"É coma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña "
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Da_
niel López Muñoz

EDITORIAL A LOITA POLA PALABRA
DO BIENIO IRMANDIÑO O bienio irmandiño
segue a súa andaina, non exenta de problemas e traballos,
impulsando unha idea elemental: que a Igrexa se sume, con
decisión e sen complexos, á histórica mobilización de
Galicia para que o seu idioma propio recobre vida e futu- 'lt
ro.
r.',.
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Así como na anterior fase, a que
desemboco u
no
pasado ano na celebración aberta e plural da Festa na alameda de Santiago, se
tratou de incidir na
opm10n
pública
implicando tódolos
sectores con sensibilidade cara a esta
causa, o Bienio vén
agora facendo un
traballo máis orientado á anilis da realidade idiomática da Igrexa en Galicia.
P r , v laí a novidade, faise centrada na opinión do laicado
xt n ión, da ociedade civil galega.
tudio sociolingüístico, coordinado por Bernardo
ar ía
ndán Daniel López Muñoz, sobre a base dun
traballo d recollida de datos realizado polo Obradoiro de
Socioloxía, trata de analiza-lo perfil básico rc:lixioso e lingüístico da nosa sociedade e a partir de aí entrar n; cues- ·
tión clave: ¿é certo que a xente non que.re a liturxia en
galega?
O estudio xa está rematado e case listo para o prelo, xa
que o Consello da Cultura Galega está interesado na súa
edición. Cómpre adiantar que o argumento empregado
habitualmente desde o clero de que o problema de introducción do galega na liturxia é que a xente non o quere,
revélase falso: a un 54% da poboación galega agradaríalle
que na súa parroquia se misase en galega; e, dentro dos que
e declaran crentes, tamén máis da metade ven a cousa con
agrado, aínda que a case un tercio lle resulte indiferente.
Máis das dúas terceiras partes dos crentes perciben que o
galega na Igrexa se usa nada ou pouco; cerca do 60% deles
cualifican negativamente esa realidade (a un 20% resúltalles
indifer nte); e máis das dúas terceiras partes pensan que a
Igrexa debería funcionar en galega ou, cando menos, con
mái galega ca ca telán.
Para expoñer e reflexionar sobre estes datos e pasar un
mom nto de intercambio e festa, pero xa en ambiente máis
r collido o Bienio Irmandiño convoca un Encontro de
loita pola palabra, en Santiago, o próximo 24 de xuño,
n auditorio do In tituto Ro alía de Castro. Seguiremos
infc rmando.

O TRASNO ALXUBARROTA Hai que
aproveita-lo día das letras galegas para tomarlle a
temperatura a este país do revés . É un momento
estupendo para oír, ver e tirar conclusións. A SER
local fala -algo de- galega. As portadas dos .diarios,
cumpren co ritual. Os rapaces e rapazas vilegos,
con anticorpos "universais" inoculados, contamínanse por unhas horas de "particular" en forzado e
voluntarioso teatriño, e fan o teatro de facer teatro
en galega, como se se preparasen, digo eu , para traballar na TVG.
.
Ese día cóntanme o caso de Xurxiño, de tres anos,
un neno galegofalante, de familia galegofalante no
medio e medio da Coruña. Unha anomalía cultural. Un forasteiro onde ninguén é forasteiro agás os
autóctonos en exercicio. Un bo día a mestra, falando coa nai, ponse toda seria e dille baixando a voz,
con amoroso aire preventivo, así como advertindo
dun grave perigo e da necesidade · implícita de
tomar certas medidas: Mire, non sei se o sabe, pero é
o único da clase que Jala galega.
E disque o día c~drou
coa feira de Valenya
do Miño, e houbo
avalancha de galegas
en festa da fala autóctona, sobre a parte
lusitana da eurorrexión
que entre todos formamos. E imaxínome
o que xa teño visto,
ata a fartura, no sur
do Miño: unha invasión de galegas e
galegas españoleando
feira arriba, murallas
abaixo, e conseguindo, con orgullo de
patria
impostada,
facerse virar ó casteÜ.n a canto vendedor portugués atopan. E a cousa é que xa levo días coa
visión esta dunha futura Gallaecia recomposta, de
Ferrolterra ó Douro, todos desertando do seu idioma, pois disque nos entendemos mellar no da
Meseta. ¡Ai, Aljubarrota, que axiña esquecemos!
Pois volvendo ó do rapás aquel. Aínda foi máis
descarado o que me contaron doutra gardería de
Vigo. Foron os pais todos cheos de razón e afán de
facer país a falar coa mestra e dixéronlle: "Mire,
queremos que saiba que o noso pequeno Jala galega".
¡Ai, por eso tranquilos- respostóulle-la pedagoga
infantil- eso aquí lo corregimos en dos semanas!

BOANCJVA
A PALABRA
Rm 8,14-17
Cantos se deixan guiar polo Espírito de
Deus, eses son fillos de Deus. Pois non recibistes un espírito de escravitude, para volverdes ó medo. Non. Vós recibistes un espírito de
fillos adoptivos, gracias ó que podemos gritar: ¡ !Abbá ": Pai ! Este mesmo Espírito, xuntamente co noso, tjá testemuño de que somos
\·

fillos de Deus. E, se fillos, tamén herdeiros
con Cristo ; xa que, se padecemos con el. É
para sermos tamén depois glorificados con el.

OECO

Manuel Pérez Blanco

Rm 8,14-17

Fa lar dos deuses é fa lar do inefa ble, do misterio, o que non
se pode apreixar cos sentidos, do medo ó descoñecido. Por iso
os deuses, na antigüidade infundían temor nos corazóns das
persoas. Temor e pavor que intentaban paliar coa fabricación de
ídolos, ós que se lle rendía culto, a fin de aplaca-las iras divinas.
No pobo israelita, aínda que Deus se manifestara de xeito
máis cercano, non andaba lonxe da súa vivencia relixiosa esa
idea de Deu_
s, coma dun ser a quen hai que ter un temor reve rencial (Eclo 1, 14).
Mais, vén Xesús de Nazaré e fala de Deus como "PAi ". A
lgrexa Primitiva descobre que ese pai nos re-enxendra de novo
infundindo o seu "Espirito" nos nosos corazóns, que, como fermento, nos transforma e nos asimila a El, unha vez, que xa
foramos creados á súa imaxe e semellanza. Somos criatu ras
novas. Deus, por Cristo, dáno-la súa categoría divina.
¡Bend ito sexa, para sempre, ese Deus, que nos rescatou da
frustración da nada e nos chamou a unha nova vid a na comu ñón da súa familiaridade, da súa amizade, e do seu amo r!

