
"É coma o fermento que unha muller 
amasa en tres medidas de fariña" 

REVISTA QUINCEN 'AL DE CRENTES GALEGOS 
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E D 1TOR1 AL OBSE~IÓN Recentemente 

o Vaticano fixo un dos seus ridículos histórico~, eses que · 

dan vergonza allea, pero non propia, porque . os autores 
son incapaces de contemplarse desde fóra de si mesmos, 
cos olios limpos da xente sa e normal. Unha orde do 
Vaticano enviada por fax mandaba retractarse ós bispos 

brasileiros, que admitiran o uso do Condón para. prote
xerse da sida. O curioso é que os bispos se retractaron, 
cunha saída peregrina, afi~inando que a súa concesión 
se referira só os non católicos. Casaldáliga deu no cravo: 

"¿Que necesi
dade terán os 
non católicos de . 
. que os hispas · 
lles autoricen o 
condón?". 

Ó mesmo 
tempo. un 
enviado do 
Vaticano a 
aquel país 
aconsellaba 
non ordenar 
ós portadores 
do virus da 

' ida. A n om comentario a re posta de 
a • ldáliga: "Estarnos volvendo ó tempo dos leprosos da vida 

de risto. Vczticano esquece que Xesús sempre estivo a.favor 
de contaminados e contaminadores e a úrtica contaminación 
que perseguí u foi a da hipocrisía, a do orgullo e .º fundamen
talis1110 relix ioso." 

E te é un bo tra fondo para fotografa-los ridículos da 
no a Igrexa en Galicia, materializados ultimamente ·na 
xhortación dun bispo para que os separados que viven 

con outra parella e situacións asimilables se afasten. da 
comuñón e, en sinotnía co bispo, na negativa en p(tbli
co dun crego de dá-la comuñón á nai dunha nena pre
ci amente na celebración da primeira comuñón desta, 
porque seica vivía en.pecado. 

on o novas, eica inextingúibles acenos saduceos, 
u to o que máis alporizaban a Xesús de Nazaré. 

Agravado porque aquí o xuízo sobre os pobres, cén
tra de maneira enfi rmiza e obsesiva na cuestión 
e,, ual. Moi traumatizada segue certa casta sacerdotal co 
unto· do o, moi mal o vive, moi capaz se ere de 

" uízo ne te t m a moi incapaz en ca e tódolos demais. 
Nin r ubo legalizado nin o enriquecimento fácil, 

p ulati in ultant , nin a corrupción e o caci-
qui m políti o, nin a destrucción dos ecosistemas, nin 
• di riminaci , n d inmigrante , nin a manipulación 
d infi rmati ni a t rtura do dictado re .... merecen 

.... ... . ... .. . . _ Foto portada: Xurxo Lobato 

nón denuncia profética. Só o 
o nov no . 

o TRAS NO ACADÉMICOS Á 
ESPREITA O malo é que a Academia de Historia 
-española excluínte- ·non .tiña ra-zón. 
Dixeron, cautelosos, receosos e reconquistadores de 
esencias que a Historia dos libros de texto de Galicia 
non é a Verdadeira Historia Patria. Que é unha his
toria insuficientemente española e, en consecuencia, 
p~ngosa. 

Como case sempre a Galic1a úsana, de pasada, para 
outro fin . O obxectivo, ou mellar, a diana, é País 
Vasco, da que se fan as afirmacións máis grasas. Leña 
ó lume da desconfianza e a acritude. Por algo o 
informe só agradou á ministra de cultu,ta, ó Abe e 
conxéneres. 
A min venme á. cabeza un libro deses, en galega, dun 
dos meus pequenos. Traía unha . foto dunha paella 
valenciana e no pé: "o polbo á feira é un dos pratos típi
cos de Galicia ". Non podería asegurar cál era a edito
rial, que non era galega, serrón universal, e lamento 
non ter conservado tan fen;ioso exe.mplo de adapta
ción curricular. 
O que lle preocupa a eses académicos é que as nacio
nalidades con lingua propia poidamos determinar ata _ 
un 45% do contidos ·das ensinanzas. Ei-lo problema. 
Pero a realidade é que a fon;na de ocupar ese 45% é, 
en xeral, abando mentecata, por usar un adxectivo 
que poida entende-la Academia, e que lle resulte 
tranquilizador. Pola miña experiencia, as "Sociais" de 
primaria adaptadas a Galicia son un pestazo aburri
dísimo e reiterativo, curso tras curso, de ríos locais, 
definición de concello e bisbarra e estatuto de auto
nomía. En terceiro de ESO a historia de Galicia, que 
ocupa .menos do 10%, é riormalm.ente a parte que a 
profesora di que non hai que estudiar. . _ 
É, señores académicos españolísimos, unha mentali
dade tan provinCÍana ·que merecería tódalas súas ben
dicións. Poden estar perfectamente tranquilos ·que 
.aquí lles sobran aliados e non hai máis ca ve-la efica

cia do seu informe: 
todo o mundo a por
fiar ¿nacionalista eu? 
Era boa, eu non son 
nacionalista, eu non son 
nacionalista .. . 
Rele-la historia de 
España e do enteiro 
mundo desde Galicia . 
e saber da sorte que a 
Galicia lle tocou nesa 
historia é outro can
tar. Tarefa pendente. 
Pavor de acadérnicos. 
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A CLAVE-! 
Xabier Blanco 

PASTORES BOS, PASTOR.ES MALOS. 

OECO Manuel Pérez Blanco 

A maior parte do naso tempo empregámolo en arranxa-las cues

tións vitais cotiás; a nasa mente ten abando con busca-las solu

cións para so lventa- los problemas que a vida nos vai poñendo 

diante. Cando non, desexamos esquecer e buscamos que nos divir

tan. Así, a nasa vida vai entre ocuparnos, preocuparnos e estresar

nos, por unha banda, e esquecernos, distraernos e divertirnos por 

outra. 

Neste ir e vir, ás veces, pode ser que nos quede un oca, ou que a 

vida. nos de unha do revés, e pode xurdi-la posibilidade de que nos 

paremos a pensar e que nos preguntemos qué estamos facendo 

coas nasas vidas, qué sentido ten e se paga a pena vivir así. 

As respostas que atópamos son, que non hai respostas ou que a 

vida non ten outro sentido; que, lago, hai que ir simplemente · 

tirando e botar días ás costas. 

Peró isto non nos satisfai, pois necesitamos imperativamente saber 

que non estambs tirando coa vida, que paga a pena ter nacido, e 

e·ncher de contido· o naso existir, necesitamos ilusión e esperanza, 

necesitamos unha guía e unha VERDADE á que agarrarnos. 

As circunstancias vita is dos xudeus contemporáneos de Xesús non 

eran máis ilusionantes cás nasas. Golpeados polo imperialismo 

romano e a complicidade das súas autoridades relixioso-civís, bus

caban alguén que lles abrise novas ·comprensións e novas horizon

tes á probreza das súas vidas. Andan 'coma ovellas perdidas. 

Xesús será o bo pastor que acolle con paciencia, comprende e 

enche de luz ·as súas escuras vidas. Tamén, para nós, xente de 

hoxe, Xesús, ten unha VERDADE e unha resposta ás nasas inque

danzas profundas. Mais tan perdidos como andamos entre tanta 

preocupación e tanta distracción, ¿atoparémo-lo oca de serenida

de necesario para descubrila? 

O presente texto evanxélico profundiza o tema do pastor coma aquel que ten unha responsabilidade cara ós outros. 

