"É coma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña "
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novembro, andamos a voltas cos mortos, "toca visita
ós cemiterios", dicía unha urbanita pouco afecta a
igrexas e cemiterios. No mes de Santos recordamos
máis vivamente que a morte é a ·Situación límite coa
que se enfronta todo ser humano, o derradeiro inimigo, que semella ser invencible. Unha realidade que,
por unha parte, cómpre aceptar como normal "somos seres-para-a-marte" dixo Heidegger, "é lei de
vida", di a sabedoría popular - pero
que nos resistirnos
a aceptar, pois are·lamos vida para
sempre.
Na busca de respostas, naceron as
relixións, e foron
evoluíndo desde
o·s rudimentarios
enterramentos
paleolíticos, ata os
sofisticados ritos
funerarios
dos
xip ios, a fe oriental nunha eterna reencarnación, ou .
a afirmación ousada que fixo o cristi<l:nismo desde os
seu comezos: "Cremos na resurrección e a vida", na
vida que triunfa derradeiramente sobre a morte. Se a
morte é o horizonte de todo ser humano, non todos
a afrontamos da mesma maneira, e hai unha liña que
marca a diferencias á hora de afrontala: a fe ou non fe
nun Alén da morte.
En Galicia isto do Alén yívese tradicionalmente de
xeito moi intenso, case: coma os vellos exipcios.
Mestúranse, por unha parte, o fatalismo: "É lei de
vida~', "Tíñaa ali .. :". Por outra, está o tremendo respecto dos mortos, sobre todo polo seu "descanso
eterno" cun enterro digno; pero tamén a fe na presencia dos defuntiños noutra descoñecida dimensión.
E, finalmente, unha máis ou menos difusa fe cristiá,
que é a confianza ·e n que Deus; e non a morte, ten a
última palabra, porque o seu amor é "máis forte cá
n1.orte".
Os funerais e as misas polos defuntos nacen por
veces dunha verdadeira fe no Deus da vida, pero nou- .
tros é só "por se acaso" ... Crenza ou tradición que é
conv nientemente explotada por moi~os cregos
como fonte de ingresos e favores -cousa tan vella
como a mesma existencia de bruxos e sacerdotes
d d~ o mencer da relixións- e nalgúns como excepional oca ión para a evanxelización, tal como fixo
Xe ú de Nazaré (Xn 11,17-44).
Foto portada: Jcromc Dclay / AP

O TRASNO MALPOCADA Un deses célebres
productos do colocón · televisivo hispano, Ana Rosa
Quintana, foi sorprendida facendo trampa na vida. O seu
libro súperventas editado por Planeta, quen se non, resultou ter páxinas copiadas de libros escritos e editados por
o u tras escritoras. A cousa é ben sabida e funciona así: unha
cara famosa contrata un escritor sen sorra que lle faga un

A nova intelectual tivo unha boa madriña.

libro e págalle a cambio sesenta mil pesetas. O impostor impostora neste caso- vende o libro, como se fose dela, a
unha editorial que se preste a estas cousas. Colócase coma
roscas, fórranse todos menos un: o autor. Cousas da vida.
Non pasa nada. Ás veces o negro ou negra -que así cha.:..
man ó escritor escravo, cousa que non me parece raéista,
serrón reivindicativa- no canto de cantar espirituais, trama
avesas vinganzas e mete acrósticos, claves ocultas, ou, coma
neste caso, intercala páxinas calcadas doutros, bombas de
reloxería para que se descubran ós caralavadas que viven
do conto, un conto escrito por outros.
Resulta grave que un escandalazo así se trate de disculpar.
N unha sociedade sá, sería motivo de repudio e exclusión
da vida pública. Pero mesmo as voces de condena non van
de todo ó cerne do asunto.
O grave é que para a maioría da xente, para o comprador
. de caras en portadas, para os quince millóns de españolitos seguidores dese Gran Irmán que nos controla a todos
-e non só a aquelas dez miñas xoias inauguradoras de discotecas-, non pasa nada, é pataca minuta.
E o tema é ese: que a mentira, a aparencia debidamente
vendida, é o medio natural, o puntal .da "nova cultura", da
que a televisión e os seus "novos intelectuais" son a máxima e brillantísima expresión. Esa cultura de imaxe é a gran
cuestión. E de tanta cosmética e tanto aplauso apampado,
sae o que sae.
Reivindico desde aquí que existen outros mundos e están
neste, moi na escola irimega a Deus gracias, xente chea de
crear ideas, escritos, textos, e facelo non só de balde, senón
moitas veces anonimamente, dando gratis o que, no fondo, ·
recibiron gratis. E de tan graciosa maneira, mira ti, gozan
da vida .arrédanse de papelóns coma o da Ana Rosa.
¡Malpocadiña! ¡Pobre ñgado!

BaANCJ\IA
Arximiro López Rivas

IOECO

As novas placas de matrícula dos nasos coches levan tres letras. Outras tantas levaron sempre no pequeño estado Vaticano (Roma) as matrículas dos coches, case todos
da marca Mercedes (seica os agasalla a fábrica, pois élles boa propaganda).
Esas tres letras dos flamantes Mercedes eclesiásticos son S.C.V. Significan "Stato
Cittá .Vaticano" (Estado Cidade do Vaticano). Pero os pícaros de ali traducen con
malicia: "Se Christo Vedese", ¡Se Cristo vos vise ...
Xesús, o Cristo, vía en Xerusálén ós letrados e levitas, e o Evanxeo traenos, como
mensaxe para hoxe, o q·ue dicía deles.
Non hai moito, volvñia un rapaciño da misa do domingo canda seu avó.
Preguntoulle: "Padriño, ¿quen son eses letrados e levitas dos ·q.ue leron no Evanxeo?
O paisano non atopou doada respostas. Carraspeando, respondeulle: "Mira, eu tampouco o sei moi ben; pero dáseme que veñen a ser coma moitos dos nasos políticos,
certos artistas, xerarcas da lgrexa, grandes empresarios ... e taménpoida que, ás
veces, nós. Me.smo teus pais ben sabes qúe non paran estes días coa teima de cambiar de coche. Eu acórdome da xente do Terceiro Mundo da que falaba o cura o
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Domingo das Misións, e dígolles na casa
que o coche que ternos é moi bo e está
en bo uso; pero eles din que queren mercar un novo, que aparente máis e que
leve xa as novas placas da matrícula.
Cando buscamos aparentar máis ou ter
máis "porque si", a costa do que sexa, sen
pensar nos demais, e causas polo estilo,
seguro que non falta quen diga tamén de
nós: ¡Se Cristo vos vise ... !