A CLAVE
Feit 2, 1-11. "Quedaron cheos do Espírito Santo"
O Espírito Santo pon en marcha a primitiva lgrexa. Esta é a
clave: o autor do libro dos Feitos dos Apóstolos ten claro que o
Espírito é o motor da creación e da expansión eclesial. Por iso
vai marcando os avances da misión con constantes noticias da
presencia e da actividade do Espí-rito Santo, el é quen .vai
movendo tódolos fíos.
Por ·se-la primeira vez e por tratarse da lgrexa nai, Xerusalén,
este relato está especia 1mente coidado na súa presentación:
sitúase significativamente 50 días despois da Pascua
("Pentecoste"), na festa xudía dos primeiros froitos (da primeira
lgrexa). e está construído cos elementos (vento, lume, ruxido)
cosque os profetas describían "o dí~ de lavé" como o día da
intervención definitiva de Deus.
Destacan tres centros de mensaxe: 1°) o Espírito é a forza que
move aqueles primeiros discípulos, 2°) por iso vense constituídos
como testemuñas e comezan a espalla-lo anuncio da Boa
Noticia, e 3ª} a mensaxe que anuncian é universal, é para tódalas xentes (a lista grande de pobos) e para tódalas culturas
(enténdese aínda que as linguaxes sexan diferentes). Os de fala
galega tamén somos quen de entendelo.
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APENEIRA
AASEMBLEA
GALEGA DA
OBXECCIÓN FISCAL
está a informar ós contribuíntes sobre o
gasto militar que cifran nun 130/o dos
orzamentos e dos proxectos alternativos
que eles propoñen, por exemplo, en
1999, os comités de Xustiza e Paz do
Chad. Estes 257 obxectores fiscais están
a pedir un 50/o da declaración da renda

AS PALABRAS MÁIS .
LÚCIDAS de todo ese vendaval

que se destina ó exercito para estes programas de paz. Tamén urxen a legaliza-

que acompañou a marte do xornalista

ción deste movemento. Na foto un

Xosé Luís López de la Calle foron as do

grupo deles informando nestes días fron-

bispo de San Sebastián, Xoán M. Uriarte,

te da Delegación da Facenda de Lugo.

pedíndolle a ETA que abandone as armas
e ós políticos: "que rachasen a súa incomunicación e instauren estre todos e
canto antes un diálogo no que vaia forxando o consenso necesario para unha
c~nvivencia

respectuosa e pacífica; .que

realicen xestos de achegamento e adopten medidas de distensión que alivien
nos presos sufrimentos persoais, familiares e sociais innecesarios". Foi unha
bafarada de aire fresco fronte a tanta
declaración interesada que aproveita

O MUSEO DE ARTE SACRA DE MONDOÑEDO

estas martes para facer partido e gañar

xa cumpriu os seus primeiros 25 anos gracias ó traballo e ilusión do seu fundador

votos. A realidade, sempre terque, volve

Santos Sancristóbal. Instalando na mesma catedral alberga a fermosa historia desta

subscribir "que os extremos se tocan" e

cidade, por exemplo, os seus xornais de comezos de século; pero, sobre todo, a arte

este xornalista tivo que sufri-lo cárcere

relixiosa das nasas parroquias. Por isa, neste mes de maio que remata escollemos esta

do franquismo e agora a violencia desta

imaxe de Santa Ana coa súa filia María e o pequeno Xesús, neste tempo no que cele-

nova intolerancia. Na foto o bispo

brámo-la memoria daquela muller de aldea, María, a de Nazaré.

Uriarte na súa última comparecencia en
Compostela.

Moi caladiño o tiña o Bispo

MIGUEL ANXO ARAÚXO que

xa

cumpriu neste ano de xubileo os 80 anos. Os seus parentes quixeron celebrar tanta
vida rebordada nestes anos e xuntáronse nos Milagres arredor da mesa e altar deste
Santuario que xa os convocou en tantos acontecementos familiares. Hoxe ó mesmo
tempo que botamos un aturuxo de felicitación e de ánimo para este bispo mozo que

_

segue axudando no anovamento da nasa lgrexa, agasallamos ós lectores coa foto que
lle fixo Xurxo Lobato na súa serie "Galegas na escaleira".

Alfonso Blanco Torrado

PERÚ E VENEZUELA
están a vivir nunha ericrucillada con diferente signo, pero en ámbolos dous casos
existe un escepticismo político cara ós
gobernantes actuais, pala corru_pción
destes anos nos que os

manda~arios

puxeron o sistema democrático na picota
e crearon un abismo entre o pode.r políti- ·
co e a sociedade civil. Eliminaron o tecido asociativo e crearon un autoritarismo
intolerante.

Nunha

democracia

non

abonda cünhas eleccións como as do 28,
hai que seguir permitindo a participación
· en institucións das mulleres e homes o
que crea" un diálogo progresivo que a
reforma o mesmo que as reclamacións.

UN PISO DE ACOLLIDA

ós

PRESOS

de 2° e 3° grao

quere ser un dos froitos deste xubileo na diocese de Tui-Vigo. ·Para isto están a
vende-las obras de artistas sobranceiros como Acisclo Manzano, Oliveira, Xaime
Ouessada .. ., xa que as entregaron para este xeneroso proxecto. Tamén foi creada a
fundación "Pedras Vivas" para investigar e conserva-lo patrimonio artístico da diocese integrada sobre todo por restauradores, historiadores, especialistas, que queren
dar a coñece-la arte das n'osas parroquias. Na foto Acisclo cun dos seus torsos de
muller ó fondo.