Xe~ús precisa descansar da tarefa que leva a cabo, pero, vendo que se lle achega xente fament~ de escoita-la súa palabra, "El, 

conmovido, porque eran coma ovellas sen pastor, púxose a predicar ensinándolles moitas causas" (v. 34). 

Estas ovellas sen pastor son os pobres da Palestina de entón, "os pobres do país" -así os chama ·a Biblia-, tratados coma ignoran

tes e sen remedio polos escribas e· fariseos. Pobres porque pecadores, dicían os grandes e poderosos. Deles ocúpase en primeiro 

luga'r Xesús. El viu sobre todo polos últimos da sociedade; préstalle atención, interrumpindo incluso o seu lexítimo descanso, a 

aqu_eles que ninguén lles facía caso. 

Varios séculas antes de Xesús, xa o profeta Xeremías recordaba que hai pastores e pastores. Hai pastores coma Xesús, sempre ó 

servido dos demais, especialmente dos máis necesitados e necesitadas; e hai pastores que, no canto de unir, dispersan; no canto 

de servir, dominan e, enredando en mil ocupacións vitais, esquécense para qué están e onde están e, polo tanto, non cumpren a 

súa misión senón. que a traizoan. Non abonda, pois, con recibi-lo título de "pastor", a clave está en selo de verdade reproducindo · 

en nós os sentimentos de Cristo, o Señor. 

e·········· ···· 
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A PENEIRA 

Os galegas. de VENEZUELA tamén están preocupados _polo futuro- deste 

p9ís ante as eleccións do día 30. Son 100.000 dos que 40.000 está a pasa-lo mal; 

outros están a trabal lar con estes, como o misioneiro Xosé Manuel Álvarez, que apa

rece na fotograffa, do Celeiro de Viveiro, dirixe a escala "Don Basca" e traballa cos 

nenas da rúa. O 800/o dos venezolanos viven na po~reza ·despois de moitos anós de 

abundancia gracias a venda de petróleo, pero agora a incertidume pende sobre este 

país do que, desde que está Chávez no poder, foxen as inversións e as iniciativas. 

A península de COREA camiña cara algún xeito de integración despois de 50 . 

anos de ruptura e separación polo paralelo 38, que aínda foi violado polos veciños 

do norte en 1996. Estes levan anos sufrindo unha forte crise económica e _política 

pois cantan con mais de 200.000 presos políticos e un millón de martas pala fame 

noqueé o derradeiro vestixio do estalinismo. Moi militarizados, o norte_ con 23 

millóns de habitantes cantan con 1.250.000 soldados e os do sur con 44 millóns 

teñen 700.000 soldados e 37.000 norteamericanos. 
. , 

ATARTARUGA 
11 PRIMMA11 ere máis nas bonda

des da illa de Cuba cás autoridades de 

U$A que tanto retiveron a Elián, 'o nena 

balseiro, e o día 13 emprendeu desde 

Vigo a súa viaxe de volta. Varara en 

Vigo en novembro onde chegara con 

outras compañeiras seguindo as corren

tes que_ntes do Golfo de Cuba onde 

naceu hai sete anos. O ·frío gal ego fíxoa 

invernar e tamén debilitarse; foi inter

nada e recuperada no lnstituo de 

lnvestigacións Mari ñas de Vigo e aquí 

coñeceu á foca Ulises e ó golfiño 

Lourida que despois desandar tamén 

volveron ó seu medio ... Neste intre 

Primma viaxa cara o Caribe e se os tibu

róns non llo impiden está ali dentro de 

15 ou 30 anos. 

Aínda que a denomi~ación 11 DÍA DA PATRIA GALEGA" é de 

1969 nunha convocatoria feíta xa pala UPG, desde os anos 30 e sobre todo na 

República, celebrá~ase o 25 de xullo como unha xornada reivindicativa e h~xe no 

Ano de Castelao queremos lembra-lo "Mitin das Arengas" de 1933 na Ferradura de 

Santiago no que participaron Castelao, que aparece na foto, Suárez Picallo e 

Eduardo Blanco Amor. No 34 chegaron a participar 30 oradores e no 35 xa non o 

puido facer Castelao que estaba desterrado en Andalucía. Desde o 31 foi o Partido 

Galeguista o que foi enchendo de simbolismo e loita un ha xornada que axudaría . . 
sempre a renova-lo alento e o ho.rizonte das liberdades . 



Están a afundi-lo SECTOR 
P~SQUEIRO, por unha banda 

o aumento dos carburantes que xa 

supera o 1420/o, por outra. p desmantela

mento da frota polo peche de mares 

como os da Arxentina, Marrocos, etc .... 

No banco canario-sahariano faenaban 

desde 1940 máis de 200 buques con 

4.000 tripulantes; agora só 83 con 

1.000 ... lsto está a fundl-la vida dalgun

has das nasas comarcas: na Barabanza o 

400/o dos palangreiros dependen da 

pesca en Marrocos e n·a Garda o 250/o da 

. súa economía vive a expensas desta 

mesma zona, e todo ·isto sen que unha 

Europa que medra de costas ó mar, pro

poña novas alternativas para unha frota 

amarrada ata non se sabe cando. 

Alfonso Blanco Torrado 

Algo está a moverse neste continente desde que Fischer, o ministro alemán de 

, Exteriores, vén de urxir unha EUROPA FEDERAL, apoiado por 

Francia que estreou a presidencia da Unión Europea o 1 de xullo. Fronte a eles está o 

tándem Madrid-Londres que prefiren unha Europa de estados-nación, desconfiados 

aínda da vontade dun continente que respecte ás culturas e identidades de tantos 

pooos milenarios como a foron construíndo desde hai séculas. Esta reticencia enfría 

decote· a creatividade dunha Europa que quere limpa-lo seu rostro de toda barbarie e 

intolerancia. Na foto, o líder dos verdes alemáns, Fischer, e o dos socialistas france

ses, Jos pin. 

As ABELLAS moi afanosas en aprovisionarse ·para o inverno están a cruza

las nasas herbas abelleiras neste tempo. Cada abella nunha soa viaxe. visista de 

1.000 a 2.000 flores e ten que facer entre 10 e 12 viaxes cada xornada. Na fotQ, · 

Xosé María Seijo, presidente. da Asocaición de Apicultores de Pontevedra, que está a 

experimentar unha relación moi fructífera entre as abellas e o kiwi, xa que aquelas 

coa polinización multiplican a. floración desta froita e elas alimentanse mellar. O mel 

está a converterse nunha producción xeitosa para moita xente1 así este labrego 

canta con 70 col meas en Tomiño, no Baixo Miño, e nos mellares tempos con 

100.000 abellas cada u·nha. 

Á marxe dos beneficios de intermediarios e o mercado, das feiras do libro que están 

a multiplicarse nestas semanas, a editorial A VOZ DOS SEN VOZ 
segue a ofrecernos libros e videos ó prezo máis módico, ó alcance de tódolos petos, 

gracias ó altruismo de autores e traballadores porque segundo eles "o libro segue 

senda artigo de primeira necesidade na cultura dos pobos e debe ser t ra tado como 

tal e non coma instrumento de negocio. Creada polo Movemento Cul t ural Crisita no 

(Madrid. 913734086) é a editorial que máis publica sobre os pobres e o Terceiro 

Mundo ademáis da revista "Autogestión". Na foto o seu fundador Xulián Gómez del 

Castillo nunha conferencia na Universidade de Santiago no 95. 

e··········· ··· 



f~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~fr Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf. : 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~Jo Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf. : 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

fh Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981- - 35 3716 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

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

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf. : 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO. 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~Ei Oliva, 24 

···············e 

36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 79 18 

. ~ 

POLITICA Tintxu 

AS CO·NTAS NON CADRAN 

Na década dos noventa, a clase política galega andou enleada nunha polé
mica interminable sobre os prazos de construcción das autovías . Desde as pri
m eiras recla:nacións, sobre todo por parte de Camilo Nogueira, de que esas· 
estradas tiñan que estar rematadas no 95, veu logo o pacto de Fraga con 
Cosculluela para facelas no 97 e populares e socialistas déronse por satisfeitos 
co seu remate no 98, aínda que quedase algúns anacos para o 99, ·e Pedrafita 
para o 2000 (que agora vai se- ló 2001) . 

