía, o pasado 4 de maio, 

presentouse na librería Couceiro de Santiago de Compostela o libro Manuel Murguía: ideólogo 
do galeguismo, de Alfredo Iglesias Diéguez. IRIMIA estivo alíe aproveitou para realizar/le esta 

entrevista. O autor é doutor en Xeografía e Historia e investiga co profesor Casal o megalitismo 
galega eco doutor Gibert a evolución da Humanidade; así mesmo, é.coordinador da área de 

Ciencias Sociais da Enciclopedia Galega Universal e das páxinas de Dereitos Humano$ do 
suplemento Descubrir de O Correo Galega. Ademais, é autor de Bandolerismo, vino y farándula 

en el Camino de Santiago (1999), con ilustracións de Carlos.Otero, e Historia do pensamento 
• 1 

antropolóxico en Galicia: o discurso sobre a evolución humana (1999) e recibiu o Premio Puro 

IRIMIA: ¿Pode falarnos do libro, 

para que aquelas persoas que non 

estiveron na presentación se poidan 

face-r unha idea do seu contido? 

Alfredo Iglesias Diéguez: O 

primeiro que se ten que dicir é sobre 

o destino do libro, o seu público. É 
un libro de carácter divulgativo, 

como tódolos .que compoñen a 

colección Galegos na Historia da 

Editorial IR INDO, pensado para 

ubri- la n c sidades qu poidan te

los rapace de n ino medio que 

t ñan que r alizar un traballo obre 

M urguía e para o le tor da rúa en 

J r:tl. 

Cara de xornalismo (1996). 

O libro está estmcturado en catro que comprometeu o seu labor histó

capítulos (Os primeiros pasos de · rico na identificación da personalida

l\1urguía: de · estudiante a xornalista de política de Galicia, recoñecendo 

(1833-1864), Murguía ideólogo do na historia do pobo galego, na lingua 

galeguismo : raza e nación na H istoria 

de Galicia, Os anos do activismo 

galeguista de Murguía (1868- 1907) e 

O último Murguía (1907- 1923)(, 

que mostran os anos vividos por 

Murguía de xeito corrido e con con

tinuas referencias ós feitos máis 

salientables da súa época e ós perso

eiros cos que entrou en contacto.· 

Por último, para satisfacer ese 

obxectivo didáctic"o o libro inclúe 

unha cronoloxía orde~ada anual

mente da vida de Murguía, os poe

mas a "Nena das soidades", 

"Madrigal" e "Gloria" e fragmentos 

das súas obras e dos seus discursos 

máis representativos e un abundante 

acorn.pañamento fo tográfico. 

I: ¿Pode indicarnos a que se refire 

co subtítulo? 

Alfredo: Ten unha · finalidade clara, 

pretendo chama-la atención sobre o 

aspecto máis importante, e ó mesmo 

tempo máis perigoso, da obra de 

Murguía: a súa ideoloxía. O libro non 

é un ensaio sobre a súa ideoloxía; ben 

ó contrario, é unha obra de divulga

ción da vida de Murguía, na que dun 

xeito obxectivo se mostra un home 

galega, na raza celta, na xeograña do 

país e nos costumes tradicionais do 

pobo galego, unha verdadeira 

Nación. Toda a súa producción inte

lectual, como historiador, xornalista 

ou arqmve1ro estivo ori~ntada nesa 

dirección. 

I: Entón, ¿vostede eqmpara com

. promiso con ideoloxía? 

Alfredo: Ben, o compromiso sem

pre é ideolóxico; non realizamos nin

gún acto político dende a asepsia ou a 

neutralidade. N este sentido, en tanto 

que Murguía se comprometeu cun 

proxecto político e cultural que lle 

había devolver ós galegas a dignidade 

de seu, actuaba dende un claro posi

cionamento ideolóxico. Sen embar

go, non é ese o aspecto que máis me 

interesa resaltar, senón o que atecta ós 

límites entre a ciencia e a ideoloxía. 

Murguía usou e abusou da historia e 

da bioloxía con fins .políticas. 

I: ¿Pode explicar mellor o que 

quere dicir coa expresión "uso e 

abuso da historia"? 

Alfredo Iglesias D iéguez: Para 

entende-lo significado desa expre-



Murgía caricaturizado por Castelao. 

sión o mellar e analizar antes a súa 

traxectoria intelectual. Coa Historia 

de Galícia, Murguía logrou superar en. 

rigor e complexidade as historias 

localistas, que se centraban na descri

ción xeográfica e na crónica ocular 

das vilas, que lle precederon. 