POR UNHA CULTURA DE PAZ E NON VIOLENCIA" é o. Manifesto 2000 que se está a asinar desde a UNESCO como
11

·

unha contribución ó Ano Internacional da Cultura da Paz. Está a ser espallado aquí
polo Seminario Galega de Educación para a Paz (Rúa Basquiñas 33-1°B. Compostela).

É unha aposta pala paz e pala vida e o obxectivo é acadar 100 millóns de sinaturas
para entregar a ONU na súa Asemblea de setembro. Un dos primeiros en asinalo foi
o Dalai Lama que leva pelexando no seu exilio na India desde a non violencia contra
a invasión chinesa do Tíbet hai 50 a.nos. Na foto un grupo de monxes deste país que
están na Coruña loitando "Por un Milenio de Paz Mundial".

OS MOSTEIROS son parte da nasa paisaxe e espiritual

e sempre están

~ebordando vida e actividade. O Císter (Armenteira, Oseira, Sobrado e doutros paí-

ses ... ) vai xunta-los seus mestres/as de novicios en Sobrado, os días 14-20 de xuño,
para tratar da "Transición dos valores monástic.os no limiar do 3° milenio". Presidirá o
encontro o Abade Xeral, o arxentino D. Bernardo Oliveira. 'Tamén están convidados
os benedictinos (Samas, Trasmalló e San Paio de Compostela). Na ilustración o escudo do Clstercium, a primeira casa do Císter; a segunda xeración. estaría formada por
outras 4 casas. Dunha delas, da de Claraval, fundouse Sobrado dos Monxes.

e············
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POLITICA

Tintxu

A COMUÑÓN CIVIL
Nos tempos predemocráticos e de nacionalcatolicismo existían recantos nos cemiterios . parroquiais
que recibían o nome de ce'miteiio civil: tratábase
case sempre de recunchos abandonados, onde ahondaban as silvas e mailas ortigas que medraban por
riba dos restos dalgún morto maldito polos seus conveciños. Había mesmo unha norma eclesiástica que
propugnaba un proceder similar, ó prohibir enterrar
en lugar sagrado a algún tipo de falecido, coma os
suicidas.

é urxente
que inventen unha
comuñón polo civil ·
am 'n ha ía algún, moi raro, "enterro civil", cerim nía á que non asistía ningún membro do clero,
por - lo defunto persoa que se estimaba non merecente dun adeu cristián, por considerar que as súas
culpas non merecían o perdón da igrexa. Agora máis
ben o fenómeno parece darse á inversa: os cregos
ven e en moitos casos obrigados pola presión social,
mesmo pola das empresas de pompas fúnebres, a presidir enterros de persoas que nunca pisaban a igrexa
e non desexaron de tales servicios fúnebres.

N esta época do ano son abundantes outro tipo de
acontecementos que teñen - ou deberían ter- esa versión" civil", pero que non sempre o logran, xa que os
seus protagonistas prefiren o cerimonial relixioso, por
mera cuestión de imaxe. É certo que as vodas polo
civil van adquirindo empaque ..e os noivos e mailas
súas familias poñen agora menos énfase nunha voda
pola igrexa, se non lles queda algún resto de fe, aínda
que sexa moi superficial.
Pero o que aínda non se chegou a inventar é a
comuñón polo civil, cousa por outra parte ben necesaria. De feito, na linguaxe corrente nenos e maiores
empregan de cotío expresión coma estas·: naquel restaurante fixen (fixo o meu filio) a súa comuñón. Nos
xornais repítense tódolos anos por esta época os fondos artigos de alta teoloxía consumista: unha comuñón ben feita sae por trescentas mil pesetas; por
menos de cen mil non se fai unha comuñón, etc ...

E no desenvolvemento do artigo explicase en
detalle en que consiste a comuñón: os traxes do protagonista e dos pais e irmáns, o banquete, o fotógrafo, os agasallos, os pallasos ou outros animadores-.
Tamén hai ás veces un capítulo para o crego, a igrexa e mailas flores do altar; pero en todo caso sempre
será un capítulo secundario.
Por iso hai que facer unha chamada ós grandes
centros comerciais, especialistas en consumo para
todos: é urxente que inventen unha comuñón polo
civil. ¿Non se dá o caso de cregos que organizan as
comuñóns colectivas, sen cobrar, cos nenos vestidos
por un igual? Claro que tampouco falta o crego
amigo, o da parroquia ben ou mesmo. da catedral,
que está disposto a repartir unha comuñón especialísima para os filios dos ben nacidos e agradecidos, que
non poden compartir un acontecemento ~sí con calquera filio de veciño e de Deus.

HORIZONTE
UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

"VOUME DE CHIAPAS,.PERO CHIAPAS VAISE COMIGO"
Eran as verbas de Samuel Ruiz,
xa ex bispo de Chiapas, a comezos
deste mes de Maio, no último acto
público en San Cristóbal de Las
Casas, antes da chegada do seu
sucesor, o bispo Felipe Arizmendi.
O "tati" Samuel manifestouse unha
vez máis convencido de que xa non
é posible avanzar e agardar só un
melloramento secundario, serrón
unha fonda transformación da
sociedade na ·conflictiva zona mexicana onde opera o atípico Exército
Zapatista de Liberación Nacional.
Samu_el Ruiz, pronunciou estas
palabras ao face-la presentación do
Informe Anual do ano 1999 do
Centro de Derechos Humano·s Fray
Bartolomé de Las Casas, encabezado por el ata esta data. O informe_
tiúlase: "A guerra en Chiapas: ¿incidente na historia?". Nel fálase de 85
casos de violacións aos dereitos
humanos, 39 deles ocasionados
polo ExércÍto MeXicano. O bispo
_expresou, que os observadores
internacionais e a solidariedade
nacional serviron para contrarrestar
a información oficial e que Chiapas
teña ho:~e en día unha repercusión
a nivel mundial, porque en todas
partes se fala do que alí está pasando, evitándose a impunidade.
Pola súa banda, o novo bispo de
San Cristóbal de las Casas, Felipe
Arizmendi Esquivel, iniciou o
seu servicio na diocese manifestando: "Non me pidan que sexa coma
os meus predecesores; non veño a
competir, nin a destruír, serrón a
complementar" . Dixo que non
viña con intericións de "desmantelar" a obra do seu antecesor Samuel