Xabier Blanco

A CLAVE

1

De doctos mestres e pobres viúvas (Me 12, 38-44)

Atacados os mestres da lei no plano doutrinal, agora Xesús disputa tamén con eles no plano da vida práctica. Aquelas persoas tan esti- .
madas e admiradas polo pobo agachan, baixo un comportamento aparentemente irreproc_hable, dous defectos que fan inútil calquera
acto de culto: a vanidade e a avaricia. A súa avaricia é especialmente grave por leva los á_explotación dos máis indefensos, servíndose
precisamente do seu prestixio relixioso.
No canto de axuda-los pobres e necesitados, como mandaba xa o Éxodo 22, 21, non dubidan en aproveitarse deles descaradamente,
recorrendo a unha devoción ostentosa, feita coma espectáculo, para atrae-la admiración e a estima da xente.
Nada pode haber máis corrupto e abominable ca un comportamento hipocritamente relixioso en función dunha ambición sen escrúpulos. A vanidade e a avaricia son actitudes fronte ás cales Xesús alerta ós seus seguidores e seguidoras: no canto de reivindicar privilexios e honores, eles· e elas han estar di pastos sempre a facerse os últimos e os servidores de todos e todas; no canto de oprimir e
explota-los indefensos, han acolle-los pequ'enos e compartir cos indixentes as propias riquezas.
Antes de abandona-lo Templo, Xesús quere, sen embargo, que os discípulos graven sempre na súa memoria a lección que reiterada- .
mente intentou impartir en público a través das diversas disputas: a natureza do culto auténtico. A escena da que se serve Xesús para
o seu obxectivo é conmovedora. En profundo contraste coa imaxe que presentan os mestres da lei, unha pobre viúva que se achega
silandeira ó peto do Templo é a que ofrece o mellar exemplo do que debe .se-lo verdadeiro acto de culto. A ela é a quen os discípulos
e discípulas deben imitar. Xesús confía a esta mullera (lltima palabra de tódalas disputas mantidas cos doctos xudeus: o encontro con
Deus non se consegue a través duns ritos externos, máis ou menos sun.tuosos, senón a través deses xestos sinxelos e silandeiros que
son expresión dunha xenerosidade sincera e sen "intereses bastardos disfrazados de relixiosidade".
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APENEIRA
AS TREBOADAS NON ABANDONAN OS
NOSOS MARES, e non só as atmosféricas, tamén as !abarais: as martes de mariñeiros, sobre todo no Gran Sol, con demasiadas horas de traballo, ás
veces en barcos vellos e sen seguridade: ¿onde van os miles de millóns para a renovación da flota?, ¿só serviron para recuperar antigüidades? ... Non sempre é mal
t empo. Sabeo a Asamblea de Mariñeiros en Loita do Morrazo, que nos 2 anos anteri ores perderon 5 mariñeiros nesta rexión preto de Irlanda. E tamén buscan solucións
para os que afogan en terra despois de 10 meses de peche do caladoiro do Sahara
por Marrocos. Veñen de Tinduf (os campamentos de refuxiados), de participar no 1
Se minario sobre pescci no Sahara.

AÍNDA HAI MOITOS MUROS QUE TIRAR,

como o

de Berlín, que vemos fundir un 9 de novembro de 19.89. E senón que· 110 digan ós veciños do novo distrito de Kreuzberg, ata daquela separados polo muro e agora artellando o futuro, unidos por un novo alcalde. Neste barrio de 255.000 habitantes,

30.000 berlinesas/es viven gracias a asistencia social, 50.000 deles son emigrantes sen
dereito a voto, a maioría turcos ... ; co 30º/o de parados teñen que fura-lo paredón cada
.día máis espeso entre o capital e a miseria. Po lo de agora, o único que os une é o metro
que atravesa pala P.onte sobre o río Spree, antigo paso fronteirizo qu.e dividía Berlín . .

PIER
PAOLO PASOLINI, queNos 25 anos da marte de

remos lembra - lo seu compromiso

~os

máis marxinados volvendo á súa lectura
do Vangelo secando San Mateo que
dedicou ó Papa Xoán. O Festival
"Cineuropa", en Santiago no mes de
novembro, réndelle homenaxe ó director
e poeta italiano cun documental inédito
sobre a súa vºida e obra. Os seus films:

Accatone e Mammna Roma, os poemas
e toda a súa escrita son o froito do seu
compromiso polos pobres. Hoxe lembramos aquelas palabras de Moravia no seu
ent erro: "pe rdemos un poeta e, creédeme, poetas ha i poucos".

oV

ENCONTRO DE VETERINARIOS,

os días 4 e 5 en

Sil leda, quere ser . un pulo á investigación dos 1.700 profesionais que exercen en
Galicia. Convocan tamén os colegas portugueses. Moitos deles traballan en Lugo, que
cantan con 27.000 explotacións só de vacún, e algúns con actividade clínica no hospital Rof Codeina, como o angolano Antonio A. Domingos, na foto, que está a face-lo
doutorado. O labor destes profesionais, mesmo de prevención, afecta tamén á alimentación humana e estáselles a esixir que non só sexan curadores de posibles males,

_
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tamén asesores das explotacións gandeiras.