Ademais, con respecto ás historias d~ 

Galicia dos historiadores románticos 

(Verea Aguiar, Martínez Padín ou 

Vicetto) a Historia de Galicia de 

Murguía supuxo unha revolución 

historiográfica debido a que conside

raba a historia de Galicia como un 

medio de afirma-lo feito diferencial 

galega e, ó mesmo tempo, porque 

foi na primeira que se procurou 

escribir unha historia na que os feitos 

estivesen ordenados de xeito sistemá

tico seguindo unha cronoloxía. Así 

mesmo, foi o primeiro historiador 

que introduciu referencias ás fontes e 

ós arquivos e traballou con datos 

arqueolóxicos, lingüísticos, xeográfi

cos e etnográficos. 

Pois ben, o elemento ideolóxico 

introdúcese precisamente no "uso e 

abuso da historia". Murguía atopou 

na historia de Galicia un feito dife-

rencial (a época dos castros, a Galicia 

sueva, a época de Xelmírez, etc.), que 

empregou para instaura-la idea de 

Nación. Neste sentido, a obra histó

rica de Murguía supuxo unha ruptu

ra na traxectoria político-ideolóxica 

do pensamento galeguista debido ó 

e en Solidariedade Galega, tres for

macións políticas fundamentais na 

configuración do rexionalismo gale

go. Ademais, continuando a súa voca

ción xornalística inicial, dirixiu e 

colaborou en numerosas publicacións 

políticas, como La ilustración Gallega 

emprego que ·fixo do feito histórico y Asturiana, La Patria Gallega ou A 

para esixir en Madrid o recoñece- Nos a Yerra_. Así mesmo, foi o primeiro 

mento de España como un estado presidente da Real Academia Galega. 

plurinacional. Murguía é a primeira 1: ¿Que outros aspectos da súa vida 

persoa que artella o concepto políti- resaltaría xa de xeito máis breve? 
co que define a Galicia como unha 

N ación.Velaí a súa importa_ncia ideo

lóxica; malia que Murguía politica

mente actúa no rexionalismo, funda 

o nacionalismo. 

Ademais, introduce de xeito deli

berado un elemento biolóxico no 

proceso histórico : para Murguía a 

historia _ é a historia da raza, xa que 

logo, a historia da Nación de 

Breogán é a historia da raza galega ou 

celta. Eis outro elemento ideolóxico, 

a mes tura do elemento nacional ( cul

tural) co racial (biolóxico). Esta iden

tificación entre raza, lingua e nación 

é un erro histórico que debemos 

superar, xa que as consecuencias polí

ticas que se derivan desa confusión 

son ben coñecidas por todos (fCeno

fo bia, racismo, xenocidios, holocausto 

nazi ... ). Non só porque é un erro 

equiparar natureza e sociedade nu_n 

mesmo nivel t~órico, serrón porque o 

concepto de raza aplicado á humani

dade está desfasado e é incorrecto. 

1: ¿Foi Murguía un home político 

ou limitouse a un papel intelectual e 

a penas comprometido co seu país? 

Alfredo: Murguía consecuente

mente coas súas propostas intelec

tuais, foi un home de acción política: 

participou na Asociación 

Rexionalista Galega, na Liga Galega 

Rosalía e Murgía cos seus tillos. 

Alfredo: Alén do ideólogo ou do 

historiador, arquiveiro e arqueólogo, 

cómpre salienta-la súa vocación lite

raria, que deu ó prelo obras como 

Desde el cielo, e a xornalística, tanto 

como redactor como en calidade de 

director. Por último, o máis coñecido 

da vida de Murguía quizais sexa o seu 

matrimonio con Rosalía de Castro, 

con quen caso u o 1 O de outubro de 

1858, iniciando _unha relación marca

da polo amor e o odio, a proximida

de e o afastamento, a compenetra

ción e o asoballamento, que marcou 

profundamente o ánimo de Rosalía, 

reflectido na súa creación literaria. _ ............. . 
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CRONICA 

IX CONGRESO DE X·USTIZA E PAZ 
Entre os días 28 ó 30 de abril tivo lugar en Vigo o IX Congreso de Xustiza e Paz baixo o 

lema HXustiza e Solidariedade: sementes de esperanza~, A esta cita promovida polo 
Colectivo Dominicano Verapaz acudiron preto de 400 persoas procedentes de toda Galicia 
e tamén de lugares como Madrid, Salamanca, Canarias ou mesmo de Portugal e Croacia. 