Ruiz, a quen agradeceu os seus 40
anos de traballo pastoral, nin do seu
colaborador Raúl Vera, porque "significaría dar marcha atrás no amor
preferencial polos pobres e na promoción integral dos indíxenas".
Na súa toma de posesión como
polemico sucesor do bispo Samuel
Ruiz dedicou un saúdo moi especial aos indígenas, que constitúen o

.. Se podemos ·
serv1r en algo
para o diálogo
estamos dispostos
a facelo"
75 por cento da diocese: "A Igrexa
ámaos sinceramente, non os vai
abandonar nin traicionar", dixo, e
comprometeuse a seguir apoiáf1:doos para que sexan suxeitos da súa
historia e da súa · evanxelización.
Oxalá sexa así.
Máis aínda, o novo bispo afirmou
comprende-las razóns dos que se
ergueron en armas e apoiar as súas

xustas demandas, pois "non pode
haber paz v rdadeira p rmanente
m.entres subsistan as grav inxu tiexclusión".
zas, marxinación
Aínda que sinalou tam' n qu
apoiarse nas arma para impulsar o
cambio qu_e México require, provoca "unha omnipresente militarización e a aparición de grupos paramilitares". Pero apoiou a negocia. ción e o diálogo suspendido entre o
EZLN e o gobierno .
Dias despois, o novo bispo propúxose como mediador no estancado
proceso de pacificación entre o
goberno mexicano e o EZLN.
Arizmendi dixo que tentará achegarse e mantener ' contacto directo
cos zapatistas para contribuír ao
proceso de pacificación: "Se podemos servir en algo para o diálogo
estamos dispostos a facelo". O
Coordinador gobernamental para o
"Diálogo e a Negociación en
Chiapas" dixo xa que o novo hispo
"non era garante de imparcialidade
entre o goberno federal e os zapatistas", e descarto u que fora se-lo
intermediario. Bo sinal, un tanto a
favor do novo bi po.

ENTREVISTA

CONVERSA CON XOÁN CARLOS CARREIRA
Estivemos con Xoán Carlos Carreira, director e profesor da Escala Politécnica de Lugo.
Nos últimos meses anda colaborando con outras persoas para organiza-la volta daquelas
Xornadas Agrarias que foron durante os anos oitenta lugar de
referencia e foro de debate da situación do agro.
Aproveitando esa iniciativa quedamos con el para fa/ar dalgún dos temas
que serán debatidos nas vindeiras xornadas.
en tres puntos: uso . dos recursos
propios, respecto polo medio natural e rendibilidade económica.A
este respecto existe aínda un mercado grande de productos tradicionais, un gusto polas "causas da casa"
que fan que este modelo poida ter
éxito.Hai moita xente que gusta de
consumir
este
tipo
de
productos.Sen embargo, actual-:
mente, estas produccións están en
recesión porque cada vez · queda
menos xente na aldea que poida
producilos.
Un agro en proceso de envellecemento e despoboación precisa de apoio institucional.

· IRIMIA: ¿Cales serán os
temas prioritarios das próximas Xornadas?
X.C.CARREIRA: As xornadas
aínda están en proceso de creación
e contamos que se fagan a finais
<leste ano ou comezos do que vén. ·
O tema principal arredor do que
irán será o estudio das alternativas ó
modelo de producción intensiva
predominante actualmente no
campo.
1: ¿En que consiste ese modelo?
X. C. C.: No uso n grandes cantidad
d
sterco e fertilizantes
químicos, acompañado de investim nto el vado na explotación.
E te mod lo importado doutros
paí
pr vo a unha forte depend n ia d t
productos, que hai
qu adquirir no mercado. Esta

............
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dep_endencia agrándase, porque a
posibilidade de que sexan rendibles
todos estes gastos depende de· que
se manteñan uns prezos que, en
casos coma os do leite, están protexidos, pero poden deixar de estala
nun futuro.

1: ¿Que vantaxes lle encontras
a estes modelos fronte ó modelo intensificador?
X. C. C.: Entre o u tras causas a
racionalidade; un modelo agrario
máis racional deber!;l contar máis
coa producción forraxeira local que
coa importación de penso, tender a
aproveitar mellar a terra sacándolle

1: ¿Existen alternativas a ese modelo?
X.C~C.: Diso tratarán as xornadas, <lesas alternativas de desenvolvemento agrario que existen en
Europa. N elas entran, entre o u tras,
as das propostas da agricultura ecolóxica, pero tamén as doutros
modelos coma o agrario tradicional
adaptado á nova realidade, os un maior rendemento. É paradoxal
modelos extensivos, ...
ver -cómo nalgunhas explotacións se
1: ¿Como debe ser un mode- empregan grandes cantidades de
cartas na compra de penso tendo
lo de agricultura axeitado?
arredor
delas moitas hectáreas de
X.C.C.: · A agricultura debe
mant_er un equilibrio que se basee terra sen aproveitar.

o reducidotamaño das
explotacións segue
a ser un problema
grave

't
J

Pedro F. Pedrouzo Devesa
dade poden · ·sacar proveito dela.
Cando se produce este arrendamento moitas veces é verbal, dificultando este feíto o poder facer
moitos plans de futuro cunhas
terras das que en calquera momento poden deixar de dispoñer.
N este sentido a forestación das
terras encontrou moitas menos
resistencias pois require menos
dedicación á terra por propietarios
que non teñen pensado traballala. E
o maior problema da forestación é
cando esta se realiza en tetras axei. tadas á agricultura e ó pasto.
Ainda existe un mercado grande de productos tradicionais.