A disputa de nomes 
esconde· notables 
diferencias de fondo. 

Pois ben, agora volvemos 
estar na mesma con respecto ó 
tren rápido, aínda que a polémi
ca non é tanto de datas como 
de contido: que se tren de alta 
velocidade, que se velocidade 
alta, que se tren de altas presta-
cións. ... Seguimos mareando a 
perdiz e volve a polémica. 

O novo ministro de Fomento anunciou no Congreso -e confirmoulle logo 
a Manuel Fraga- un investimento de dous billóns de pesetas para o novo tren 
rápido do noroeste (País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia) . Falouse, sen 
m oita piecisión, de que para o ramal cara Galici~ se destinarla medio billón de 
pesetas, ademais dos oi~enta mil millóns de pesetas para arranxa-la actual rede 
interior galega. 

A disputa de nomes (altas prestacións, alta velocidade, velocidade alta) 
esconde notables diferencias de forido. O concepto de TAV (Tren de Alta 
Velocidade), tal como se usa en Francia ou no AVE M adrid-Andalucía, supón 
trens de viaxeiros a velocidades da arde de 300 quilómetros por hora, por 
unha vía específica. 

No Ministerio de Fomento empregan ese termo para falar de Madrid
Valladolid (e continuación a Francia polo País Vasco). Pero queda na nebulosa 
o resto; M anud Fraga fala dun tren de altas prestacións, de viaxeiros e merca
dorías, que circularía por. unha vía convencional e non superaría os 200 qui
lómetros. 

Viría senda algo' seme
llante ós tren's que teñen 
hoxe en Alemaña. Pero hai 
tal mitoloxía m ontada ó 
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redor destas cuestións que 
se pretende tomar á xente 
por parva. E se algún depu
tado do BN G fala de que 
ese tren vai circular a pouco 
máis de cen quilómetros 
por hora móntase en cólera, 
sen recoñecer que o que 
mesmo que dixo o minis

e. . 

tro: de Madrid a Coruña . en catro horas (incluíndo o TAV de M adrid a 
Valladolid). Se había dúbidas sobre esta interpretación veu o secretario de 
E tado de Infraestructura a despexalas : non se pode critica-la velocidade dun 
treito concreto, hai que fal~r da media xeral do conxunto. 



MULLER .EN BRANCO 
SOBRE FONDO NEGRO 

Parece que estamos baixo unha 
cortina de negro. Non é posible segui
la traxectoria da violencia doméstica · 
que se dóbra e triplica cada semana e 
que _ aínda que pareza reiterativo en 
exceso non ternos máis remedio que 
denunciar e revindicar unha educa
ción da toleracia, do respecto, da 
iguald~de, que nos ensine a convivir 
e acepta-lo momento no que unha 
persoa decide apartarse de outra 
polas razóns que ·sexa. · Xa fora por 
unión sacram~ntal, civil ou amiga
ble ... (vai dirixido _ós señores Fraga e 
Álvarez del Manzano) · 

Isto de escribir destes temas ten os 
seus inconvenientes. Vexo que vou 
entrando nunha sensibilidade :-ou ¿ 
hipersensibilidade?- que me fai 
detectar cantidade de matices e que ó 
cabo do mes, que vén sendo o ritmo 
desta sección, apenas podo reflecti
los. 

Non é posible 
xa segui-la 

traxectoria 
dunha violencia 

doméstica que se 
dobra cada 

semana 

Onte foi na "parada" de Pontevedra 
contra o terrorismo etarra. Moi ben, 
pero todo moi masculino e viril nos 
protagonistas e 
expresións ... Probablemente había ali 
máis mulleres ca homes. 

ENCHENTA DE HOMES 
O Domingo 4, nun acto fermosisi 

mo no que tiven a sorte de ·participar 
no "Couto Mixto" (Concello de 
Calvos de Randín) na fronteira por
tuguesa. Unha especie de pequena 
Andorra ata que Isabel II a dego
lou.Alí entre autoridades locais e 

delegacións da U niversidade, 
Academia, Organizadores ... Máis de 
vinte homes. Presentaron un libro de 
García Mañá sobre o lugar e . quixe
ron ofrecer un a cada· "cabeza de 
familia" ¡ Co sinxelo que sería chamar 
a "unha persoa de cada familia"! 
Logo, outro "Ó máis vello do 
lugar" Alguén dixo polo baixo que ó 
mellor haberla algunha muller maior, 
e axiña saíu outra afirmándoo. 

~ Avisiños e rectificación, déronlle 
tamén libro a unha de 90 anos, cla
ramente máis vella co home. 

Onte, asistín a un.has xornadas de 
Medios de Comunicación en 
Santiago. Tres mesas redondas que 
con presentadores, moderadores e 
participantes fixeron un total de 
VINTECINCO homes. Nin unha 
soa muller. Ali resoou a voz branca de 
Lidia Senra que preguntou se non 
"dubidaban" de que se puidera cons
truír a sociedade só cimha mitade .. . A 

resposta foi moi curiosa, hoxe é .así, 
pero no futuro ... Polo visto chega ó 
xornalismo a marea feminina e vai 
cambiar. Antes, foran· outra volta os 
Medios, di.cindo que lle deran á 
'.'Editorial Galaxia" o título de "gale
ga egrexio". Dixérono e repetírono 
sen pudor. E aquí a brancura apor
touna o autor da loa, Torres 

Engracia Vida/ 

Queiruga,, que rectificou cunha sona
da e aplaudida: "Galega 
egrexia". ¡Graciñas, Andrés! 

NEGRAS SENTENCIAS 
Da sentencia da Audiencia de 

Pontevedra que non pode sinalar 
agrav~µtes "espeéialmente vexatorios 
e degradantes" (pese a mediar coitelo 
e ataduras) pouco hai que engadir 
para encadrala na total negrítude. Xa a 
Fiscalía a recorreu, o que proba que 
pese á "corrección técnica" sinalada 
polos defensores do· xuíz, e á súa falta 
de mala fe, á que me sumo por se tra
tar .de quen se trata, a xustiza ten 

matices e deixa moito campo para 
que as sensibilidades se pronuncien 
dun lado ou . doutro. Pero a quen lle 
corresponda h~ü que dicirlle que se as 
leis non son boas ou intelixibles para 
os e as que están feitas, que tiren con 
elas. Xa houbo resposta en 
Pontevdra. Antonte un mozo de 25 
violou a unha moza de 24 "vaxinal, 
oral e analmente" aquí moi preto da 
miña casa. O varón pensaría na tra
ducción de "París ben paga unha 
misa" ... se nese caso fo ron 7 anos, esta 
vez, con só a forza normal, sen coite
lo, esparadrapo e cordas serán un ou 
dous. Non é broma. Pero si una 
maneira de disimula-la carraxe. 