Verapaz: un colectivo solidario. 
O colectivo Verapaz naceu nos pri

meiros anos 80 -baixo o nome de 
Colectivo Dominicano pola Xustiza 
e a Paz- coa :finalidade de reunir 
dominicos/ as e persoas vinculadas a 
eles interesadas na reflexión de temá
tica de X ustiza e Paz, dende unha 
perspectiva crente. A meirande parte 
dela son perso~s que desenvolven 
tarefas en espacios nos que a cotío se 
e tán a poñer en xogo dignidades do 
er humano (barrios populares, traba

l] vcciñal, atención a sectores marxi
n is, te. ) 

A mai da úas xuntanzas de fo r
ma i 'n, col ctivo formula dende o 

principio a dim nsión pública do seu 
traballo e a sensibilización na Igrexa e 
na ociedade. Para iso, dótase de dous 
vehículos: a edición da revista trimes-

O símbolo da 
11 , ,, 

casa comun 
serviu para pór de 

manifesto cáles . 
son os mecanismos 

de poder e 
dominación que 

están ó fondo. 

tral Verapaz e a organización dos 

ongr o d X ustiza e Paz. 

ongr so , que nun pn me1ro 

m m nto t ñen unha periodicidade 

anual pa an pouco de pois a celebrar-

se cada dous anos. O primeiro deles 
celébrase en Alcobendas (Madrid) en 
1985. En todos eles se mantén un 
mesmo ño conductor: abordar temá
ticas de actualidade social, política ou 
económica dende unha perspectiva 
do compromiso cristiáJ?- coa realida
de. N este senso, algúns dos congresos 
levan como título: : "Justicia, Paz y 

Evangelio"; "Los Derechos Humanos 
en la Iglesia"; "Crisis y utopía políti
ca"; "Ante el Vº Centenario" ou 
"Cooperación y Desarrollo" . 

Un Congreso ·de Xustiza e Paz 
en Galicia. 

N este IXº Congreso -o primeiro 
que se realiza fóra de Madrid- a orga
nización se transférese ás comunida
des de dominicos, dominicas e laicos 
da Parroquia do Cristo da Victoria, no 
barrio de Coia de Vigo. O terna que 
se adopta é o proceso de globaliza.:. 
ción económica e política que come
zamos a vivir neste final de século e as 
súas repercusións para a vida e rela-

cións sociais e t~mén para o compro
miso dos cristiáns. 

Dende un primeiro momento 
mantéñense_ dúas opcións: facer posi
ble unha reflexión profunda -para o 
que se buscan relatores de gran pres
tixio e coñecemento- e, ademais, que 
esta reflexión poida elaborarse dende 
Galicia e fundamentalmente por gale
gas. É por iso que a meirande parte / 
dos poñentes son persoas de gran 
relevancia no pensamento cristián e 
na vida social da nosa terra: Xosé 
Chao Rego, Xulio Lois, Andrés 
Torres Queiruga ou Camilo 
N ogueira. Cóntase, ademais, coa ·pre
sencia -por primeira vez en Galicia
de Gustavo Gutiérrez "'pai" da 
Teoloxía da Liberación latinoameri--
cana. 

A primeira intervención no encon
tro foi a de Xosé Chao, que · baixo o 
título de "Análise · da aldea global: 
mundialización e globalización" ilus
trou ós asiste.ntes acerca dos aspectos 
xerais do chamado proceso de globa-



lización. O símbolo da "casa común" 
serviu para pór de manifesto cáles son 
os mecanismos de poder e domina
ción que están ó fondo. 
· Na primeira das mesas redondas, 

Antón Bauzas, polo movemento 
veciñal e cidadán, Antón Lois, polo 
movemento ecoloxista e Marina 
Alonso, polo movemento feminista, 
fixeron as súas aportacións dende o 
qué se da en chamar "estructuras 
intermedias" .. Todos eles insistiron na 
necesidade de artellar mecanismos de 
control e de crer nas estructuras 
populares como medio de conten
ción fronte á intención devoradora 
do individuo que está na base da glo
balización. 

O sábado 29, o teólogo galega, afin
cado en Madrid, Xulio Lois fixo tmha 
reflexión dende as víctimas para o 
que podería se-lo cristianismo do 
século XXI. Lois fixo un repaso de 
qué sectores sociais son os máis 
excluídos polo proceso de globaliza
ción e en qué medida a nosa fe -se 
quere ser verdadeiramente evanxéli
ca- soamente pode ser entendida 
dende a solidariedade coa súa exclu
sión. Anunciou que se achegan tem
pos difíciles para aqueles que seguen a 
esperar xustiza, anque fixo tamén 
unha chamada á nosa capacidade utó
pica como motor de transformación. 