1: ¿Como pensas que se debera romper esa inercia?
X. C. C.: A Administración debe
axudar a crea-las condicións que
fagan posible este cambl.o de estratexia que de seguro beneficiará a
marcha da economía do labrego. E
un ·dos puntos fundamentais é o de
aumenta-la base territorial. A
intensificación productiva non contou con ela para aumenta-la · producción; e. nin as propias concentracións parcelarias (que deberan
ter ese fin) influíron significativa.m ente no tamaño delas.Así, o cambio da estructura agraria non foi
favorecido pola Administraci_ó n, e
hoxe en día o reducido tamaño das
explotacións segue a ser un problema grave ·para poder botar adiante
calquera modelo alternativo ó
intensivo.
1: E non semella ter fácil
arranxo ...
X. C. C ..: Entre o u tras causas porque o apego á terra aínda é moi
grande; e ademais cliso existe unha
gran rixidez para que os que posúen a terra pero non pensan traballala a arrenden a aqueles que de ver-

1: ¿Por onde debera ir entón
un modelo de agricultura
extensiva?
X. C. C.: O cambio de modelo
debe fundamentarse na flexibilizaCión no uso das terras, de n1aneira

que poidan acceder facilmente a
elas quen as queira traballar;
aumentando sempre que se poida a
base territorial da explotación que
axudará a face-la máis rendible e
eficaz.
· Todo este proceso debe estar
encamiñado a conseguir un logro:
optimiza-lo usó da terra.O ·éxito
desta idea dependerá da maneira en
que se incentive ó propietario da
terra a póla eri mans. de quen estea
disposto · a traballala.
1: E · aí debe ter un papel
determinante
a
Administración ...
X. C. C.: Exacto. Pensa que todo
proxecto ec~mómico de envergadura necesitou un apoio incondicional da Administración para que
unha vez se asentase puidese botar a
andar el só: a industria do aut.o móbil, Telefónica, as eléctricas non son ·
máis que exemplos dun proceso
levado <leste xeito. Cánto máis será
necesario se falamos do agro en
Galicia que sofre hóxe un envelle-

cemento e despoboación graves e
dunha falta de pe~spectiva de futuro moi preocupantes. O proceso de
despoboamento do rural curiosamente non levou .a que aqueles que
quedaban no campo aumentasen a
súa base territorial nin os recursos
naturais Q_ispoñibles. Os labregos
que hai dez anos dispoñían de escasas terras seguen nas mesmas malia
o . abandono que sufyiron moitas
delas; e iso é un lastre que aínda
sofre o agro galega para levar a
cabo calquera modelo de desenvolvemento que o modernice.

O cambio de
modelo debe
fundamentarse na
flexibilización
no uso das terras
· 1: Volvendo ás Xornadas,
¿tedes pensado dividir en bloques o estudio dos modelos
alternativos?
X. C. C.: Tres ou catro serán os
eidos nos que analicemos eses
modelos. O primeiro, o uso da
terra; o seguinte o capital, tecnoloxía e comercialización nunha agricultura sostible; e o último os distintos modelos de organización
para levala a efecto ( asociacións,
cooperátivas, ... ) de maneira que
poidamos avanzar no estudio duns
modelos que entendemos que
teñen moito máis futuro que o
intensivo.
1: Gracias, Xoán Carlos, polo
tempo que nos dedicaches.
Desexámosvos toda a sorte do
mundo. na organización das VII
X ornadas Agrarias.

o···········

DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS
cando era aínda un picariño viña tódolo~ anos polo
verán un traballar á nosa casa, instalando o seu taller
á sorribra dunha parra, xusto debaixo dunha vella
Zapateiro é oficio parco,
tecelán é merendeiro;
cepa de espadeiro: os nenos pasábamo-lo día aniñaheime de casar cun xastre,
dos arredor, fixándonos no que facía, cómo enfiaba
que gana moito diñeiro.
a agulla, cómo cortaba a tea, con qué lixeireza ganduxaba e cómo cosía na pequena máquina que· xa
fora de seu pai, ·das primeiras "Singer" que houbera por alí. Non recordo o seu no me, pero esto uno
vendo como con qué disposición lle daba coa man
á maquina, coa que corría que metía medo.
Entre os xastres había de todo coma noutro calquera oficio (e o mesmo cómpre dicir das costureiras, das que falaremos outro día), pero -en
xeral- abundaban as persoas eivadas porque era
unha ocupación de andar con cousas liviás, que
precisan máis maña ca forza. Estou pensando nun
chepudiño que trabaliaba no taller do meu xastre
de cando xa era adolescente. Agora, logo de pasar
tantos anos, aínda me lembro das conversas que
botaba con meus avós, sen présa, sempre disposto a
. falar de todo; do humano e do divino: por certo, foi
· un dos primeiros coleccionistas de selos que coñecín, afección aínda rara daquela e menos nun xastre.
Agás naquelas comarcas onde era tradicional que
traballasen de ambulantes (coma· os afiado res e os
canteiros, poñamos por caso), en tódalas demais as
Lauda dun xastre ou mercador da igrexa de San Francisco da
Coruña (debuxo de A. Erias).
mulleres preferían homes qµe tivesen o taller na
Agora xa quedan poucos xastres tradicionais, dos casa e non que andivesen percorrendo outras
que. teñen taller de seu, e nel - sós ou na com- terras, como lembra esta cantiga:
pañía dalgún aprendiz- botan .o día cortando, ·
ganduxando e cosendo. A culpa desta escaseza
Home xastre non o quera,
débese a que actualmente a inm.ensa maioría da
que non me ten convenencia,
roupa de home mércase confeccionada. Antes,
darme moitas noites Jóra,
cando facía falta un traxe, un pantalón, un chaleque
e non teño esa paciencia.
ou unha chaqueta, o primeiro era escolle-la tea
nunha tenda de tecido ; e logo íase ó xastre, que
Pero non todas eran de igual parecer, habendo
t maba as medidas e se encargaba de cortalo e algunha que ben lle gustaba ter tratos cun xastre:
fa elo.
Ha bíao n tódala parroquias, uns con taller fixo
Encargáronme unha criba,
e utr ambulante . O egundos andaban de casa
e trouxen unha peneira;
n a a 1 vand a máquina de coser á cabeza, e ali
a culpa foi dun xastriño
mían
algúns, tam' n durmían. Lembro que
con quen atopei na feira.