Alfonso Blanco Torrado

PALESTINA segue torturada .e
asa si nada nos seus fil los mentes Arafat,
na foto, suda para poder abrir un camlño de liberdade e soberanía ... , despois
de que a extrema d.ereita de Israel fundise nuns segundos tres anos de conversas. Sharon, o instigador macabro de 20
anos de guerra no Líbano, foi provocador desta nova intifada. Fíxoo para
gañar adictos e votos na súa carreira
política para facerse co Likud, inimigo
total da paz cos palestinos, converterse
no seu xefe e despois se-Lo rival dos
laboristas nas próximas eleccións. Outra
volta a rapiña de votos está a ferir de
marte unha paz moi traball_
ada.

CEMITERIO DE SAN FRANCISCO DE OURENSE, declarado "ben cultural" ou monument o, des-

Neste mes de santos acudimos ó

pois de que o concello quixese arramplar con el aproveitando a especulación urbanística e o valedor do pobo escoitase os Amigos do Cemiterio. Un dos máis valentes nesta
defensa foi o escritor José Ángel Valente, na foto, que agora tamén descansa nel xunto
con Otero Pedrayo, Blanco Amor, Lamas Carvajal, Florentino López Cuevillas, Ben-ChoSey, un grupo de fusilados na guerra civil e tantas/~s ourensáns ... Non podemos esquece-las esculturas funerarias de artistas como Failde, Nicanor Carballo, Francisco
Piñeiro, Oñate, etc.
Neste tempo de acoso ós

EMIGRANTES viaxamos a
Andalucía, na que algúns cregos da
costa son perseguidos por acolle-los ·
"sen papeis" que non sucumbiron no
mar. Talé o caso de Andrés ·Avelino, no
barrio de p~scadores de Alxeciras, que
leva 20 anos abrindo as portas da súa
humilde igrexa a miles de inmigrantes,
ou Antonio Sánchez, que axudou os 60
marroquís en folga de fame na lgrexa de
San Xosé de Almería, nesa liña entre o
legal e o ilegal que só racha a solidariedade, a mesma que levou a Paqui Gil de
Tarifa, na foto,· a recoller un marroquí
extenuado. Por isto detivérona xunto co
seu home e o inmigrante. Agora está a
recurrir unha multa de 250.000 ptas.
por este xesto tan humano.

NON HAI DÍA SEN
VIOLENCIA EN MOiTAS FAMILIAS, pero hai
unha soa "Xornada contra a violencia
nas mulleres", o 25 ... Tamén cómpre
dicir que hai 200 mediadoras socia is que
traballan en Vigo, gracias á Federación
de Asociacións de Veciños, tódolos días
para sensibilizar sobre estes casos e
para axuda-las víctimas. Coordinadas
por Rosa Fontaíña, na foto, infórmanas
dos seus dereitos e acompáñanas ós
xulgados. Só o Centro de Información
Municipal desta cidade, no 98, abriu
848 espedientes novas. Aínda así son
moitas as mulles que non se atreven a
denuncia-la súa situación.
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FOLGA E MINIFUNDIO
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~

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sacia (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

~ Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79
dt. Zurbano , 46 ·
·~~

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax :
91 - 31o48 30

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

'1!:.-.

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 37 16

~G Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
r
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: .
982 - 24 4913
~~ 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
02 .657 58 99
Fax :
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 79 18
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A pasada folg°a contra a suba dos carburantes veunos recordar algo
moi sabido, pero que tiñamos algo esquecido: o minifundismo do
naso tecido económico, que non se limita, nin moito menos, ó eido
agrícola. Tamén viven o mesmo problema as xentes do mar, ·os
camioneiros, os taxis ou os chamados consumidores.
·
Logo de xurdiren por case toda
Europa, moi sinaladamente en
Francia, Gran Bretaña e Alemaña,
iniciativas de protesta contra a brutal suba dos prezos dos carburantes,
tamén empezaron a moverse os sectores directamente afectados, en
diversos puntos de España. Unha
vez máis foron os labregos · de ~
Cataluña e Levante os que tomaron

j~~~-~~,~~j~~¡

a iniciativa, seguidos polos pescado- : ~ ....~~~=~Eq
res das mesmas zonas e, máis tarde, ~ -:
polas grandes asociacións de camio- . i_~,~~ifiii!i
neiros e po~ tódofos taxistas.
Logq qe que a Unión de Pequenos Agricultores, próxima á UXT, tentase coo~di
nar un pouco os diferentes movementos de protesta, formaron primeiro en Madrid e
logo tamén aquí en Galicia unha plataforma de afectados. Pero a cousa non aguantou
máis de dúas ou tres xuntanzas. Desfixose en canto houbo en Madrid as primeiras reunións sectoriais cos responsables de Agricultura, Pesca, Fomento e Facenda.
Mentres ningunha organización agraria se movía realmente · (os chamados Xóvenes
Agricultores proclamaron a súa conforrnidade en canto houbo a primeira reunión no
ministerio), a xente do mar daba unha penosa impresión de desunión e desconcerto.
Negociaba en Madrid unha chamada Asociación Nacional de Confrarías, que impartía as súas consignas en Galicia a través dun representante do Grove. Aquí en Galicia
convocaban unha reunión tras doutra diversas confrarías enc'abezadas pola da Coruña.
Pois ben, cando os qa Coruña chamaban ó amarre e bloqueo dos partos, os de
Madrid (e do Grove) dicían que había que negociar primeiro; cando estes consideraban as primeiras ofertas co~o moi pobres, había que amarra-lo último venres de
setembro. Os da Coruña tiñan anunciado o paro para o luns seguinte. E así foron
levando a cousa.
En canto ós taxistas, fixeron un paro simbólico de doce horas, con moita disciplina.
Os chamados consumidores, a consumir, segundo se supón: cada un na súa casa ou no
establecemento da súa preferencia.
E ¿os camioneiros? Xa se sabe . que aquí predominan os autónomos, os que conducen o propio camión, fan (máis ben sofren) a guerra pola súa conta·; ás veces aparecen
apuntados nalgunha asociació~, pero non se lles coñece peso ningl}n, máis alá da súa
capacidade de romper cristais, pinchar rodas ou algo semellante. Por iso, despois de
proferi-las máis fortes ameazas, en canto houbo o primeiro pacto en Madrid, todos
outra vez á rúa. E iso que o inefable ministro Álvarez Cascos ameazou con moderniza-lo sector.
¿Realmente o camioneiro autónomo vai cobrar da FINSA, FEI'RACO, REPSOL,
ENDESA ou Meirama as novas tarifas pactadas? Moito nos tememos que seguirán
cobrando pola vella, aínda que terán que paga-lo gasóleo pola nova.
En definitiva, no agro, no mar ou nos servicios, seguimos no minifundio. Ou vexan,
xa que logo, a forza da protesta dos pequenos comerciantes contra ª· reforma dos seus
· horarios: case todos pecharon as súas portas unha mañá, pero a cousa non foi máis aló .