9 ............ . 
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EN 1 Rl;VISTA A 'MARIA JOS~ 
FERNANDEZ CERVERA 

NON SÓMO-LOS CRENT,ES OS ~ÚNICOS: 
MOITISIMAS ASOCIACl,ONSTENEN UN 
COMPROMISO COS MAIS POBRES 

Puido ser unha operación para producir vergoña a/lea. Santiago ten, hoxe, un novo e 
fachendoso Hospital Clínico. ¿_Que vai pasar coas instalacións do vello Hospital de 

Galeras? Destino: ser derrubado en beneficio da· especulación inmobiliaria privada. Ante 
isto, pasotismo xeral. Unicamente un grupo cristián de Revisi(m de Vida tiñ? as antenas_. 

postas. Xorde así a Plataforma Cidadá u En defensa do Uso Sanitario_ do Hospital de 
Galeras~' Quixemos saber do problema. Por María José Fernández Cervera coñecemos a 

acción realizada e tamén sabemos da calidade militante desta muller, nai de familia. 

CONCENTRACIÓN 
F"\ llífE:l\SA 

María José Frenández Cervera. 

Irimia.- María José, a Plataforma 

Cidadá leva un ano traballando arreo. 

¿Cal é o logro das súas reivindicacións? 

¿ Vanse acadando os obxectivos? 

María José.- Logo dun ano, recibiu

no , por fin, o Conselleiro de Sanidade. 

Parece er que hai unha resposta ás rei

vindicacións da Plataforma. Durante a 

pa ada Campaña Electoral a Xunta xa 

anunciara a construcción de tres 

Re idencia de Asistidos (non válidos), 

d 150 praza cada unha para Santiago, 

oruña e Vigo. Por outra. parte, na 

entreví ta que tivemo ,o Con elleiro 

re oñ c qu a Unidade Coidados 

Palia ti tam ' n e tá a umida como 

unha n idad na Ár a de antiago, e 

qu vai 1 vara cabo.Vai ere tudiada, 

O teu comprom1so socio-polmco 
f:xpre<io11 da Corrdarl e 

iguahnente, a alternativa do Centro de 

Día, e pensamos, tamén que vai ser 

posto en marcha no Hospital vello. Ó 
que ·se nega a Consellería é ó Hospital 

de Crónicos. En ningún sitio. Tampouco 

en .Galeras: a Universidade reclama os 

seus dereitos sobre tódolos edificios, un 

.complexo duns 40.000 m2. Pero neste 

momento vanse conservar -parece que 

tamén debido á Plataforma- o vello 

Hospital de Pedra e a Escala de 

Estomatoloxía. 

1.- ¿Considerades cumpridos os 

obxectivos todos da Plataforma ou só 

unha parte? 

M.J.- A Plataforma ten que seguir rei

vindicando o Hospital de Crónicos, por

que é unha necesidade. Se non na Rúa 

Galeras, pódese facer noutros sitios, onde 

consideren os técnicos da Consellería de 

Sanidade. En canto ó conseguido, a 

Plataforma ten que facer un seguimento 

deses compromisos da Consellería. Di a 

Consellería que o próximo ano vai 

empezar a funcionar en Conxo a 

Residencia de Asistidos. E o mesmo coa 

Unidade de Paliativos como o Centro de 

Día. Que diga onde vai ir, orzamentos, 

qué necesidades vai cubrir, número de 

camas da Unidade de Paliativos, etc. Son 

causas que hai que ir concretando, por

que de momento só hai un compromiso 

Organiz_amos . 
actos nos distintos 

barrios para 
achegarnos á 

cidadanía. 

firme co Centro de Asistidos. O labor da 
Plataforma é seguir en dialogo coa . 

Consellería de Sanidade, facer un segui
mento, ir urxindo prazos, e non abando
na-la idea do Hospital de Crónicos. 

DUNHA COMUNIDADE ACTIVA ••• 

1.- Sobre o inicio desta acción, a 
prensa fala das "entidades católicas". O 

'íl 
.. 

1 
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voso grupo de Acción Católica desco

bre o problema e determina logo a cr:ea

ción da Plataforma. ¿Foi reaimente así? 

Cóntano-lo proceso. 

M.J.- A proposta que pedía un xeriá
trico como unha realización social do 

Ano Santo. Fíxose nunha reunión inter

parroquial. O grupo de Revisión de 

Vida do Movement9 de Adultos de 
A.C. recolle esa proposta como com

promiso cos máis desfavorecidos. Este 

compromiso noso coincide con que o 

Hospital da rúa de Galeras queda balei

ro, e parece que as distintas administra

cións deciden derrubálo, sen antes con
tar se eses edificios poden ser aproveita

dos para darlle solución a unha serie de 

necesidades que hai na Área Sanitaria. E 
o Grupo acorda ver se é posible que o 

Hospital de Galeras poida servir para 

solucionar unha serie de necesidades 
descubertas desde a proximidade a unha 

serie de persoas maiores. 

1.- Os primeiros pasos a dar ¿en que 

consisten? 

M.J.- Achegármonos ás parroquias, a 
Cáritas, ó Voluntariado de enfermos, 

Residencias de Anciáns Desamparados, · 

e .á realidade destas necesidades. Tamén 

a unha serie de Asociacións como a do 

cancro, alzheimer, esclerose.. . para 

saber qué realidades teñen. Falan:ios con 
médicos, enfermeiras e asistentes sociais 

do Hospital para saber se estas necesida

des son verdadeiramente certas. As 

necesidades son certas e urxentes, e 

incluso van un pouco cambiando a 

nosa idea dun xeriátrico. Non é un 

xeriátrico, senón un Hospital de 

Enfermos Crónicos, cunha serie de 

atencións ós enfermos terminais, como 

unha Unidade de Coidados Paliativos, e 

un apoio ás familias que teñen enfer-. 

mos destas características, cun Centro 

de Día que alivie durante as horas de 

traballo o coidado destes enfermos. A 

idea que tiñamos ó principio do xeriá

trico vaise plasmando neste Hospital de 

Crónicos, de Coidados Paliativos e 

Centro de Día. 

Gumersin.do Campaña Ferro 

A UNHA PLATAFORMA CIDADÁ 

1.- Despois virá, supoño, o· organizar
vos como Plataforma para actuar ¿Que 
cousas facedes xuntos? 

M.J.- Nun primeiro momento, as 
Organizacións da Igrexa que están na 
Plataforma fan un escrito. Diríxense ás 
administracións correspondentes: 
Xunta, Universidade e Concello, así 
como ós Partidos Políticos, porque esta
mos en Campaña de Eleccións 

Municipais -xuño do 99 .. O .escrito, que 
facía diversas consideraci6ns e peticións 
ás autoridades, non tivo resposta da 
Administración. Unicamente contestou 
o BNG apoiando as nosas reivindica
cións. Logo, esta serie de organizacións 
damos o paso de abrirnos a outras orga
nizacións sociais. Pensamos ·que non é 
só cousa de crentes, senón de todos. E 
dirixímonos á Xunta de Persoal da Área 
Sanitaria, que engloba a tódolos sindica
tos, a asociacións de Veciños, Federación 
de Asociacións Veciñais, Asociación de 
Enfermos, e a outra serie de ~sociacións, 

As suhvencións 
fan-q.ue as . . , 

asoc1ac1ons 
sexan dó.ciles 

. ó poder. 

como amas de casa, consumidores, etc. 