OS XASTRES

················-

Clodio González Pérez

Ordenanzas e constitucións dos xastres de Noia (1614).

ALFAIATES
Sobre todo na idade media, a denominación que
máis se documenta para os que traballaban por este
oficio é a de alfaiate-(do árabe al-jayyát), pero rematou prevalecendo a de xastre (do latín sartorem).
Cando nunha vila ou cidade había varios formaban entón unha confraría baixo a advocación dalgún santo, participando nas festas e nos actos públicos máis sobranceiros e, en particular, na celebración do Corpus Christi ou Corpo de Deus. Así,
unha comparanza, no 1437 en Ourense ían xunto

cos mercadores: !ten, que ande lago a quinta confraria
depús la de San Sebastíán, a confraría de Santa María a
Madre) que he dos mercadores e alfayates, con seus jogos
et ofifios. E anos despois, en 1565, os de Compostela
eran os que se encargaban de organiza-la danza de
espadas, que aínda existe actualmente en
Redondela, pero nesta vila pontevedresa sempre
correu a cargo -segundo parece- dos mariñeiros:
a los sastres, su danfa de espadas con que ellos vayan bien
aderesfados.
Entre outras, coñecémo-las ordenanzas e con titucións da confraría de San Xoán Bautista de N oia,
renovadas en 1614, na que se acollian ademais dos
xastres outros oficios afins, como os tondidores ou
tundidores que igualaban con tesoiras e coitelas o
pelo dos panos e das peles; os marceadores que lle
rapaban a lá ás _ovellas; os bordado~es, os botoeiros,
os sombreireiros e, por último, tamén os tratant s
destes productos. Tanto no cemiterio de N ia
como noutras necrópoles antigas -a da desapar cicla igrexa de San Francisco da Coruña, por exem- ·
plo- pódense ver aí~da hoxe en día algunha tampas de persoas que tiveron este oficio, e que se sentiron orgullosas del, mandando gravar sobre .a pedra
a súa ferramenta simbólica: as tesoiras.

e········

MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

A Pascua traíanos os nomeamentos
do r. Aznar: tr s ministras, unha
m nos ca no anterior goberno, pero
n mini terio
máis relevantes .
rab 1l ll cu tou. Se son certos os
ruxc ru e
lia Villalobos negouse a
pre idir o Ministerio de Medio
Ambiente. I to unido ás dúas presidenta das cámaras, ás dúas académica , Carmen Igksias acompaña a Ana
María Matute dende hai pouco
tempo, fai que vaia mediando a nasa
esperanza no camiño da igualdade
que aínda queda por percorrer.
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Hai case un mes, o l O de maio, o
presidente da .R AG Francisco
Fernández del Riego, afirmaba nun ·
~ornal que ten "in pectare" varias
mulleres para propor. como _candidatas . Polo momento hai só dúas .
¿Poderemos chegar a escribilas en
branca?
A editorial Temas de hoy, vén de
publicar Palabras dt: mujer onde da a
palabra a dez ídem para falar doutras
tantas figuras nas que se encarna.
Sempre son para mirar en branca estas
iniciativas.
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Engracia Vida/

Xa na A Nasa Yerra, Galicia e
·s emanario, ternos que sauda-la serie
que está sacando de biografias de
muller. Arantxa Estévez escribiu a de
María Casares, Carme Vidal a de
Maruxa Mallo, e os diarios de Syra
· Alonso ven tamén a luz:· Cada vez
faise menos <loado seguí-la literatura
feminina e isto é moi branca.
E máis branca: No Congreso de
Xusticia e Solidariedade, celebrado
en Vigo
palas
Comunidades
Dominicas de toda España, apareceu
a muller con protagonismo e responsabilidade. Un pouquiño negro sería
que _non tivese algún dos cinco relatorios que se reservaron para os
homes, pero chapeau ó seu papd no
Congreso: ¡Xa se notou!
E branca tamén para o futuro. O
domingo 11 de xuño celebraremos
no Mosteiro da Armenteira a IX
Asemblea - de Mulleres Cristiás
Galegas, de 1O da maña a 7 do serán.
Coma sempre aberta. Síritete invitada.
Se mo admitides douvos un consello. Se aínda tecles a posibilidade non
vos perdades o filme Sei quén es, paga
a pena. Como é probable que teña
desaparecido da pantalla grande atentos a cando chegue ó videoclube. Xa
diredes qué cores imperan.
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O BIENIO .IRMANDINO

Xosé Chao Rego

............................................................................................................................. ·........................................................................................................................................................... .

UN BIENIO SON DOUS ANOS
Cando se puxo en marcha O
Bienio Irmandiño, nin tan
sequera se tivo en conta que a
histórica loita irmandiña do
século XV - por conseguí-las
terras ocupadas polos señores
feudais durou dous anos.
Pensouse nun labor pendente
a facer, iniciado por Xesús
Ferro e Daniel Muñoz. con
outros, para, entre outras cousas, realizar unha enquisa para
saber da receptividade da
liturxia en galego pola parte
-do noso pobo.
Hai uns anos, por estas datas,
bulían os responsables, soaban
os cartos nos petos, tremaban

Necesitamos
xente que nola
axude a pensar e
a decidir e que,
tamén e previamente,
participe na Loita
. pola Palabra.

Fest a da Palab ra.

persoas deixáronse penetrar
pola humidade para ciaren
testemuño de que a cultura
agardaba promesas de tal
Loita. E á cousa resultou.

