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MILENIOS un

milenio son mil anos, ¿verá a especie humana un
cuarto milenio? ¿En que condicións estará este
planeta no ano 3000? ¿Seguirá existindo Galicia?
¿Seguirá- aumentando o contraste nesta foto planetaria que na que xa 360 persoas acumulan tarita
riqueza como a metade da poboación mundial
por xunto? ¿Como será a Igrexa do 3000?¿Como
xulgarán o nos o tempo? ¿Quen estará na mesa de
redacción de Irimia?
Como nada disto é predicible, optamos polo
que sabemos do futuro, que son os nosos soños e
desexos.
E queremos soñar, con todos e ·todas vós, cun
milenio no que a acumulación e o proveito privado non sexa a última razón das cousas, nin o
motor da vida, nin a sinrazón inevitable.
E arelamos que os seres humanos do novo
milenio confíen na palabra directa, na caricia, no
pan comunitariarn.ente compartido, na festa creada e non comprada, por moito que estean intercoectados electronicamente, magneticamente,
cuanticamente, ou como recorcio dispoña o
paradigrn.a tecnolóxico do momento.
E rezamos para que as armas, pecado milenario,
d ixen itio ó investimento ecolóxico e á reforesta i' n ó planos de alfabetización e ós proxecd r sta uración e normalización de tódalas
linguas
idiomas, de tódalas especies vivas, de
tódalas paisaxes. Porque soñamos cun planeta
ecodiverso e etnodiverso, multicolor, multisabor,
multifraterno.
E desexamos que o novo milenio non sexa
-non siga sendo- o da mentira vestida de información, o dos medios de comunicación vendidos
a grupos de poder, o dos imperios televisivos,
domesticadores de conciencias, educadores de
masas para o consumo obediente, para a insensibilidade, para a máis absoluta irresponsabilidade.
Por Susiño de Nazaré, dormidiño entre as
pallas, sorpresa de milenaristas e apampados, regalo para todos. Amén.
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Foto portada : lntcrmón

O ,TRASNO A COUSA ESTÁ NO
NOS Cando naceu o noso Simón -¡que bonitiño! - Paz
Lamela, daquela directora de Política Lingüística, lanzara
unha campaña: (Jálalle galega". Como somos moi guiadiños, .
fixemos caso total. E, visto o visto, coido que fomos dos
poucos.

Entre nós
en galega,
chuli.

Dezasete anos despois, están a reinventa-la política lingüística. Dígoo porque me tropecei estoutro día cun cartaz moi
ben intencionado que dicía ((entre nós, en galega''. E agora
non me dou clarexado.
Ata agora as estratexias e propostas de normalización- lingüística referíanse a ámbitos, institucións, territorios. Un·
dicía: no parlamento, en galego. Outra, en Galicia, en gale:....
go. Outro, na familia, en galego. Agora, aqueláronme: entre
nós, en galego.
Porque o intríngulis está no nós. ¿Quen somos Nós?
,¿Quen e cando deixa de ser N ós para ser Eles? ¿Como se
sabe se este que teño er_i fronte é parte do N ós ou dos
Outros? ·E cómpre fiar delgado, porque se o galego é entre
nós, quere dicir que non debe ser fóra de nós .
·Exemplos: reunión con persoal en nómina da Comunidade
Autónoma ¿Son todos parte do N ós ou só os que falan
como se estiveran entre nós? ¿Ampliarémo-lo círculo ós que
teñen acento de Coristanco pero falan universal?
¿Consideraremos ·que son parte do Nós os mestres que
exercen en Galicia con castelán malagueño? ¿É Silvia Jato
do Nós ou do Non- Nós? ¿Sono os empresarios do Granito?
¿E os da TVG, illicros fóra?.
Máis ampliacións: Estamos nun acto público e sorn.os todos
do N ós menos tres que son claramente dos Outros e cento
vinte cinco que nin sabe, ¿diremos que xa ·non estamos
entre Nós e cambiaremos de código? ¿Que proporción de
fregueses do Eles é o núnimo necesario ·para que o crego
rriise en castelán por que xa non somos nós, senón todo o
contrario?
Que non nos esmage a complexidade: hai solución. A consellería do ramo podería troquelar unha tatuaxe indeleble na
fronte dos nosos , de maneira que, sen facer incómodas
indagacións, souberamos xa de primeiras con quen estamos.
Non vaia ser que cometámo-la falta de educación de falarlle na nosa lingua, na nosa terra, a alguén que non se sinta
nosamente noso. Poderíase anosar, e non é cousa .