Todos aproban a proposta, polo que 

decidimos constituírnos como unha 

Plataforma Cidadá, para pedi-lo mesmo 

que pedían as organizaeións da Igrexa. 

No aspecto de asesoramento profesional 

colaborou moito a Asociación Pola 

Defensa da Sanidade Pública. O que 

facemos, entón, é afondar e fundamen

tar máis unha serie de datos ás necesida

des que xa tiñamos descubertas: núme

ro de enfermos dentro da área, número 

de enfermos de alzheimer, persoas con 

minusvalías, etc. Tamén puxemos de 

relevo o problema que ten o novo hos-

ENDEF'.ENSA 

DO l!JJSO SANITARIO 
DO 

HOSPITAL DE GALERAS 

PLATAFORMA CIDADÁ 

"POR UN HOSPfTfll DE CRÓNfCOS/ 

XERtAmco, DE corDADOS Pllllfl.Ttl!OS 

E CENTRO DE D(A". 

pital de saturación de enfermos cróni
cos, que non deben estar neste hospital 
polo custo cama/ día que supón. Así, a 
Plataforma dá a coñecer un Manifesto. 
Diríxese de novo, ás as administracións, 
propoñéndolle-las necesidades socio
sanitarias da Área de Santiago. 

1.- ¿Cal é a resposta da 
Administración? ¿Por que recorredes á 
mobilización cidadá? 

M.J.- Ante a falla de resposta das 
diferentes administracións, aínda que 
tivemos unha entrevista co Concello, co 
Rector, dirixímonos ó Valedor do Pobo. 
Fixémoslle ve-las necesidades da pobo
ación que non son atendidas polas dis
tintas administracións. O Valedor recolle 

a proposta que fai chegar á Consellería 
de Sanidade. Xa que as administracións 
non responden ternos que se-los cida

dáns os que esixamos que se lle dea 
solución a estas necesidades. Considero 
importantes os actos que organizamos 
nos distintos barrios para achegarnos á 

e·········· 
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cidadanía, para explicar o porqué da ini
ciativa da Plataforma, e a necesidade de 
apoio que ternos os cidadáns. Ternos 
actos en tódolos barrios de Santiago. 
Concentración no Toural, el~boración 
de trípticos, carteis e campaña de reco
llida de sii:iaturas (22.487 sinaturas). Foi 
unha campaña de ·sensibilización e 

información importante, e un medio 
para falar con moita xente, para recoller 
o sentir unánime da. poboación; nin

guén quere que se tire o Hospital. Hai 
acollida total e absoluta, por ·parte da 
xente, das necesidades que recolle a 
Plataforma, e que lle toca de cerna. 

1.- Á hora de revisa-la acción, ¿que 
valor s destacas da experiencia vivida 

ntre tódolo grupos? 
M.J.- D . entrada valoro o estilo ~e 

estar das di tintas persoas con distintas 
p ión políticas, tanto sindicatos, como 

partid s político , c mo asociacións de 
v m ·. " tilo" r . fírome a que 
t d s tüi.am s en común unha preocu
pación polo mais de favorecidos, por 
darlle olución a unha serie de necesida
d s que todos sabíamos que eran reais, e, 
logo, un compromiso pola xustiza. Non 
somo o únicos os crentes, hai moitísi
mas asociacións, políticas, sindicais e 
sociais que teñen ese mesmo compro
miso. Tamén, logo, a tolerancia, o dialo

go e o respecto cos que non pensan 
coma nós. A pluralidade da Plataforma 
coma un valor. Tamén como valor, a 
gratuidade, a actitude de servicio por 
parte de todos, unha dispoñibilidade 
to tal: locais, reparto de traballo, avisos, 
chamadas. . . Igualmente, a apertura a 
tódolo grupos políticos, sen tomar par
tido. A Plataforma foi moi respectuosa 
con tódalas opcións cara á necesidade de 
información e de sensibilización da 
pob a ión. 

1.- ¿Tam' n a pectos negativos ou 
e ntravalor ? ¿ al on? 

M .J.- Hai un pa oti mo nas propias 
rganización a oCiac10ns, qu non 

t ñ n compromi o político. Pa otismo 
, cidadaní d ba tante asociación 

ant de i i ' n qu toman a admini -

tracións ou os partidos políticos. Hai 
ullha falla de participación. Ó mellor, 
incluso, faltan canles de participación 
dos veciños á hora de tomar unha serie 
de decisi6ns que nos afectan. Tamén me 
chamou a atención a falta de liberdade 
de certas asociacións, ben polas subven
cións ou polos intereses particulares ou 

Haiunha 
chamada e unha 

urxencia a que os 
leigos se formen . 

para o compromiso 
transformador 

políticos dos presidentes, que antepoñen 

os seus . intereses ós dos asociados. 
Paréceme que o tema das subvencións, 

en moitos casos, fai que as asociacións · 

sexan moi dóciles ó poder. 

Ü VALOR DUNHA EXPERIENCIA 

1.- Dinos algo de ti mesma. ¿Canto 

conta no teu caso a experiencia mili~an
te, persoal ou de grupo? 

M.J.- En min, hai unha experiencia 
previa de participación nun grupo de 
militantes de Revisión de Vida de A. C. 
no que levo uns vinte ·anos, e o que 

supón de formación cara un compromi
so social e transformador, e de ir él.dqui
rindo unha coherencia entre a fe e a 

vida. No grupo un vai aprendendo unha 
serie de actitudes, como o valora-las 

cousas pequenas, escoitar, dialogar: ac,o
llida e colaboración de traballo con 
todos, tanto crentes corria non crentes, 

respecta-lo ritmo das persoas . .. Dende 

logo, tamén hai unha lectura · da Palabra 

a base de ver como a Palabra de Deus 
vai iluminando a vida. Tamén quero 

dicir que no grupo se van facendo ó 
longo de moitos anos pequenas accións. 

Sen elas sería imposible facer unha 

Gumer · do Ca pa -a· 

acción desta envergadura. Esta ac~ión da 
Platafo~ma é espectacular e grande, pero 
hai outras accións pequeniñas que son 
moito máis difíciles; accións ó longo da 
vida que van permitindo que un poida 
comprometerse nunha acción como 
esta. 

1.- Como responsable de movemen
tos de A.C. ¿Son norma.is na mesma, 
este tipo de accións a modo de presen
cia pública dos cristiáns, ou mais ben 
excepcionais? 

M.J.- Non deberían ser excepcionais, 
pero penso que si o son, porque aínda 
que a formación que se recibe na A.C. é 
para ir dando pasos no compromiso 
transformador da socied~de, participan
do nas asociacións políticas, veciñais, 
culturais, sindicais, e de todo tipo, non é 
común, é verdade, o compromiso dos 
leigos nestas asociaci6ns. É certo que 
moitas veces está un a título persoal, 
pero esta presencia pública ·como move
mento de A.C. ou eclesial non é habi
tual. De moita xente sei que ten este 
compromiso nun sindicato, nunl?-a aso
ciación, pero particularmente, non de 
modo público como asociación ou 
como movemento. Penso, por outra 
parte que debería ser unha chamada 
para tódolos leigos. N on so para a A.C.. 

que xa ten ese compromiso especial. 
1.- ¿Sería isto unha última chamada? 