Hoxe parece coma se o
impulso esmorecese. A penas
:se fala do Bienio Irmandiño,
que por ·motivos estrictamene
pragmáticos tivo que renun. ciar a facerse Asociación e
abandona-lo seu efémero
substantivo de bienio. E agora,
que se prepara a festa do 24 de
xuño, estamos cheos de inteos organismos oficiais polos rrogantes, que queremos comatracos que se pretendían a partir con tódolos amigos.
favor dunha festa: Lo ita Po la
P~nsamos nunha presentaPalabra. Caladiños pola chuvi- ción -da enquisa e dos seus
ñenta friaxe pero alporizados resultados para ese sábado.; día
polos abusos que padece o 24 de xuño, e nunha pequena
noso idiom~, cerca de dúas mil festa. Necesitamos xente que

nola axude a pensar e a decidir ,e que, tamén e previamente, participe na Loita pola
Palabra. Non sería de proveito,
nin para a nosa terra nin para
os nosos folgos, gastar forzas
na desmemoria. Se hai que lle
mete-lo coitelo abrahámico á
Gran
criaturiña, que o

Hoxe parece
coma se o
impulso
esmorecese.
Sacrificador o leve canda el.
Pero se houber que resistir,
daquela , como di cía Víctor
Jara, a arrincármo-los ararmos ...
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CRONICA
XXVII PASCUA XOVE: "A lNXUSTIZA VIVE NO
MUNDO, O PERDONTAMEN"
Ó redor dunhas catrocentas persoas, na súa maioría mozos, déronse cita no Colexio
Filipense de Vilagarcía, que é o lugar onde cada ano, dende hai vinteseis, se celebra a
xuntanza da Pascua Xove. nese curruncho de Galicia.

Á noite un dos moitos grupos da
Pascua, foi o encargado de face-lo Acto
d Pres ntación. Así, animáronno-la a
rnada cunha divertida comedia do
pr grama "Ti le eo",
áb do fixéron
Grupos de
raballo. No prirneiro toco u adop tar
un pap 1 defende-la súa postura, estivera a favor ou non, e faláronse de
temas tan importantes como o pr:oblema da inmigración, ou a débeda externa. No eguinte grupo de traballo, tratába e o tema dun abandono do fogar
familiar por parte dunha rapaza incom:prendida polo pais, e cómo logo
regresaba, e cal sería o final que nós
pofieriamos á historia.
Pola tarde, Faladoiros; así que persoe1ro do mundo relixioso, cultural,
social, .. ., viñeron conta-las súas expe-

riencias e opinións sobre temas tan
importantes como o pecado, o perdón,
a sida, o desequilibrio norte/ sur, a
inmigración, a xenofobia, etc.
Logo chegou un dos mellares
momentos da xuntanza, o Acto
Penitencial. Tratouse o tema do "perdón", que era sobre o que versaba a
Pascua des te ano; de paso tamén se
falo u do "pecado", todo aquilo que
atenta contra un mesmo ou contra os
demais. Así, cada quen tivo tempo de

Seguir camiñando
polo vieiro da
verdade, da xustiza
social, do apoio ós
demais, do
compromiso cos máis
desfavorecidos
recapacitar, de reflexionar naqueles
bancos cubertos de carriza centenaria,
de pasear, e incluso de abrir o corazón
e a alma a Deus e desfacerse do lixo
interior que consome ás persoas cando
non son quen de autocriticarse.

O domingo foi de reumon de
Grupos de orixe e valoración da xuntanza <leste ano, logo foi de Asemblea e
Manifesto. Expúxose a vontade de
seguir camifiando polo vieiro da verdade, da xustiza social, do apoio ós
demais, do compromiso cos máis desfavorecidos, cos esquecidos; foi o manifesto da palabra e do perdón, - a inxustiza vive no mundo, o perdón tamén.
Logo foi a Bendición do xantar, en
varias linguas, respectando ·a diversidade cultural, social e relixiosa. Logo, a
Acción de Gracias.
¿ Rematou a xuntanza da Pascua
Xove 2000 ? Recolléronse as tendas,
metéronse as cousas nos coches e marchamos, pero non rematou a Pascua,
nin a mensaxe, nin o perdón, nin todo
o alcanzado neses días, senón que
comezou a Pascua, seguiu no tren, no
coche, nos fogares de cada quen, nas
aldeas e cidades, no amencer cotián ...
porque algo quedou interiorizado en
nós, algo quedou vivo, sementado para
agromar e medrar cada día da nosa
existencia. Quedou a vontade sincera
de axudar ós demais , de comprometérmonos a non quedar estáticos ante a
inxustiza, de non cometer máis pecado
do que fai dano ó próximo, do que nos
fai dano a nós mesmos.
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CRONICA

Valentín Arias

XV ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS
O sábado 6 de maio xuntámonos no local das peregrinacións Xoán XXIII do Monte do
Gozo os participantes nas XV Asemblea de Crentes Galegas. A convocatoria foi para as
dez da mañá e alí estabamos preto dunha trintena de persoas fa/ando, debatendo e
sacando conclusións sobre un tema moi atraínte: Esixencias do compromiso cristián'~
11

Comezamos por observa-los
principios e fundamentos da
nosa vida persoal e societaria,
situámonos no mundo concreto e as súas estructuras, relemos
o noso estar na comunidade e
na Igrexa e intentamos chegar a
unha reelaboración expresa da
vida de fe.
Fixemos un cuestionario de
traballo formado polas segumtes preguntas:
-¿Cales son os princip10sfundamentos da nosa vida e da
comunidade e como os v1v1mos?
- Na nos a realidade diaria,
¿como repercute a estructura

social, política, económica a
nivel persoal, familiar e de
grupo e que actitudes tomamos?
-Revisando o noso estar na
comunidáde e na Igrexa:
¿como está a dialéctica profe•
cía- estructuras dentro das nosas
comunidades e cara a fóra?
Como podedes . observar, o
programa, meténdose a fondo,
daría de si para bastantes máis
horas das que estivemos, pois
rematamos sobre as seis e media
do serán, despois de celebrar
unha eucaristía e xantar todos
xuntos ó mediodía.