BOA NOVA
IOECO

Bernardo García Cendán

Voar pola súa conta
Veño de me atapar co vello amigo Manolo a quen
lle bautizara un filio hai máis de vinte anos. Na
cerimonia léralles o agora moi coñecido poema de
K. Gibran, referido ós filias, que se enceta con
aquel chocante verso: "os vasos fil/os non son
vosos... veñen pota vasa mediación, pero non vos
pertencen". Tanto Manolo como a súa compañeira
Luísa, ámbolos dous moi ?ensibles á palabra, pedíronme aquel texto que gardaron e releron moitas veces ata aprendelo de
memoria. Cantas veces teño pensado nesas verbas, dicíame o meu amigo hai
unha hora despois de moitos anos sen nos ver. Educamos ó naso filio o mellar
que puidemos e privámonos de moitas causas para encher a súa vida de oportunidades que el aproveitou axeitadamente, .está a piques de ser un enxeñeiro
de telecomunicacións e xa ten interesantes propostas dunha empresa galega
punteira. Está ben bautizado, comentei cunha pinga de ironía. Nós estamos moi
orgullosos del, respondeu Manolo mentres explicaba: o que acontece é que no
naso esforzo de educación deixámonos levar polo ambiente de competencia
que nos abafa e acabamos transmitíndolle unha actitude calculadora que,
inconscientemente, nos invadía tamén a nós. Agora sáenos o rapaz con que
está facendo as xestións para se ir de cooperante a non sei que país africano.
Está moi ben bautizado, retruquei satisfeito, non se deixou engaiolar coa vasa
educación. Nin sequera nos preguntou q naso parecer, dixo o pai entre orgulloso e perplexo. Sempre quixo voar pala súa canta e a nai pasou a vida queixándose do pouco que lle ten comentado das súas decisións. E ti tamén, respondín.
Cun aberto sorriso de satisfacción rematou Manolo: non sei se non nos ameigaría·s cos ensalmos daquel poeta árabe. Eu non pensei nas meigas, máis ben quedei matinando no vello Xosé - dis que era vello - e a m_oza María tan desgustados por_aquel nena que, sen avisalos, deixouse perder no templo. Tampouco lles
saíu ben a educación.
.
.
Xab1er 81 aneo

A CLAVE

Xesús e o Pai: Unlla e carne.

O episodio que nos presenta a Xesús entre os doutores do templo é a escea conclusiva dos evanxeos da infancia. Sen embargo, é
un relato non de infancia senón de adolescencia, probablemente anterior a Lucas.
Xesús, coma todo adolescente xudeu ós doce anos, convértese en "bar misvah" (=filio de obediencia á Lei): velaí está probablemente a orixe históri.ca do relato.
Cómpre deixar de lado elementos máis ben folclóricos coma o talento de Xesús ou a sorpresa dos doutores. O centro do episodio
e, polo tanto taméri a súa mensaxe, está no versiño 49 onde ternos as primeiras palabras pronunciadas por Xesús no evanxeo de
Lucas: "¿E lago por que me buscades? ¿Seico non sabiades que eu teño que estar na casa de meu Poi?" Esas palabras son un ha declaración da súa personalidade: o que Xesús declara é a súa vinculación especial co se_u Pai. Evidentemente tales verbas deben porse
en relación coas derradeiras palabras que Xesús pronuncia no evanxeo de Lucas: "¡Meu Poi! Nas túas mans entrego o meu espírito':
Os vv. 50-52 son típicamente lucanos. O v. 50 subliña que María non entende a Xesús. Por isa ha meditar no seu corazón. Aparte
do recordo histórico que con toda seguridade aquí se conserva, o evanxelista preséntanos a María como ''.a que creu" e que debe ir
crecendo interiormente ata recibir plenamente a palabra e poñela por obra. Terá que ser efa a primeira que comprenda que non hai
maneira de entende-la personalidade de Xesús, de accederá personalidade de Xesús sen entende-la súa especial relación con Abba.
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APENEIRA
Para

AFGANISTÁN

o Nada! é tempo de tristura, pois o 26 cúmprese os

21 anos da invasión rusa, aínda que xa antes fóra explotado polé:JS armas de EEUU,
uns e outros non fixeron máis que dividi-lo país en dous band.os que levan 6 anos de
guerra: os talibán, apoiados por Pakistán, que ocupa.n o 900/o do país e están aniquilando todo, e un grupo de minorías étn icas parapetadas no norte nun 100/o do territorio. Só unha federación de 4 rexións pode trae-la paz a este enclave asiático e
tamén o remate de tráfico de armas e drogas polos países veciños. Son as mulleres
as máis oprimidas por uns militares que uti lizan a relixión islámica máis fundamentalista como a arma ·máis importante para manterse no poder. Na foto un grupo de
orfos desta guerra.