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

ROMANIZADOS FOMOS .
.Xa con Galicia conquistada polos romanos, comeza un proceso de lenta asimilación ós
costumes e cultura de Roma. Os superviventes do Medulio permanecen nos castros,
pero, cada vez máis, cunha vida máis .l.lromanizada~'
De castrexos -a latinocastrexos

Os castros seguiron sendo, efectivamente, os lu~ares de asentamento. U ns máis romanizados ca
outros. N aquel es aparecen restos
de moedas romanas, muíños circulares, tégulas (tellas), etc .. : Moito
tempo despois da conquista aínda
coexisten a cultura castrexa e a
romana, se ben influenciándose en
. maior ou menor medida segundo
as zonas.
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Os territorios conquistados
foron incorporados á provincia da
Hispania Citerior (provincia quere
dicir"territorio co:i;iquistado", por
iso fuximos tanto desa denominación) e ·quedaron militarizados.
Estableceron unha boa rede de
comunicacións (válida. despois de
2000 . ano.s nos que aínda non
fomos quen de mellara-lo paso de
Pedrafita), para aseguraren o control do territorio e aproveita-las
.
. .
nquezas mme1~as.
Impuxeron dúas causas que chegaron a esvae-lo substrato cultural
indíxena: a lingua e o dereito. O
Jatín eliminou as lingu'as indíxenas,
quitado uns pequenos restos que
forman o n<?so hercio máis antigo,
·as chamadas palabras patrimoniais,
como algúns n omes de lugares,
m ontes, ríos e verbas como berce,
lama, landra, amarado, camba, ... (O
lector de irimia xa sabe moito
desto gracias á sección que nos
agasallan en cada número as nasas
amgas Lidia e Valentina,).
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O modus vivendi romanorun

. Na organización social romana o
fundamento era a familia de tipo
patriarcal - de aí a verba petrucio- .
O "pater familias"tiña a autoridade
e o poder supremo sobre . todos: a
muller, os fillos e mailos escravos.
Había unha marcada. división
social, xente libre e escravos. Os
libres · eran cidadáns e podían
posuír terras. Os escravos empregábanse nos servicios domésticos, na
agricultura e nas minas.
As vías eran camiños de grande
importancia estratéxica e unían as
capitais da Gallaecia. De Braga a
Lugo (Lucus Augusti). De Astúrica
Augusta (Astorga) a Braga. Tiñan
estas vías fitos indicadores das distancias chamadas "miliarios",
pedras chantadas que indicaban a
distancia en millas romanas. A
maior concentración de miliarios

atopámola hoxe na Portela do
Homem e tamén hai un fermoso
miliario do tempo de Trajano na
Ponte Bibei.
Os romanos ergueron cidades
·novas como Lucus Augusti
("Lucus": bosque ·sagrado), arrodeándoa dunha enorme muralla con
máis de 80 torres e 1O portas, única
en ocddente por se conservar
completa no seu perímetro de
1.250 metros.
As termas de Lugo (os romanos
gustaban moito dos baños), o faro
da Torre de Hércules ou o templo
soterrado de santa Baia de Bóveda,
ademais de numerosas pontes, son
os fermosos exemplos da arquitectura romana conservados no noso
país e dan boa conta do novo
modo de vida que Roma trouxo a
Galicia.
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OPINION

NEUTRALIDADES IMPOSIBLES ... E FALSAS
Levamos anos de solermiño avance do conservadorismo. Se cadra por mor dos nasos
poderes adquisitivos en europea medranza, quizais por ese desarme do pensamento
crítico que se dá nestes tempos que deron en chamar postmodernidade, ou,
simplemente, polo trabal/o paciente e sistemático dos medios de comunicación que a
"nova" dereita controla. Un dos logros máis discretos e conseguidos dese proceso de
"cambio de candencia da maioría social e dos líderes de opinión" - que afecta tamén,
como non, a currículos de esquerdas, nacionalistas e de ca/quera color-, é a ideoloxía da
"tolerancia barata" que é irmá da do -imposible- "termo medio" e curmá da
neutralidade mentireira ~,

Para entender, hai que comp'render.

Tolerancias dificilmente tole.:.
rabies
A tolerancia é un dos novas conceptos máxicos, un dos fetiches da
nova linguaxe coa que se encobre ou
xustifica case todo. Non é tolerable
ese recurso contin.u o á tolerancia que
só serve, a pouco que se escaravelle,
para encubri-las inxustizas e desigualdades que están na raíz dos problemas sociais, ó tempo que se culpabiliza ás víctimas, que pasan a se-los
intolerantes do conto.
Poñamo un exemplo moi noso.
Totalment certo. Unha universidade
de Galicia, Facultade de Dereito. Un
alumno realiza todo o seu itinerario
formativo sen un só profesor que