Algunhas ideas que saíron foron as seguintes:
-Mante-la esperanza é un deber, non un luxo, debemos mantela aínda en tempos duros como son os presentes.
-Debemos facer e ter unha liña de ética de mínimos, apoiando e apoiándonos noutros movementos aínda que
non sexan crentes.
-En Galicia tócanos tirar un pouco máis do carro do progreso e da inculturación da fe; témonos que facer ver
e oír máis do que hoxe nos ven e oen.
-No~ podemos deixarnos arrastrar polo neoliberalismo reinante, ternos que manter sempre aceso o facho da
utopía, aínda que só sexa como unha referencia necesaria. Este facho medrará na medida en que poidamos
influír nas estructuras de poder e de ambiente.
-As alternativas ó neoliberalismo formuladas por Casáldaliga son regras de ouro que non se debían esquecer:
Supremacía do social
Solidariedade eficaz
Afirmación cultural
Inclusión económica e socialDereitos humanos
Estado social e participativo

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Supremacía do mercado.
Individualismo corrosivo.
Idolatría da globalización.
Desemprego en masa.
Violencia e impunidade.
Estado mínimo e policial.

-Parécenos importante participar nas organizacións sociais de tod.o tipo (partidos políticos, sindicatos, asociacións veciñais, culturais, etc.) co noso ideario e tratando de cambia-lo que non nos gusta, pero desde dentro.
-Nas estructuras eclesiais, sempre que poidamos ser e actuar como somos, é importante participar polos mesmos motivos có punto anterior.

FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Elomanía ·
¡Vaia, vaia, vaia!. Parece que non hai dúas sen tres .Nesta terceira entrega
rematamos co pronome, e... ternos moitas esperanzas de que vos quede
aprendido, porque ... ¡que tristura!, cando a revista chegue a vós xa ónde o
conto irá, pero dicímosvos que estamos a escribir isto hoxe, 17 de maio, o día
das Letras Galegas, e témo-la radio de fondo, sintonizada en qué máis ten qué
emisora e "Vos recordamos que neste día lembramos a Murguía". "Vos anuncio os
actos... " e "Me despido de vós". ¡Esta xentiña non le Irimia! ¿Sabedes por que se
nos fai un nó no peito?, ¿e non? ¡¡Porque en galego un pronome átono
NUNCA empeza unha oración!!Vós ben sabedes que o locutor debería dicir:
"recordámosvos ... , anúnciovos..., despídome ..." Simplen1ente estabamos recapitulando .. .
E irnos con outra. Quédannos por
aí dous detalliños por contarvos: Un
é o uso do "el" comodín, invariable
(os entendidos chámanlle pleonástico) que oímos empregar dabondo
nalgunhas zonas. Se cadra sóavos
e traña unha frase coma "¿E el
ch ve?" ou "E el xa quenta o sol" ¿e
el n n oñec des este uso do pronomc? i, h , el évos m i empregado.
el n 's t mén volo queríamos
plicar, u r e rdar,para que o usede ·," 1 non se perda". Como tampouco e debían perder outras formas do tipo "N osoutros e vosoutras" propias de certas áreas onde
din: "Nosoutros lémo-la revista e
¿vo outros non?. Que si, que estas
formas que non llas oímos ós locutores-que non sen1pre cumpren coa
súa obriga de transmitiren o galego
normativo-.
¿E el escampará?.
En cambio, o que está mal dito son
expresións do tipo "e por elo ... ", "e para elo ... " Tamén é totalpiente incorrecto coa función de suxeito, (* elo ponme de mala idea) _, que non é máis ca
unha traducción literal, un calco do castelán ello: Ello es as( e vai e din: Elo é
así. Pois non é así. Elo é un pronome neutro que existiu na lingua antiga, pero
hoxe está en total desuso e foi substituído polo demostrativo neutro
-i to/ esto, iso/ e o, aquilo/ aquelo- Entón dir~amos: "Isto ou Iso é así". Só quedan r to do tal "elo" nas frases feítas do tipo "estar a elo", coa idea de estar
r alizando algo con afán.
E nada de lo aquí alá, unicamente que se queremos falar de cada un dos
aro que forman unha cadea ou "Rompeou un elo e escapou o can que estaba amarrado", ou no sentido fugurado, cada un dos elementos que relacionad
ntr i dan e plicación a algo: "Dou. co elo que lle faltaba e xa o deixou
li to' .
E b n, on i to pechámo-lo capítulo. ¿Quedan dúbidas? Xa sabedes onde
tamo . Practicad qu . . . tra de maio vén san Xoán. ¡Ata máis ver!

_

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

O CANTAR DO IRIMEGO
1. . Pasaron as Letias Galegas:
¡Meu irimego, escoita!
Os cantores matutinos:
róubanlle ó pobo a loita.

2. ¿Non lembras tempos xa idos
en que nun día coma hoxe,
o rumor da nosa fala,
no medio do pobo roxe?
3. Tempo de descubrimentos,
xornadas de fantasía,
soños de galega rexo ·
resistente día a día.
4. Era un tempo arelado:
¡foron de camiño as Letras
e os beizos dos picariños
zugan de Galicia as Tetas.
5. Fonda a . canle do Río
e o seu fondo non se vía
mais agromaba unha ninfa
que atende por Rosalía.
6. E daquela si; abofé,
bañaban a nosa pel
ríos coa tona do leite
un chan adozado en rriel.
7. Pero veu o Gran Señor
e seica ninguén coma el
pra manterse ó serviciD
á fronte dun pobo fiel.

8. E os cantores ínatutinos
inzaron por todas partes:
¡Son galega coma ti!
a1nosan as súas artes .
9. As súas mañas, sabidas,
con aprendidas virtudes:
das damas e dos señores
del Frente de Juventudes.
10. Deron en soprar, soprar,
gaitas foron moito mil
soprador aproveitado
canatamañás ben servil.
11 . Agora todo é oficial
e o que aínda máis amola
é que ese día nos rouban
o gran Día da escola.

12. ¡Ai miñas Letras Galegas
¿por que te aloumiñan tanto?
Por aqueles tempos idos
déxame ceibarche un pranto.