AS ELECCIÓNS LEXISLATIVAS EN SERBIA, o día
23, son un paso máis nun traxecto inzado de problemas como son as relacións con
Montenegro e coa súa antiga provincia do Kosova. Por non recoñece-los resultados
electorais, o mesmo pobo serbio -os labregos, os obreiros, os mozos ... - foi quen de
derribar ó dictador Milosevic, causa que non foi capaz de acadar a OTAN coa guerra,
o embargo ou o illamento internacional. Kostunika, o novo presidente, necesita un
parlamento que oriente ó seu país na convivencia cos croa'tas, albaneses, e bosníacos,
despois dunha década de odios. Na foto, a marcha popular sobre o Parlamento na que
o exército. se reconciliou.

TEMPO EXTERIOR,

é

unha revista de "análise e estudios
internacionais" que acaba de comezar
unha segunda etapa con ilusións renovadas e cunha teima: "para comprender
o mundo desde aquí, para proxectar a
Galicia no contexto internacional".
Naceu no 1997 e desde aquela non fixo
máis que proxectar luz sobre os puntos
quen.tes do mapamundi. O director,
Xulios Ríos, é tamén de IDAGI (instituto
Galega de Análise e Documentación
Internacional) que lle dá cobertura
investigadora e teórica a esta publicación imprescindible para coñece-los
"desafíos da acción exterior .de Galicia",
a pesca, o Sáhara, estados e nacións de
Europa de hoxe ... A subscrición é de
2.000 pts. (Tlf. 986357238).

Tamén hai un

NAZARÉ

humilde, como aquel no que se criou Xesús de

Nazaré, no poboado do Carqueixo nos arrabaldos de Lugo, no que viven 45 familias
da etnia xitana con 70 nenas/os con grandes necesidades: a falla de instalacións
culturais e deportivas, o absentismo na escala, que chega ó 480/o na ESO ... É este un
dos problemas ós que está a enfrontarse a Federación de Asociacións Xitanas de
Galicia que acaba de crearse e que representa ós/ás 6.000 cidadáns desta etnia que
conviven neste país, dos 700.000 que residen nos p~bos desta península e os 20
millóns
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espallado~

por todo o mundo.

· Alfonso Blanco Torrado
· Neste Nada! irnos

escoita-las ·m:>ANXOLIÑAS

Álvaro Cunqueiro, de quen irnos

lembrar no 2001' os 90 anos do seu nacemento e os 20 da súa marte, o 28 de febreiro, ás que ilustramos con esta estrela de Sucasas:
"A virxe vai fiando estrelas
e fai un lume coma d'ouro,
para lle quentar o pesebre
ó seu querido tesauro.
Luciñas que van e veñen
e te van alumeando:
o Neniño vai durmindo
según en lle vou cantando.
A Virxe chamou ás rulas
e tamén ós reiseñores

O antigo precepto da abstinencia na

para que adormezan ó Neno

Noiteboa introduciu Ó NOSO

os paxariños cantores.

MAR e. sobre todo, ós pecadores

¿Ouen o sabe, quen o dice·

nas nasas mes¡as e casas, pero tamén o

si vai ben ou mal cantado?

xelto do menú cambiou, desde a anguía,

Cando é o corazón quén canta,

moi cara ·nestas datas, ó bacallao cada

¿qué se impo:ta o solfeado?"

vez máis escaso ou ó rodaballo xa máis
doado gracias as granxas de pre-engorde. 5 en Galicia están a producir o 180/o
da producción mundial e tamén contamos con dous criadeiros de alevíns. Todo
isto gracias á empresa Prodemar afanada na exportación porque só en Europa
están a consumÍrse 11 .000 toneladas de
rodaballo cada ano. Na foto de Magar
un pescador de anguía.
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0FEITOAMAN"

chega

neste Nadal a XVI edición en Vigo da
man da Asociación Galega de Artesáns e
non só é unha mostra da arte que están
a facer estes artistas, senón tamén un
xeito de educármonos nesta tempada de
, -bombardeo consumista na que están
simulándonos o que non é con papeis de

-.Jo-¿9 de Nada ! DÍA

nestas datas, se aínda queda algún, porque no pasado maio xa non se escoitou o

feira podemos tocar a realidade quente

canto cargado de pracer do ga lo en celo cando está a facelas beiras das pitas nos

destes oficios que cargan co esforzo, a

Aneares, agora con neve. As montañas e as selvas acubillan a metade· das especies

imaxinación e a tradición de tantas

da flora e da fauna, pero

mulleres e homes non só nestas datas

cad~

ano arrasan 17 mi llóns de hectáreas desta natureza.