Na segunda mesa redonda Ibrahim, 
Jesus Medín e Felisa Balboa trouxe
ron á nosa reflexión, respectivamente, 
a situación da inmigr.ación africana, 
da infancia excluída e da violencia 
sobre a muller. Foron testemuñas 
vivas de diversas experiencias solida
rias con aqueles que están a padecer 
máis de preto as consecuencias dun 
proceso mundial de exclusión dos 
máis febles. 

Despois disto, os congresistas, divi-
didos en grupos de traballo, tentaron 

·ofrecer canles de futuro nos terreas 
político, social, económico, cultural e 
relixioso para facer fronte ás conse~ 
cuencias máis perversas da globaliza-

ción. Insistiuse en vertebra-lo tecido 
social e alimenta-las pequenas expe
riencias de solidariedade que como 
"oasis" utópicos xorden ó noso redor. 

A voz dos teólogos e políticos 
Andrés Torres Queiruga introduciu 

o tema da relixión bíblica-como fonte 
de liberación para os seres humanos. 
Insistiu na necesidade de recrear 
algunhas das formulacións da nosa fe 
para facer máis claro e creíble o rostro 
do Deus de Xesús de Nazaret. 

Ó final da tarde foi o eurodiputado 
Camilo N ogueira quen se dirixiu ós 
asistentes para achegarnos á realidade 
do proceso de construcción europea. 

lnsistiuse en 
vertebra-lo tecido 
social e alimenta

las pequenas 
experiencias de 

so-lidariedade que 
11 • ,, 

como oasis 
utópicos xorden ó 

noso redor. 

Destacou o papel das nacións sen 
estado neste proceso e de qué xeito é 
posible apostar por un modelo de 
construcción dende as necesidades 
sociais -máis achegado a sensibilida
des solidarias- fronte a un modelo 
máis economicista, unha Europa dos 
''mercaderes''. 

Gustavo Gutiérrez, o teólogo 
peruano que lle deu nome á Teoloxía 
da Liberación, esbozou unhas peque
nas aportacións éticas ó proceso de 
globalización. Deu por feito · que se 
trata dun proceso inevitable, impara
ble e dalgún xeito bo para o desen
volvemento da humanidade. "Pode 
ser inevitable, pero non imparable, 
como pretenden os poderosos". 

Reivindicou o papel da política, fron
te á omnipresencia e a omnipotencia 
do económico. Unha vez máis falóu
senos de esperanza no futuro e de 
artellar respostas éticas e solidarias que 
corrixan o globalizador e acollan as 
súas víctimas. 

Unha romería -que se tivo que 
celebrar na Igrexa por mor do mal 
tempo-, a celebración da Eucaristía e 
un pequeno percorrido . turístico 
foron actividades que completaron 
estes intensos días de reflexión. Ó 
final, un bo sabor de boca entre os 
organizadores e tamén entre os con
gresistas, que animaron a repetir en 
Galicia experiencias deste tipo. No 
ánimo de todos a constatación da 
necesidade de poder contrastar e 
intercambiar vida ·e experiencia entre 
todos aqueles que apostamos por 
unha Igrexa máis comprometida co 
seu tempo. 

Comunidades Cristiás do Cristo 
da Victoria. Vigo 

e .............. . 
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PARA NON PERDE~LO SUR 

EL GRAN HERMANO, E OS PEOUENOS, ¿QUÉ?. 
Fai uns días, fixen o firme propósito de non fa/ar do programa televisivo, de pedir/les ós_ 
meus compañeros de trabal/o que nin o mencionaran, pero nada, imposible. Non quería 
facer/le propaganda fa/ando del, aínda que fora ·en contra. E agora atópome que deste 

xeito ( facelo nada menos que en lrimia) decátome da miña fraxilidade humé]na. É difícil 
loítar contra a corrente, ¿eh?. 

"El gran hermano" reflexionando sobre a 
evolución da especie humana. 

Alguén nos observa 
Visto o interese que suscita o pro

grama, quixera saber por qué a xente 
o segue; porque se se dixera que son 
actore , que é unha serie máis, e eles 
fixeran o mesmo, riinguén o vería. 
Mái aínda, diríase que é unha 
auténtica chorrada de serie (de feito 
moita xente o di, pero segue a velo). 
Pero hai algo que nos leva a velo, a 
o b ervar a intirnidade da xente, a 
pen ar: "¿que estarán facendo agora?, 
vou velos". 