Faina máis concreta. 
· M.J.- Hai · unha chamada ~ unha 

urxencia a que os leigos se formen para 
o compromiso transformador na socie
dade, participando en todas aquelas 
organiza~ións sociais e políticas onde se 
toman as decisións da sociedade é dicir, 
na economía, ria política, na cultura. Hai 
que estar ali coma fermento, como tes
temuñas, aportando unha serie de valo

res . Os bispos da CEE, no documentos 
Crístíáns leígos. Igrexa no mundo (CLIM) 
din que a N ova evanxelización farase, 
sobre todo, polos leigos, ou non se fará . 

A min paréceme. que non podemos 
esperar a q~e veña a xente á Igrexa. 
Ternos que ser nós os que levemos esa 
serie de valores evanxélicos á sociedade . 
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SAMARÍA, CAPITAL DO NORTE 
1 Reis 16 

1 O profeta Iehú, fillo de Hananí, recibiu esta palabra do Señor 
~ontra Baxá: - 2"Eu tireite do po e fixente xefe do meu pobo 
Isael. Mai's ti fuches polo mesmo camiño ca Ieroboam e fixeches 
pecar a Israel, anoxándorrie cos vosos pecados. 3Por iso vou varrer 
á Baxá e a súa familia, facendo con ela o que fixen coa familia 
de leroboam, fillo de Nabat. 4os· que lle morran a Baxá na cidade, 
comeranos os cans, e os que lle morran no campo, comeranos os 
paxaros -do ceo". 

O Norte, rexido non por unha líñaxe ou dinastía -coma o Sur pola Casa 
ou Liñaxe de David-,, senón polo principio crismático da elección popular, é 
máis inestable. Ademais, non goza do favor do deuteronomista, que centra o 
culto en Xer~salén e na lembrrranza do rei David . . Ós cincuenta anos de 
ser independente ·Israel de Xudá, o rei Omrí reina no Norte. Era o ano 
8 8 5, principios do século IX. Velaí o xuízo sumario e Únilateral do deute
ronomista: 

23omrí empezou a reinar sobre Israel no ano trinta e un do reina
do de Asá en · Xudá. Reinou doce anos, séis deles en Tirsah. 
24Mercoulle a Sémer ·a montaña de Samaría por dous talentos de 
práta e construíu nela unha cidade, á que chamo.u Samaria, polo 
nome de Sémer, que ~ora o dono da montaña(1). 

Non obstante, o xuízo do deuteronomista é cruel e inxusto: 

·25omrí fixo o mal ós ollos do Señor. Foi peor aínda cós seus devan
ceiros. 26seguiu o mes~o camiño ca Ieroboam, fillo de Nabat, e 
caeu nos pecados que el fixera cometer a · Israel, anoxando cos seus 
ídolos ó Señor(2). 

A Casa ou Liñaxe de Omrí caen en desgracia porque Acab, o heredeiro de 
Omrí, non foi modelo de iavismo ou culto a lavé. Casou cunha muller tre
menda, Iezabel, estranxeira e adoradora de . Baal. Entre ela e o profeta Elías 
haberá unha loita sen cuartel, ó ar libre no monte Carmelo: 

· 3 O Ácab, fillo de Omrí, fixo o mal ós 
ollos do Señor, peor ca tódolos seus 
devanceiros. 31coma se fose puco caer 
nos pecados de Ieroboam, fillo de 
N abat, colleu por muller a lezabel, 
filla de Etbaal, rei dos sidonios, e che
gou a dar culto a Baal e postrarse dian
te del. 32Ergueu un altar a Baal, na 

ermida que lle construíra en Samaría, 'lliiUiii 
e levanto u unha Axerah. (3 )3 

- ------

1 Abonda con esta funda
ción -da que as escavacións 
arqueolóxicas amasan a súa 
importancia-, para . tela por 
un gran rei. A capital do 
N arte era . Xequem, de non 
<loada defensa, polo que os reis 
de Israel ou N arte residían en 
Tirsah. Pero este outerio de 

. Samaria, a uns 8 quilómetros 
ó nororeste de Xequem, preto 
da costa dos canarieos, supera
ba mesmo en situación estra
téxica .á propia Xerusalén. 

2 Resulta dificil dar en toda 
Palestina cun lugar coma 
Samaria, pala súa fertilidade, 
fermosura e característica de 
fortaleza. Dende o cum ve e 
un val vizoso rodeado de 
montañas. Parece que Orn.ri 
quixo emular ó rei David, 
cunha vantaxe a favor de 
Samaria: Xerusalén, cando a 
conquistara David, xa ·estaba 
construída, e agora Omrí 
podía facelo todo do trinque, 
con tódalas vantaxes estraté
xicas. que lle cumprisen. 

3 estattua da deusa esposa 
de Baal, Axerah,; tamén sím
bolo arbóreo da devandita 
de usa. 

_ .......... . 
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O NOSOTABOLEIRO Redacción 

ENCONTRO FESTA: LOITA POLA PALABRA. 
O Bienio lrmandiño vai cumprindo o seu ciclo e, por segundo ano, convocou unha festa
encontro, ou un encontro-festa, desta volta· cun carácter máis minoritario e reflexivo, sen 

deixar de ser divertido e reivindicativo. 
RosALÍA DE CASTRO ESTABA DE 

FESTA 

Foi no. salón de actos do Instituto 
. Rosalía de Castro, no corazón de 
Santiago, <lúas referencias que ben 
valen de seu para situar simbolica
mente a co~vocatoria que xuntou a 
algo máis de cen persoas. 

Xulio Xiz conduciu con oficio o 
acto que se foi desenvolvendo inten
so e variado en aportacións e presen
cias. Tiña un aire de formato "maga..:. 
zine", deses programas televisivos nos 
que a entrevista se combina coa 
actuación musical e esta coa reporta
x , etc ... E a fórmula funciono u de 
mara billa. 

A primeira intervención foi a pro
clamación, por parte de Humberto 
Bu to, do manifi sto do Bienio 
Irmandiño, inaugurando a fase de 
re ollida d inaturas, que debe con-
luír a prim iro d etembro. 

A NOVA ANGUEIRA: A PALABRA 

FAI CAMIÑO. 

A Qu nlla d u ntrada, de pois, á 
pr n ci ' n da prim ira publicación 
da n va tapa da ol cción 

Angueira e, de paso, dos resultados 
da investigación promovida polo 
Bienio Irmandiño, a cargo de Daniel 
López Muñoz e Bernardo García 
Cendán -e que será publicada na súa 
integridade polo Consello da. 
Cultura Galega- sobre a receptivida
de por parte da xente da liturxia en 
gal ego,. 

Esta Angueira, titulada "A 
Palabra fai camiño", é o resultado 
de <lúas aportacións. Dunha banda a 
reflexión persoal do primeiro dos 
citados sobre os sorprendentes resulta
dos daquel estudio sobre as actitudes 
fronte .a liturxia en galega: a formula

ción, non exenta de ousadía, dunha 
explicación de por qué a Igrexa misa 
en castelán a pesar de que os crentes 
practicantes son máis galego-falantes . 
ca riinguén, a pesar de que á maioría 
da xente lle agradaría ter liturxia en 
galega e considera desacertada a pos
tura da Igrexa, etc ... E, na súa segun-

. da parte, unha rigorosa recompila
ción de textos relixiosos en galega 
realizada por Xesús Ferro Ruibal, coa 
que démostra que o tema estaba 
maduro, que había expetiencia abon:
da de emprego do galega para as 
causas da fe, como· para esperar, des
pois do concilio, outra actitude por 
parte de bispos e cregos en xeral. 

XAB1, RUBÉN E MAR.íA. Sus1 E 

EDITE 

María López entrevistou, para 
tódolos presentes, dous cregos novos 
que fan do galega o seu espacio 
natural, a Xabier Blanco, que naceu 
nunha área rural e exerce na urbe, e a 
Rubén Aramburu, que fixo o camiño 
inverso. 