impartise as _súas clases en gal~go.
Chega o momento de elabora-la súa
tese. Fala co profesor designado .para
lla dirixir. Explica a súa postura: "esta
é a miña tese e a pesar de todo o ambiente de presión en contra, vouna facer en
galego" . O ·profesor, coa lexitimidade
que dá o sentirse parte do pensamento dominante, retrúcalle: "pero, hombre, no sea usted intolerante".
Esta forma de pensar dá moitas claves nesta terriña nosa á hora de
entender, por exemplo, os mecanismos do lingüicidio, de esganamento,
paixón e morte -matada- do idioma
galego que, aínda que lle pareza mentira ós tolerantes desta historia, é lingua propia e non imposta. Non hai

moito que tivemos que preparar
unhas emendas de urxencia a un
regulamento ·orgánico dun instituto
de secundaria. A cousa era tan "inocente" como esta: colocaban a cuestión lingüíStica no capítulo dedicado
á defensa da "tolerancia", ser tolerantes cos diferentes modos de ve-la
vida, coas crenzas, coas colores dos
zapatos e cos idiomas que cada quen
"escolle" . Tivemos que recordarlles
ós seus paridores que de ningunha
mane.ira, coa lei na man -a pesar de
ser tímida, cativa, limitada,- se pode
concibir que un centro de erisinanzas
galega poida ser "neutral" <liante dun
proceso substitutorio, nin árbitro, nin
espectador. É unha apetecible tentación. Apetecible e moi de moda. Pero
a normalización lingüística, da que os
centros de ensino sostidos con fondos
públicos deben ser axentes, é unha
actitude activa, vixiante, fomentadora, partidaria.

En todo
conflicto de
calquera tipo, hai
que sospeitar dos
poderes. cando -·
recomendan
tolerancia e
equidistancia".
H

Daniel López Muñoz
~
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N eutrais coas mans manchadas.
Este pensar "mol", tan dos últimos
tempos, é extensible a tódalas áreas .
As da existencia máis cotiá. Ou ás da
política internacional. A n~utralidade
falsaria aplicase a gusto do consumidor. Coa traxedia do pobo curdo,
unha infamia contra a humanidade
enteira, occidente é terriblemente neutral. Cando o parlamento vasco
quixo cede-lo seu foro ó parlamento
curdo no exilio, disparáronse as alarmas da reacción centralista. Cos saharauís a neutralidade é ignominiosamente escrupulosa. Outras veces,
cando o agresor non é aliado das
finanzas occidentais -Iraq, Serbia ... bótase a neutralidade pola borda e
pásase á acción das bombas, previo
bombardeo informativo -ben trufado
de falsedades que se acaban por descubrir meses despois, cando xa causaron efecto- para convencer unha opinión pública ben educada na ideoloxía do "termo medio·" ,de que "esta
vez si que se rebordaron tódolos límites do
tolerable".
Palestina é outro bo exemplo de
exhibición da ideoloxía branda , do
termo medio e da tolerancia ·barata.
De novo, esa trampulleira busca da
neutralidade agáchalle ó público a
gran verdade histórica, o crime que
está na orixe de todo: 1948 e a creación dun estado confesional hebreo,
excluínte e militarizado no medio
dun territorio habitado apraciblemente por xentes dóutras culturas e
relixións.
Como apuntaba recentemente o
escritor Sélim Nassib: "Non fago un
paralelismo entre 'extremistas': esa simetría que tanto gusta a Occidente non é de
recibo neste caso; é perigosa e falsa. Non
se pode nega-la urxencia absoluta de
impedí-lo irremediable, a carnicería a gran
escala; pero, deixando á parte as boas
intencíóns, hai outra urxencia: comprendelo que pasou. Porque tal explosión de violencia, non pode explicarse unicamente

polo incidente que a desencadeou: a visita
de Ariel Sharon á explanada das
Mesquitas".

.

.
Deserto de indolencia é microclimas de utopía
Comprende-fo
que
pasou.
Comprender para compadecer.
En todo conflicto de calquera tipo,
~ai que sospeitar dos poderes cando
recomendan tolerancia e" equidistancia". Ou cando presionan para tomar
partido por un bando "partindo de
cero e borrando a historia". Hai que
ir á raíz. Cómpre coñece-la ferida
histórica, poñer á luz o dinamismo
inicial de opresión e dominación -do
forte sobre o feble- no que se asenta.
P'ero se analizamos cómo os medios
de comunicación nos presentan normalmente os problemas repararemos
ata qué punto hai un esforzo por agacha-la historia. Na cultura do videoclip, os medios enfrontan as grandes
cuestións como anécdotas de dez
segundos, instantáneas sen raíz no
tempo, inmotivadas.

,

E urxente
procurar e
construí-los
. nosos
prop1.os
microcli·mas de
utopía
Por iso o deserto da tolerancia
barata, asolado po1a información
nada inocente, necesita oasis nos que
se cultiven dúas especies en perigo de
extinción, dúas especies que adoitan
medrar xuntas no corazón do mellar
profetismo: a crítica intelixente e
intolerante compaixón.
Non se . trata xaora de facer unha
disección aséptica do acontecer,

Trátase de adormecer,de que ninguén
pregunte nada.

mantendo as distancias e reservándose os áfectos. Trátase de analizar cómo
ese conflicto, aquel problema, esa
explosión de violencia, teñen un
pecasio orixinal de discriminación,
abuso, dolor inxustamente creada.
Porque nos interesa a razón dos vencidos, porque nos sentimos involucrados no seu sufrin1.ento, porque da
nosa radical compaixón, nace unha
radical intolerancia coa situación
inxusta.
É urxente procurar e construí-los
nosos propios microclimas de utopía
-bonita definición da comunidade,
do grupo, do equipo,- de reler en
común o que pasa e o J?Orqué, de
desarmar en común a mensaxe de
que nada ten causa nin raíz, de que
todo vai ben, de que a solución é baixarse de brazos, e ser neutral, centrado, tolerante ... , é dicir, indolente.
É urxente, nos tempos de victoria
do pensamento único, revitaliza-la
razón profética. Comezando polo
que nos é máis próximo. Pero acadando o que nos cae máis lonxe.
Pensando globalmente, actuando
localmente. Con apaixonada e intolerante compaixón.