I to, relaciónoo con outra noticia: 

o programa de e pionaxe Echelon 
r ado por EE.UU, Reino Unido, 

Nova Celandia, Au tralia e Canadá, e 

qu stá ndo investigado polo 
Parlam nto Europ o, a que non lles 
gu ta qu o u aran para favorece-las 

empresas destes países en detrimento 
das dos outros países europeos. 

Margaret N ewsham, programadora 
da rede de espionaxe Echelon dende 
197 4 ata 1984, confirma nunha 
entrevista feita por un periódico 
danés, que esta rede é capaz de inter
ceptar todo tipo de comunicacións a 
través dos satélites: teléfono, fax e 
correo electrónico. No 1979 podía
se seguir a ·unha persoa especifica e 

intervir tódalas súas comunicacións 
electrónicas, e no 1984 os -satélites 

eran capaces de filmar un selo situa
do no chan (o que farán agora). 

Agora, o Reinó U nido sae ó paso 
dicindo que está empezando a levar a 
cabo un programa para controlar 
tódolos correos electrónicos do seu 

país, xa que está preocupado pola . 
espionaxe e o terrorismo, o que lle 

Hai algo que 
nos leva a velo, a 

observa-la 
intimidade da 

xente. 

supón duras críticas por parte da 

cidadanía. N ós mesmos, somos 

como os protagonistas da serie: Os 
que teñen os medios, cando queren 

rnírannos a ver qué facemos e nós 
tamén actuamos como que non hai 

cámaras, excepto cando xa nos tocan 

a nosa intimidade algo de máis, e iso, 
cando nos decatamos. Pero ben, 
ternos moito aguante. 

O valor da intimidade 
Isto, faime l~mbra-los costumes 

que tiñan algunhas cong~egacións 

relixiosas de le-las cartas dos seus 
membros, de coñecer e controlar 
toda a súa vida, etc. 

Hai un gran interese por parte do 
poder de controlalo todo, de intentar 
que nada se lle vaia das mans. Non 
son as mesmas causas da nosa curio
sidade pola vida dos demais ( ou iso 
espero), pero si que se parecen moito 
os resultados. E é curioso que a 
moita xente non lle importe nada 
que se dea a coñece-la súa intimida
de. Parece claro que é un valor que 
está en retroceso. Telefónica agora 
vai a usa-los nasos datos do xeito que 
queira, incluso . vendelos, non senda 
que lea-la letra pequena dunha folla 
que vén coa factura e que che di que 
se non estás de acordo que lles escri
bas unha carta. ¡Teño que escribirlles 
unha carta para pedirlles que non 
usen os meus datos!. 

Hai grupos de persoas en todo o 
mundo que rexeitan isto e propoñen 
xeitos aletrnativos de organización. 
Ou andan nesa procura. Xente que 
quere abrir novas camiños. Fai 
pouco que se celebrou na cidade de 
Santa María de Belem, no Amazonas, 
o II Encontro Antineoliberal. Ata ali 
foron tres mil compañeiros e compa
ñeiras. Dende indíxenas canadienses 
ata traballadores arxentinos. Dende 
negros, indios e sen-terra brasileiros 
ata os zapatistas mexicanos. 

Moitas voces se oíron no II 
Encontro: A dos movementos sindi
cais que queren atapar novas cami
ños para enfrontar os daniños efectos 



da explotación desenfreada provoca
da pola mundialización da economía 
e que loitan contra o desemprego e 
pola reducción da xornada de traba
llo. A dos mozos do continente, que 
teñen de enfrontarse ó traballo 
infantil, que ven negados os seus 
dereitos a saúde e a educación, e se 
sobreviven, son abrigados a convivir 
coa pantasma do paro. A dos peque
nos agricultores, oprimidos polos 
proxectos que só benefician ós lati
fundistas e por un sistema que nega 
o crédito e a asistencia técnica, 
impoñendo intereses abusivos. A dos 
traballadores sen-terra que, coa súa 
afouteza e organización, loitan por 
un pedazo de chan para plantar e 
vivir. O clamor dos indíxenas en 
loita pola recuperación das súas 
terras ancestrais, defende-la natureza 
e afirma-la súa cultura. Tamén é forte 
o grito do pobo negro, que nunca se 
rendeu e segue loitando contra as 
novas formas de escravitude.A deter

minación dos movementos de 
mulleres, homosexuais, que se baten 
bravamente para conquistar dereitos 

iguais e dignidade. Non podía faltar 

Gerardo Castedo Va/buena 

na Amazonia as voces dos pobos da 

selva e dos ecoloxistas que nos recor
daron que é necesario esixir á fin do 

saqueo da natureza, combatendo 
tódalas formas de biopirateria. 