Contaron as súas experiencias per
soai que corroboraban os principais 
resultados da enquisa: a xente sinxela 

ten unha simpatfa grande cara ó gale
ga, tamén na liturxia, pero dificil
rriente, por condicionamentos inter
nos e presións duriha minoría, recla
mará un cambio. Iso .si, como verifi
cou Rubén na súa parroquia do 
Seixo, as mulleres que animaban 
uriha liturxia anterior en castelán 
redobraron o seu entusiasmo cando 
foi en galega. 

Desa minoría recalcitrante, con 
pouco peso na sociedade democráti
ca, pero 1noito no microcosmos 
parroquial, tamén contou experien
cias interesantes Xabier, que nalgun
ha ocasión se viu expresamente com
pelido a cambiar de rexistro para non 
contamina-los delicados oídos da 
xente nova. N ego use, claro. 

Susi e Edite, chegadas da terra 
onde · naceu Logos, recitaron o 
poema de Ferro Ruibal, que xa é o 
sinal de identidade <leste Bienio, 
"temas na boca palabras milenarias" . E 
quedamos todos namorados coma 
parviños. 

A QUENLLA E O GRUPO DE 

TEATRO ALTERNATIVO 

Os que non viñeron perderon un 
ac::to precioso, dos que non se esque
cen. Apareceu a Quenlla reforzada 
curiha espléndida Laura Quintillin, e 
estiveron marabillosos, máis entraña
bl.es ca nunca. Sirva como simbólico 
agradecemento por tanta xenerosida
de a pequena homenaxe que nestas 
páxinas lles facemos . 

Por · último a Escala de Teatro 
Alternativo ofreceunos unha obriña 
moi breve e ben simpática: Pinochet 
Superstar. Quedou ben ·demostrado 
que a expresión artística non precisa 
de moito capital, senón de ideas, 
xenio e imaxinación. Outra boa 
mostra de que o pequeno é fermoso . 



O NOSOTABOLEIRO Redacción 

A MIRADA ATE·NTA DE EN GRACIA 
As présas non son boas compañeiras e a 

necesidade de te-la Angueira lista para este 
día deu lugar a algún que outro erro ou 
errata, que os trasnos son moi activos, e non 
hai trasno que se libre deles. 

Hainas sen maior importancia, pero a 
mirada aguda de Engracia Vidal, detectou 
sobre a marcha un fallo' de calibre, que será 
debidamente corrixido nos exemplares que 
aínda non se venderon. O fallo en cuestión 
afecta a un gráfico no que se expón a distri
bución de misas en galega e en castelán, 
comparado coa distribución defalantes habi~ 
tuais en cada idioma .. 

Reproducimos aquí os gráficos tal e 
como deberían saír no libro: 

Gráfico 1: Distribucción da poboación galega segundo a súa lingua habitual 
"Normalmente vostede exprésase en ... " 

Máis en castelán 
cá en gal. 

. 15,4,%--

En galega 
45,2% 

. Gráfico 2: Distribucción das misas de fin de sern.ana en 
Galicia segundo o idioma empregado 

En castelán 
70,0% Parcialmente en galega 

22,8% 

···················· ···· ····· ·· ······························ ··· ·· ··················································································· ·· ··········· ·· ···································································································· ·· ·············· . , -GRAN, QUENLLA, FARINA E PAN. 
Saben onde asentan as raíces, 
e medran fortes, 
sabios, 
bos e xenerosos, 
freixos portentosos para a gran romería prometida. 

Fortes cal brado da terra 
-que dicía zeca Afonso
. para nos retornar decote 
. ó fondal .que nos reencontra 

co pobo que nos fixo ser quen somos, 
para gozarmos 
para gozármonos moito, s~mpre, 
eternamentamén. 

Sabios bos 
da nasa mesma cinzá, 
apren~idos na escala dos humildes, 
iniciados no oficio dos séculas, 
inestres. 

Xenerosos 'coma o rn.ellor des ta terra, 
que o capital non devora- que non pode. 
Paisaxe de carqueixa, gratuíta; 
gratuíto mar e vento gratuíto. 
Gratuítos Mini e Mero, 
estendidos e agrandados nunha quenlla caudalosa 
na que seremos gran gratuíto 
e fariña de balde, 
e gratuíto pan partido, e repartido, e compartido. 
Conu o mellar que ternos, 
porque non o ternos, 
que non ten prezo, 
só infinito e grátuíto valor. 

Son Mini e Mero, 
feitos gran, Quenlla, fariña e pan. 
Que nunca fallan, que sen1pre están, 
que son penedo, 
que son regueifa, 
e boa nova 
e un aturuxo de Breogán. D. L.M .. e······· ···· 
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DOSNOSOS . 
VELLOS OFICIOS 

PARA A VIDA DAS ALDEAS Cf,\SAS CHEAS· 
FESTA DO SAN CIDRE, PATRON DOS LABREGOS 
AS COSTUREIRAS 

Costureiriña melindrosa, 
dáme un alfiler de prata, 
para sacar unha espiña 
do coraz ón, que me mata. 

MASIDE: "Costureira': 

Os que an~amos polo medio século lembra~nos cando 

de nenos había que ir á costüreira, tanto para facer unha 

camisa coma un pantalón ou un calzón. Ningunha destas 

prendas de vestir había daquela a vender. Empezaban a 

verse algúns xerseis pero de tecido fino, que tecían ós 

poucos as mulleres que aproveitaban o tempo .dándolle á 

tecedeira mecánica. Eu sempre devécín por un xersei · 

groso, de lá, coma ·OS que tecía unha xordomuda vecifla, 

pero nunca o tiven porque miña avoa non sabía calcetar. 

A única roupa feíta vendíase nas feiras e nos mercados: 

pantalóns de "mahón" de cor azul e·scura, camisas, cal

zóns e outras prendas interiores que traía~ algunhas cos

tureiras mesmo nunha cesta. Pero se se quería que fose á 

medida entón había que ir á costureira, á que acudían as 

mulleres, as nenas e os nenos ,' ou ó xastre, os homes e os 

mozos. 

Estouna vendo -como se di- a unha das miñas pri-

1neiras costureiras. que, por certo, morreu rn.oi nova, dei

xando dous nenos que collían debaixo dun cesto. Fun 

con miña avoa, tomoume as m edidas e ó cabo duns días 

:fonios busca-lo pantalón de peto: era azul e tiña bordado 

un pequeno barquiño veleiro, ¡que contento ía con el os 

domingos á vila! 

Cando xa era un pouquiño m áis grande fun a outra, 

que tiña montado un péqueno taller con varias aprendi

zas. Esta fixome unha "seriana" con cremalleira. Foi a pri-
. . 

meira prenda que usei que cerrase así , porque era daque-

la cando se empezaban a ver por aquí. Pero pouco durou 

a miña ledicia: estando na escola desartellóuseme a cre-

malleira, e ¡gracias a unha das monxas que a volveu 
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. Clodio González Pérez 
..................................................................................................................................... : .............................................................................................................. ................ ... ............. .... . 

arranX:ar! Por certo, aquela monxa aínda era algo parente 

de miña avoa paterna por parte dundos avós. 

Outras veces viña a costureira á casa. Ese día case era 

unha fest.a para os nenas: as rapazas agardaban impacen

te~ polos retrincos para con eles facerlles vestidiños ás 

bonecas; e os rapaces devecían polos carretes de pao que 

traía o fio, que os aproveitaban para as rodas dos carriños. 