e······· · ·
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AS MULLERES, CHIAPAS E A IGREXA
COMUNITARIA.
.
,
CO.NVERSA CON CARMUCHA GARCIA ANEIROS.
Aproveitámo-lo seu paso por Galicia para conversar unha miguiña con Carmucha García
Aneiros, ben coñecida dos nasos lectores. Relixiosa galega, chiapaneca de adopción e
inculturación, pasa estes días entre nosoutros acompañada de María Estela, compañeira
de trabal/os e de esperanzas na magoada Chiapas. Despois dun encontro aberto coas
comunidades da Coruña, puidemos facer/le estas preguntas para os lectores e lectoras
de lrimia. ·
dos tempos. Tamén revisamos
cómo a Palabra de Deus chegou a
nós · a través dunha mente e un
corazón de home e que por iso lle
falta o alimento e o sabor das
mulleres. E por iso a Palabra de
Deus relida desde o sentir da
muller, non só, como che dixen,
nos anima para organizarnos e saír
adiante, serrón que, ademais dignifica a nosa vida, sentímonos filias
de Deus, en igualdade cos homes,
e loitamos por esa igualdade na
familia, na Igrexa, na comunidade,
na sociedade. .
Carmucha, á esquerda, no seu encentro da Coruña.

En todo o que vas comentando estes días, chan1a a
atención a importancia das
mulleres na realidade comuni. taria de Chiapas ...

anima entónese pasa-la Palabra de
Deus polo corazón é o que dá vida
a todo o noso facer.
. E ¿como é esa organización?
Estamos organizadas desde un
grupo local que se relaciona a traAsí é. As mulleres organizadas ·da vés das súas coordinadoras con
diocese de SanCristóbal facemo"s outros grupos e, estes, con
un grande esforzo por nos sentir- outros ... coma unha rede por toda
mos mulleres. Lemos a Palabra, a diocese, en varios niveis, que nós
reflexionámola e orámola, poñé- chamamos local, rexional, de
monos en marcha, e todo iso desde zona ... Tamén facemos talleres de
o noso ser muller. N oso u tras dici- formación, levando a cabo análise
mo : lémo-la Palabra de Deus con · conxuntural e estructural, revisanolios, mente e corazón de muller. do a nosa historia, e a nosa historia
Nas culturas indíxenas, especial- de mulleres, c(>mo o patriarcado
m ente na maias, o corazón é o mantivo a muller como se fose
que en e, o que dá vida, o que unha criaturiña pequena a través

E non será unha loita
doada ..._.
Moitas das mulleres dos grupos
tiveron e teñen graves dificultades
na casa. Non só é que teñan que
andar quilómetros ·para asistir ás
xuntanzas. É que, de volta, na casa
ten habido malleiras e mesmo
algunha muller morta por unha
malleira do seu home. A sociedade
indíxena
é
extremadamente
patriarcal.
Despois da marcha do hispo
Samuel Ruiz, ¿como estades a
vivi-la nova situación?
O pobo ten a decisión tomada
de seguir adiante no camiño que nos ensinou Tatic Ruiz, que ~on é

Paz Negreira
outro có convencemento de que a
Palab.r a debe levar a transforma-la
nosa vida e a nosa situación. Esta
palabra actuou como un motor
que levou a xente a organizarse, a
defende-los seus dereitos, e non
individualÍnente, senón en común.
Xa sexa neses grupos de mulleres,
tamén ~e homes, e por suposto, na
participación política, na procura
sempre dun cambio que faga desaparecer tanto sufrimento como se
padece. .
Por iso que ó marchar Tatic Ruiz
todos témo-la firme decisión de
seguir adiante e aínda que o novo
bispo non está nesta liña, todos
esperamos que tamén el se poida
converter.

Remata un longuísimo período de gobernación ininterrompida do PRI en México,
¿confiades que co novo goberno mellorarán as cousas?
O presidente fixo moitas promesas, _pero de momento non hai
nada que permita crer que as cou-

María Estela, compañeira mexicana integrada nas comunidades chiapaneca$.

sas vaian cambiar. En canto ó exército Zapatista, de momento garda
un período de silencio, supoñemos
que como compás de espera a ver

cómo vai actuando o goberno
entrante e, sobre todo, a ver se se
cumpren os acordos de San
Andrés.

_
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DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS

OS SANTE.IROS
Glorioso San Bastián,
Jeito de pau de ameneiro, ·
irmán dos meus zoquiños,
curmán do meu tabaqueiro.

Esta vez imos falar
d9s "santeiros" que traballaban a pedra, que
adoitaban ter tanto de
canteiros como de
escultores,
deixando
para outro día os tallistas de madeira. O
"santeiro" non era
un oficio especial,
serrón que se trataba de persoas
que ti~an certos
dotes para esculpila pedra, entre os
que había algúns
que xa cómpre
consideralos verdadeiros escultores, e
outros que non
pasaban de simples
canteiros ou p1capedreiros.
O labor máis
sobranceiro destes
artistas son os cruceiros e os. petos de ánimas, de onde
lle vén a
denominación, de facer
sobre todo imaxes de santos. Andando polos vellos
camiños -poucas veces polas "pistas" e estradas-, atopámonos
con algunhas obras extraordinarias, que
erguen o seu varal tan gallardo como un vizoso carballo que medra en boa terra; pero tamén con moitas que
amasan os escasos coñecementos dos que as fixeron,
aínda que non por eso deixan de te-lo seu encanto.
Cruceiros de varal, cruceiros de capeliña, petos de áni-

_
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mas, panteóns, ... foi ó que se vineron dedicando durante séculas estes artistas populares. Na súa inmensa maioría trátase de obras anónimas, que o nome do autor non
consta en ningún documento, porque o seu traballo era
un máis, para ir tirando malamente, o mesmo que
outros .facían un muro ou a cambota dunha cociña.
O ano 1982 o amigo Don Antonio Rodríguez Fráiz,
párroco que foi de Campañó, freguesía situada ás portas da "boa vila" de Pontevedra, publicou ·despois de
moitos anos de esculca investigadora o voluminoso
libro Canteiros ·e artistas da Terra de Montes e riheiras do
Lérez, onde figuran varios centos destes artesáns da
pedra que tiveron a fortuna de que os seus nomes quedasen nos papeis, aínda que as súas obras sexan descoñecidas ou xa nin sequera existan.
De todos estes artistas populares hai tres que sempre
cómpre lembrar, aínda que o último no figure na obra
de Rodríguez Fráiz, por non ter nado na área . que
abrangue o seu estudio: Ignacio Cerviño, Xosé Cerviño
García e Andr~s Castaño Fernández. O terceiro, aínda
que separado dos dous anteriores xeograficamente, está
unido a eles polo mesmo labor.