Resucitar outro sistema 
Declararon que a fin deste sistema 

é condición necesaria para construír 

Hai outros 
Hexperimentos . . ,, 

soc1a1s que son 
transformadores 

e fan máis 
libres ás persoas" 

un mundo novo no que a educación, 

a saúde e a intimidade, por exemplo, 

sexan efectivamente dereitos e non 

mercadorías traficadas impunemente. 

Como vedes, hai outros "experi

mentos sociais" que son transforma

dores e fan máis libres as persoas. E 

neste caso, chegan dos mái pobres, 
dos últimos. Que sigan. E nós, que 
empecemos xa que van necesita-la 
nosa axuda dende aquí para que isto 
cambie. 

Por certo, estiven o outro día con 
xoves da montaña luguesa e saín con 
pena de ver como deixan todos as 
súas casas e marchan para Lugo, 
Sarria, etc. E o ritmo actual mun
dial, a xente do rural vai para a cida
de. O campo desaparece. Iso si, 
témola nosa casa de campo e amañá
mola para irmo-la fin de semana. 
Estamos . transformando completa
mente o noso xeito de vida e creo 
que o facemos sen pensar a medio 
prazo. A xente nova ten o carniño 
moi marcado e non ten moito por 
onde saír. Eu teño a teima de que se 
organicen para falar dos seus proble
mas. Pero é que non ternos esta cul
tura de grupo e comunidad . Pois 
iso, unha invitación a formar grupo 
de amigos que loiten pola xu tiza e 

os valores das Benaventuranzas, s xan 

ou pon crentes, xa que o Espírito 
aletea por onde quere. Feliz 
Resurreción. 

_ .............. . 
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AC.1 UAUDADE 

MENIÑOS QUE PRECISAN ·AXUDA 
A fundación para a infancia 

Meniños non pode esquecer que un 
dos dereitos dos nenos e nenas de todo 
a mundo é o de medrar nunha familia 
que lles procure afeeto, seguridade e 
coidados básicos; así se recolle na 
Convención dos Dereitos do Neno 
aprobada na ONU o 20 de novembro 

de 1989. 
A pesar dos esforzos para que os 

nenos e nenas poidan seguir ""Vivindo 
na súa familia, uns 1300 rapaces e rapa-

zas d alicia, atópanse protexidos 
p la administración galega. Moitos 

dele non teñen contacto coas súas 

familias biolóxicas. Algúns deles pre
sentan característica espec1a1s o que 

dificulta as súas posibilidades de crecer 
nunha familia . 

Ante isto desde Meniños xes tiona

mos, con apoio público e privado, un 
proxecto como reforzo ás medidas 

sobre adopción na nación galega. 
A adopción é a mellor solución para 

re ponder ás necesidades de segurida-

de, estabilidade e afecto destes nenos e 

nenas, e implica a súa incorporación 

definitiva nun novo núcleo familiar. 

Os adoptantes asomen plenamente a 

patria potestade dos seus novos fillos 

ou filias. 

En Galicia hai familias que ~a adop

taron nenos e nenas con características 

especiais . Todas constatan .o gratifican

te da experiencia e os espectaculares 

avances qu.e se dan nos nenas e nenos . 

¿Cales son ?S nosos OBXECTI

VOS?, ¿Que APOIOS se brindan? 

O obxectivo xeral deste programa é 

garantí-lo dereito de tódolos nenos e 

nenas a medrar nunha familia que lles 

procur~ afecto, seguridade e coidados 

básicos. Os pasos que irnos ir dando 

son os seguintes : 

Informa-la sociedade galega .. . 

- Da existencia de nenos e nenas 

con especiais dificultades para atoparen 

familias. 

-Da adopción como resposta válida e 

eficaz: é unha opción inmellorable' de 

futuro para estes nenos e nenas . 

-Implica-las . entidades públicas e 

privadas para a súa colaboración na 

difusión e apoio a este programa. 

-Buscar e atopar familias en disposi-

. ción para · participar nel, ofrecendo 

novas oportunidades a estes nenos e 

nenas a través da adopción. 

-Preparar ás familias e os nenos e 

nenas ... 