Chegaba á mañá cedo coa súa máquina á cabeza e o pri

meiro que facía era almorzar; lago xaritaba ó mediodía e, 

por último, ceaba e, xa de noite, marchaba para a súa casa 

outra vez coa máquina. Eran unhas máquinas pequenas e 

baixas que tiñan un veo na roda para darlle arredor: 

Singer, Alfa, ... 

AS MODISTAS 

Afnda que ás veces son palabras sinónimas, cando eu 

era pequeno a xente sabía diferencialas: unha camisa, un 

calzón, un remendo faino ou bótao imha costureira; pero 

cortar e coser m:i vestido d.e muller, e xa non digamos un 

traxe de chaqueta, .ese era labor exclusivo dunha modista. 

As máis das miñas compañeiras de infancia aprenderon 

costura. Daquela toda moza debía saber algo de coser, 

aínda que non fose m.áis ca pegar un botón. Pala mañá 

ben cedo saían as que vivían nas parroquias rurais a pé 

cara ás vilas, a coser, e algunhas -moi poucas-a aprender 

algo de corte e confección, que xa era unha categoría 

~ ' ')~t_t;¡\ 
1:.i .\.¡,r;o 

máis. Tamén as había que empezaban a bordar, primeiro 

a base de agulla coa tea no bastidor redondo, e lago á 

máquina, cando se foron estendendo as que tamén fan 

este delicado labor. ·Os días de feira os vendedores de 

máquinas_, así como os talleres de costura e bordado, 

expoñían as mellares obras, como reclamo para que as 

mulleres mercasen unha máquina ou aprendesen a bor

dar. 

Era así en tódolo~ sitios: as mozas chegaban a pé co seu 

xantar, porque as ~náis delas botaban todo o día fóra na 

vila. Á tardiña volvía a calle-lo camiño da casa, tan-lén a 

pé como o fixeran pala mañá. Disto dan fe os seguintes 

versos dunha comparsa do Entroido de Laraño, no con

cello de Santiago de Compostela, anterior á guerra civil 

do 1936-39, que Francisco Noia de Villestro aínda canta 

ós seus 80 arios, referida ás mociñas que tódolos días ían 

e viñan a andar pala estrada de Noia, desde Vidán, a 

Barcia, Pedra da Legua, Roxos, ... e moito sitio mái : 

Agora direivos algo 
acerca das raparigas, 
que van coser a Santiago 
e non ganan pra comida . 

Cando van para coser 
van como de romería, 
levan unha fianibreira 
pra comer ó medio día ... 

,. 

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

Benqueridos/as irimegos/as, isto, a pesar de ser contraportada, non é a pólvora nin 
son as magnolias de El Correo Gallego, tampouco é a "Mulleren branca sobre fondo 
negro" de Engracia, nin son eses minutos de Hoy por hoy do programa que dirixe 
lñak.i Gabilondo na cadea Ser e que vai tamén nesta liña. Non, esta segue a se-la 
sección da lingua da revista lrimia, pero si lle queremos dar magnolias, brancas e 
deces ó Equipo de Normalización Lingüística do CEP Luís Seoane de Maianca, 
Oleiros, e moi especialmente a Charo Rilo, que nos enviou para a nasa, e tamén vasa, 
sección o que estes rapaces publicaron no xornal escolar Raiola. Dircirvos que tive
mos que recortar algo, por isa ·das letras taxadas ... A nasa nora boa para eles. ·can 
xermolos así a nasa lingua viva para sempre. 

CONSERVA E MELLORA O TEU GALEGO 

<<Seguram ente que no galego actual e no galego futuro non se van.· perder 
expresións como "branco corn.a o leite" ou "duro coma unha pedra", pero 
hai moitas outras fr.ases ou palabras que si poden desaparecer se nós non as 
coidamos Que todos escribamos igual, está ben, pero que toda Galicia fale 
igual, non . D ebemos conserva-las variantes de cada sitio. 
O gran matemático galego Enrique Vidal Abascal dixo: "Un e un non Jan 
dous)fan once" . Fagámoslle caso, traballemos en equipo e quizais só 2 persoaas 
p idan influír en 11 . 

N ERVA A PALA DE OLEIROS 
¡Tlwto ten!iÉ igual! Is to sería castelán con palabras gale.gas. 
¡ coro !¡Ab fl ! ta palabra é galega, pero en Oleiros dicimos "acoro" cando 
t'm . m ita al r. 

o liga" aluga" . E tas dúa pal.abras son v~das , pero aquí dicimos " coliga". 
A maro fes"Amorodos"Valen as dúas, pero en Oleiros dicímo-la primeira. 
Comeulle a língua o gatoDíselle a un neno pequeno, cando queda rriudo, se lle 
fan unha pregunta. 
No n píse- lo sapoDíselle á xente que pola mañá aínda non espertou de todo e 
anda medio dormida. 
Café negroÉ o que non leva leite. 
Viíio clareteÉ o viño que non é tinto nin branco. 

Se non fosen as rodas .. . Esta expre
sión emprégana as persoas maiores 
cando teñen boa saúde pero non 
poden andar ben. 

NON GA LEGUICES DE 
MÁIS 
PrimaveraN on existe primaveira. 
EstradaN on existe carreteira. 
É convenienteNin con 20 nin con 
30. 

R atoÉ un bicho. Non é ~n curto 
espacio de tempo. Dise "Espera un 
pouco", "Agarda un chisco", etc. 

P ñámo-la or lla oitémo-los no o velliños e velliñas e utilicémo-los 
n t p 'nim ( e "O, A Coruña, M aianca, Oleiros , etc.) , non vaia ser que 
algún día n digan qu vivimos en 'Alfareros", porque é así como se di en 
a t lán LEIR.i > > 

O CANTAR DO IRIMEGO 
1. España haivos máis ca UNHA,' 

que foi GRÁNDE é cousa certa .. 
¿España unha, grande e Libre? 
a cuestión mantense aberta. 

2. Con don Fragaznar, si vienes 
al mundo, te guarde Dios, 
los Madriles de Castilla 
han de helarte el corazón. 

3. Comprendo que non é chiste, 
ou é malo e non o ría, 
é un cabreo porque 
estamos no reino a chulería. 

4. O cronista de Fernando 
o Católico, Zurita 
sobre a "doma de Galicia" 
deixou crónica escrita. 

5. Raios Catódicos eran 
ós que Nebrija, moi serio, 
advertiu que o idioma 
é compañeiro do Imperio. 

6. Pasamos corenta anos 
cara al sol levando caña 
por el Imperio hacia Dios, 
¡viva Franco, arriba España! 

7. Trala morte do Caudillo 
sentían medo e vergoña 
e crean o parapeto: 
¡a Autonomía de coña! 

8. E sen miga de pudor 
gañan eleccións .de altura 
nas que o principal estilo. · 
évo-lo da varredura. 

9. Volverá a reí-la primavera 
con sarcasmo, pois ten t raza 
que volverá a Hispanidade 
e a hispé!-na Festa da Raza. 

10. Andan negando o pasado 
e que os libros da historia 
renuncien a que renaza 
a nosa nacional memoria. 

11. Galegos e cataláns 
vascos dende a Moncloaca 
oirán: "En cristiano, enano: 
tu idioma, nene, caca. 

12. Gañaron as eleccións 
saben ben de dictadura 
xa procuran nas parroqmas 
a beizón do señor cura. 