O CRUCEIRO DO HÍO
Seguindo a opinión máis xeralizado, podía da-lo
como obra de Xosé Cerviño García, e deste xeito aforraríame nomear a Ignacio Cerviño, pero como é unha
cuestión aínda non aclarada de todo, coido que sempre
que se fale deste cruceiro -e mentres non se demostre
documentalmente- cómpre mante-la dúbida de que
pode ser de calquera destes dous artistas, ou mesmo que
traballaron os dous nel.
A obra que nos deixou Ignacio Cerviño é de extraordinaria calidade artística, polo que máis que "santeiro" cómpre que o consideremos escultor (e dos bos, por
certo), que coñecía perfectamente os segredos da pedra
e da madeira. Consérvanse varias esculturas da súa autoría nas terras do Morrazo e nas de Ponteareas, e no ano
1872 -que foi cando se labrou o cruceiro do Híosabemos documentalmente que residía nesta freguesía,
onde lle naceu unha filia no mes de abril.

.
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Clodio Gohzález Pérez

Estes dous "santeiros" levan agardando xa dende hai
moitos anos por un documentado estudio, para que
queden definitivamente resaltas estas dúbidas.

O SANTEIRO DE CHAVE
O terceiro é Andrés Castaño Fernández, coñecido _como o "Santeiro de Chave", o vello, porque dun
neto seu, Andrés Castaño Castro, tamén se conservan
cruceiros e outras obras moi dignas. Na aldea de
. Chave, freguesía de Lousame, tivo a súa residencia, e
tamén foi onde naceron os filias e os netos. O "Santeiro
vello" veu ó mundo en 1825 e fino u en 1914. Da súa
autoría son algúns dos mellares cruceiros que actual·m erite se conservan, sobresaíndo entre todos eles catro
desencravos, dos que cronoloxicamente o primeiro é o
de Suevos (Mazaricos), datado en 1861; Eiroa (Noia) de
1879; Urdrlde (Rois) de 1888, e Quintáns de Berrirnes
ou Berrimes (Lousame), que é o último, labrado o ano
1889. Ademais des tas obras, tamén se lle deben moitos
dos cruceiros que na segunda metade do século XIX e
primeiros anos do XX se ergueron nas terras situadas
entre as rías de Aro usa e N oia e entre os ríos Ulla e
Tambre, chegando polo interior ata perto de
Compostela.

O cruceiro de Urdilde (1888), é obra do "Vello Santeiro de
Chave'; Andrés Castaño Fernández.

Ó falar deste "santeiro" non podo deixar de nomear
ó amigo Uxío Eiroa Hermo, que leva moitos anos
esculcando todo canto documento chega ás súas mans,
coa fin de descubrir dunha vez para sempre quen foi o
autor deste extraordinario cruceiro, e -polo de agoraconclusión á que ten chegado e a de que se debe a
Ignacio e non a Xosé (Pepe da Pena) .

No seu taller continuo u un neto, Andrés Castaño
Castro, nado tamén no lugar de Chave o 18 de xaneiro
de 1881, .onde falecería o 7 de abril de 1961. Segundo
Xosé Andrés Castro Castaño, descendente destes artistas
e estudioso da súa obra, ó segundo atribúenselle 35 cruceiros, ademais doutras obras sobre todo en igrexas.
Con el remata a saga dos "santeiros de Chave".

*****

Nas últimas décadas o traballo da pedra parece que
deu un pequeno pulo, sobre todo polas escalas-taller e,
en particular, pola escala de canteiros de Pontevedra, da
que teñen saído xa bos "santeiros", malia que actualCon isto non lle quera restar mérito a Xosé Cerviño,
n::iente -agás algún cruceiro- as súas obras, a diferen-pero tendo en conta que a maioría das obras que a el se ·
cia dos "vellos santeiros", teñen que ir por outros vieille veñen atribuíndo sábese de ceito que foron feitas
ras que non sexan exclusivamente os relixiosos, como é
por Ignacio, entón cómpre situar a cada quen . no seu ·
a restauración de igrexas, pazos e casas, tallar algúns sinsitio, e este ten que estar por dereito propio antes ca
xelos motivos ornameqtais, facer escaleiras cos seus
quel: fonte de Santiago (Cangas), retábulo da igrexa de
balaústres, etc .
.Areas (Ponteareas), un dos panteóns do cemiterio de
Cangas, ...

ª
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PÉ DE FOIO

Ademais de moitas mortes -inxusti:ficadas, inxustas, absurdas todas- a
represión ordenada polo Goberno
Israelí contra a protesta dos palestinos, a intifada, nesta versión da outonía do 2.000, está a producir imaxes
de especial dramatismo.