-A través da fo~mación necesaria 

para levar a cabo con éxito a adopción. 

-Elaborando un Plan de 

Acoplamento Específico que facilite a 

adaptación mutua entre a nena ou 

neno e a familia . 

-Acompaña-las familias .. . 

Organizando sesións de formación 

nas que poidan compartí-las dúbidas, 

solucións, sentimentos, experiencias . . . 

-Realizando sesións de seguimento 
·individualizado con cada familia, coa 

finalidade de axudalas en todo 

momento en calquera problema que 

puidese xurdir. 

¿Que nenos e nenas nos PRECI
SAN? 

Son nenos e nenas con característi

cas e necesidades especiais, que legal

mente poderían ser adoptados, pero 

que non· coinciden coa demanda máis 

xeral dos solicitantes dunha adopción. · 

Referímonos a nenos e nenas con 

algunha das seguintes particularidades: 

Pertencen a un grupo de irmáns . 
Son doutra etnia 0°u cultura. 

Teñen algunha discapacidade fisica 
? . 

ou ps1qmca. 

Son maiores de 12 anos. 

Sofren algunha enfermidade. 

Todos eles cun presente e un futuro 

moi dificil e incerto se non se atopa 

unha · familia que lles dea afecto e 

seguridade. Para calquera información, 

o teléfono de meniños é o 902 
220707. - Meniños 

/ 
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AC 1 UALIDADE 

NACE EN 
PONTEVEDRA 
UNHA NOVA 
ONG 
Dende novembro do ano pasado 

vén traballando en Pontevedra a 

organización non gubernamental 

AMARANTE, que actúa nos 

campos da ecoloxía e . a solidarie

dade. Ata o de agora realizou un 

curso de comercio xusto en cola

boración con SETEM, e orgal}i

zou varios encontros con persoas 

do Sur (Sahara e Brasil) , e elabo
rou un documento sobre o. bos

que en Galicia. Agora participa 

do proxecto da Coordinadora de 

Apoio ó MST, e está aberta a · 

colaboracións de calquera organi

zación que desexé realizar activi

dades en Pontevedra. Os datos 

para contactar son: Michelena 

núm. 7, 1º, telf.986848159. 

Correo electrónico: ongamaran

te@mixmail.com. Apto. Correos 

80. 

BRIGADA DE SOLIDARIEDADE 
MST - BRASIL 
A Coordinadora Galega de Apoio ó 
MST (Movemento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) organiza unha 
viaxe ó Brasil para coñece-la realida
de do maior movemento social de 
América Latina. 

O MST naceu na década dos 
70, cando traballadores rurais do Sur 

do Brasil desenvolven . loitas para 
conquistar terras. Nesta situación 
organízase a matriz do Movimento 

na o.cupac10n da Encrucillada 
Natalino no Rio Grande do Sul. 
Durante estes anos ü MST desenvol
veuse promovendo a ocupación de 
grandes extensións de terra impro
ductivas e organizando nelas agricul-

¿~ABES QUE OSTEUS 
IMPOSTOS MATAN? . 
Chegándomos á hora de facér- información sobre cómo face-

mo-la declaración da renda, a 

Asemble a Galega de 

la obxección fiscal, unha carta 

dirixida ó Presidente do 

Obxección Fiscal lembrámo-la Goberno para que quen o 

posibilidade de manifestarnos desexe exprese a súa negativa a 

contra o financiamento do contribuír ós gastos militares e 

gasto militar. N este número de ó recoñecemento des te dereito 

IRIMIA inclúese, á parte da á obxección de conciencia 

tores sen terra, así como de prover 
· estes asentamentos de saúde, educa
ción e estructuras p roductivas . 
Actualm.ente o M ST está presente en 

todo o Brasil (excepto .en tres esta
dos) . Está formado por uns 2 millóns 
de per~oas, das cales 200.000 e tán 
organizadas e producindo en terra 

da súa propiedade, de maneira indivi
dual ou baixo cooperativas . 

CONTACTOS 
· OURENSE 649823552 

PONTEVEDRA 986848159 
VIGO 667060311 
SANTIAGO 981565076 
LUGO 981565076 

. SABES QUE OS TEUS ? 
G IMPOSTOS MATAN · 

DESARMA A TUA 
DECIARACIÓN DA RENDA 

ASEMBLEA GALEGA 
DE OBXECCIÓN FISCAL 

_ ........... .. .. 
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FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Cando o burro vai diante ... 

Estamos aquí tentado seca-las ideas despois dunha gran resaca de auga que 
recibimos estes días. A <::ousa parece que vai para tempo. Nós fartámonos de 
contadiño da ch,uvia ( ou choiva) pero ¡moita faltiñ_a facía!, e iso ben o saben 
os do campo, e para máis seica "Pascuas malladas grandes anadas e Pascuas 
enxoitas nin moitas nin poucas" .... As_í que .... ¡Promete un ano de fartura! Xa 
nos contaredes ... 

·E ben, nós ó noso. 
¿Acordádesvos ou non vos acordades de onde quedaramos a semana pasada? 
Si, co móbil, sen móbil pero non nos referimos á anécdota serrón ó espeso do 
asunto, ós pronomes. ¿Pronomes?. ¿Que eran aquelas palabriñas miúdas .. .. ? 
¡Pois xa lle estades botando unha aliada ó número anterior! ¿Non o tirariades 
ó lume?, facémo-la pregunta doutra maneira: ¿tirástelo ó lume? Non é que 
sexamos pesadiñas pero queremos usar estes exemplos para explica-la coloca
ción do pronome átono que nos quedou pendente. Volvede le-las frases . 
¿Onde está o pronome? No primeiro caso, antes do verbo e no segundo caso, 
despois do verbo. 
¿Que pasa entón? As condicións porras o elemento que encabeza a frase. 
Fixádevos en cómo falamos: 

Quérete 
Non te quere 
¡Como te qu.ere! 
¿Por que te· quere? 
Penso que te quere 
Díxome que te quere 
Seica te quere moito . · 
Simplem ente te quere 
Nunca te quixo 
Sempre te quere 

Diciámo-lo outro día 
que o pronome átono 
en galega ía despois do 
verbo, pero hai que 

O prohome átono vai diante ou detrás, aseghCm se mire. decatarse de que existen 

na nosa lingua certos ele
mentos amolantes que chaman polo pronome para onda eles e queda así antes 
có verbo. Xa se sabe, ¡o burrn diante para qu_e non se espante! Facede conta 
de que as partículas negativas, exclamativas, interrogativas, moitos adver
bio .. . (o que se ve polos exemplos), son os burriños que tiran polo pronome 
para diante. ¿Acordarédesvos ou non vos acordaredes? Cando nos faledes xa 
vos avaharemos. 
Ai, unha cousiña, neste desfolla-la margarita do querer e non querer nós ser
vímonos sempre do pronome te (qúerote) . .. ), pero que saibades que os que 
empregade o che (quéreche) .. . ) tampouco dicides mal, porque este é un verbo 
ó que lle van ben a dúas formas. 
Aquí vos deixamos os deberes para-15 días, toca practicar. Uns teredes máis · 
que facer ós outros, os que mamáste-lo galega e isto xa vos sae de voso e vos 
par c tan fácil de can ade que xa v~s tocará traballar máis doutra volta . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Trescentos participantes 
han gardar grata memoria 
do Congreso, na parroquia 
que é do Cristo da Victoria. 

2. Isto sucedeu en Vigo 
sobre a Paz e a Xuticia, 
con xente de toda España, 
maiormente de Galicia. 

3. Principio u Xosé Chao Rego 
sobor da Aldea Global: 
a economía no mundo; 
disque non -O fixo mal. 

4. Iso era o vinteoito 
de abril; un día despois 
sobre as víctimas de Europa 
un profeta: Julio Lois. 

5. Trescentos qu~ntes aplausos 
sedentos cal samesuga 
zugaron fondas palabras 
de Andrés Torres Queiruga. 

• 6. Con máis noces ca ruído 
o gran Camilo N ogueira 
sobre a construcción de Europa 
relatorio de primeira. 

7. Houbo grupos de traballo 
e tamén mesas redondas, 
e contaron experiencias: 
todas elas, causas fondas 

8. Fala Gustavo Gutiérrez 
o domingo. ¡Emoción! 
Évos pai da teoloxía 
que din da Liberación. 

9. Con humor e con sabenzas 
este indio peruano 
no nome dun pobo mártir 
quere un mundo máis humano. 

1 O. Especial mención merece 
o traballo día a día 
dos que prepararon todo: 
¡Que xeitosa a Eucaristíal 

11. A eses frades dominicos 
e tamén ás Relixiosas 
amasamos gratitude 
por xornadas tan gozosas. 

12. Os forasteiros, felices 
pola cordial acollida 
dunha Galicia pra moitos 
aínda moi descoñecida. 