Mariano Guizán

Hai onde escoller. Entre moitas, .
chama especialmente a atención a
que amosa a un pai palestino e mailo
seu neno agachados detrás .dunha
pedra, a carón dun muro onde os soldados israelís os tirotean ata matar ó
meniño. Ou, mesmo, tamén as do sal-

vaxe linchamento de dous soldados
xudeos arrincados dunha comisaría
palestina por unha multitude de árabes desaforados na febre da rebelión,
e que moitos medios de comunicación usaron con insistencia, a xeito
de certa compensación, case lexitimación, do cento longo de civilizados asasinatos de palestinos, limpos e
calculados, realizad~s con precisión
militar pola policía e os disciplinados
soldados do exército regular do
Estado de Israel: a maioría, comprobados, con certeiros impactos de bala
en puntos vitais, na cabeza, no peito
ou no abdome; mortais de necesidade, ~en ningunha necesidade que os
xusti:ficase na desproporción dos
enfrontamentos.
Pero, entre todas,. algu.n has
moito máis impresionantes·, dei en
escoller esta. Non saberla, dicir por
que. Posiblemente é unha foto
curiosa: A penas separados por ·un
muro, palestinos e xudeus parecen
apuntar cara ó mesmo sitio. A corpo
limp? e con pedras os dun lado;
armados ata a sofisticación e con adecuado equipo de guerra os do outro.
Resulta un patético reflexo de taritas
outras desigualdades que, nese tan
próximo oriente, separan dende hai
máis de medio século, en explotación, frustración e odio, a asoballada
comunidade palestina da privilexiada
e prepotente comunidade israelita.
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Lidia e Valentina

... E quedaramos alá polo tempo dos árabes, co léxico e coas lendas que eles
nos deixaron, ¿lembrades?.
Continuamos pois ilustrándovos un pouco máis coa orixe do noso léxico. As
palabras da nosa lingua son dinámicas, van aparecendo unhas e perdéndose
o u tras. ¿A razón?, pois os cambios da sociedade, da ... que fan que aparezan
novas causas ás que lles hai que poñer nome e se vaian perdendo outras coas
que se pode perder tamén o termo. Isto é
ó ·que faciamos referencia no último
número cando vos puxemos os deberes.
¿Están feitos? Vaia, parece que non o tivestes doado, ¿ou si? Exactamente, o do software sónvo-los programas do ordenador, e
un "bit" vén sendo a unidade mínima de
capacidade que ten o aparello (enténdase o
ordenador).
¿E o alzadeiro? Referímonos a eses estantes de madeira que había nas cociñ~s de
antes para coloca-la vaixela. ¿Quédavos
algún nas vosas casas·? Ó mellar incluso lle.
tendes unha preciosa puntilliña de
Camariñas ou ganchillada por vós nas longas noites de inverno.
Pero ¿a pioga? ¡Pois claro!, évos o mesmo
cá abrocha, cá cádiga ou 6 apear, total que
é a correa de coiro ou de esparto que
suxeita o xugo ó pescozo da vaca. O caso .
Pallasa con zamarra despois da faena
é que agora xa case non quedan carros e
menos piogas ... De aí que algún léxico se perd~··· Pode ser que quede nalgún
dito dos vellos cando nos ven con es tes fulares modernos ó pestozo, e din "¿E
logo a onde vas con esa pioga ó pescozo?, ¡quédache coma a canga ós parcos!" Ai, ¿non sabes o que é a "canga"?, pois ídesvos documentando . para o
próximo día ...
Aquí está a perda de léxico tradicional, pero o outro caso é cando nos atopamos con algo ó que ternos que chamarlle por prÍmeira vez. Existen dúas posibilidades:
1- Inventarlle un termo, ó que se chama neoloxismo (neo = novo)
2Coller ou adapta-la palabra que teñen xa noutro idioma, normalmente
na lingua onde xa existe o "obxecto, producto, animal ..." en cuestión.
Ímonos centrar neste último caso, o dos préstamos doutras linguas. Dalgunhas
seguro que xa vos facedes unha idea, como é o caso do francés (chalé, gabardina,frauta .. ), do italiano (que .teñen que ver bastante coa música: piano, tenor...
e tamén pallasa, escopeta ... ), do castelán (bocadillo, tortilla ... ), do catalán (bou,
fideo, cantimplora, faena ... ), do eusquera (zamarra, boina, esquerda ... ).Así que se
dicides algo como: Saíu o pallasa do chalé cun bocadillo na boina que lle deron pola
súa faena ... , falades "de prestado", ou máis ben "de préstamos".
Claro que rn.ención especial n1erecen o portugués que por estar tan cerca
tanto histórica como xeogra:ficamente, a súa contribución é constante e serve
incluso de nutriente para o galega; e tamén o inglés, alemán, linguas indíxena de América .... Pero chegamos á última liña e ..... .
¿E que tal de week-end?. Saístes a bailar rok ami roll, bebestes whisky ou
vodka (¡das dúas causas esperamos que non!, ou vistes un show facerido zapping na TiVi, ou xa tendes DCV, DBV?????? Estivestes na casa

O CANTAR DO IRl.M EGO
1. Ata os anos, coido cincuenta
- que algo me falla a memoriapara o enteiro País Vasco
unha dio cese, Vitoria.

2. Daquela, a Santa Sé
unha solución amaña
. para endereita-lo torto
que había por toda España.
3 . Creáronse dio ceses novas
e cada provincia terá
un bispo e diocese propia;
non aínda a cousa está.
4. Porque o sistema esixe
que unha metrópoli exista
e .outras que son sufragáneas
estando dentro da pista.
5. Se en Vasconia é diferente
é por política hispana
que foi conseguindo a trampa
porque "diferente é España".
6. Pamplona, que medio vasca
arquidiocese foi feita:
unha solución escasa
que só satisfai á dreita.
7. N esta provincia eclesiástica
Donosti-San Sebastián
entra coma sufragánea
moi pouco arranxarán.
8. Porque ademais o arcebispo
é un fradé con gran fachenda
moi listo, pero do choio
hai poucas causas que entenda.
9. Donosti· tivo de bispo
José María Setién:
mal as cbusas ían pra moitos
mais para os vascos moi ben.

10. Mentres, segue a desfeita
de que Bilbao e Vitoria
sufragáneas son de Burgos:
non é motivo de gloria.
11. Parece que a provincia
eclesiástica está ó caer;
conscientes da inxustiza
en Roma teñen que ser.

12. Claro que os va?cos reclaman
dúas provincias francesas
pero nin o Estado español
nin francés están por esas.