Mesmo. nun día coma hoxe está a desaparecer ducias de especies, a maioría sen

de tanto neon, senón nqs seus obradoilleira.

fai-

nos lembra -los acivros e do galo ou pita de monte, especies ameazadas, sobre todo

celofán. Fronte a tanta mentira, nesta

ros a carón da lareira, coma esta pali-

!DA DIVERSIDADE BIOLÓXICA

.

coñecer nin rexistralas. Os •científicos sub liñan

qu~

desde que hail vida xa desapare-

ceron o 990/o das especies e case todas sen deixar rastro.
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AÍNDA NON ESCAMPOU
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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 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88

4't.
......~ Provenza,274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

~"""'

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax:
91 - 31o48 30

~$ Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
988 - 37 09 28
Fax:
4't..
....,. Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax :
981 - 35 37 16
4't..
......,. 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
~ Oliva, 24

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

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

_
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Poderíamos ver nos temporais das últimas semanas un reflexo da
situación que afecta a unha parte significativa. da tradicional
economía galega, como son o sector pesqueiro e mailo sector
gandeiro. Nunha época na que nos veñen cantando tódolos días
aquela canción de que España vai ben, non son precisamente
optimistas as perspectivas neses dous eidos da nasa economía.
Está, por un lado, a falta de acordo pesqueiro con Marrocos, que se arrastra
desde hai xa máis dun ano. Unha cuestión na que a Xunta e mailo goberno
de Madrid confiaron nos bos ofiéi.os de Bruxelas, pero non foron quen de
facerse oír do comisario respectivo, nin do resto dos membros. da Unión
Europea que terían que apoia-las demandas dun sector do que depende o
emprego de varios milleiros de galegos, no mar e en terra.
Trátase, unha vez máis, dun sector para · o cal non existen alternativas: non
quedan mares ricos en
pesca e accesibles, nin
sería posible despraza-la
maioría dos barcos que
viñan operando nesas
augas. Por outra parte
ninguén pode entender
cómo non se poden conseguir desde a Unión
Europea licencias para.
cando
estes
barcos,
Marrocos ven autorizando a pesca de enormes
buques pertencentes a importantes empresas europeas, como os que se están
fabricando aquí mesmo, en Barreras, para armadores holandeses.
Por outra parte nas propias augas do Grand Sole cada ano pódese pescar
menos, sobre todo daquelas especies de maior demanda nos nosos mercados,
como pode se-la pescada. E fóra destas augas tamén se restrinxen cada ano os
dereitos de pesca de especies como poden se-lo atún ou o peixe espada.
Todo isto leva a que algúns empresarios, e non precisamente os maís modestos, fagan a guerra pola ·súa conta, a través de compañías con bandeiras un
tanto especiais, indo a operar dun xeito que soa a piratería nos mares da
Antártida, onde cada pouco tempo son sorprendidos por patrulleiras francesas
que operan nas Illas Kerguelen, no remoto Océano Índico.
Tampouco no asunto das vacas tolas estiveron as autoridades á altura debida: desde o conselleiro de Educación, que se mostrou de acordo en que non
se comese carne de vacún nas escolas, ata os responsables de sanidade animal
.que tiveron inmobilizadas explotacións enteiras porque unha vaca morrera de
parto ou de accidente; ou cando decidiron de repente un xeito de desfacerse
das reses mortas para o que non se conta con medios.
Haberá quen diga que nisto non se fai máis ca aplicar normas xa existentes,
pero ¿quen foi o responsable de que ata agora non se esixisen? Isto recórdanos a venda das guías sanitarias e das desinfeccións de cam.ións nos mercados,
sen ve-los animais nin os camións, pero cobrando a taxa correspondente .

O AGRO

Redacción

MALFADADO PRIÓN
Un problema moi mal xestionado no Reino Unido desde hai décadas, esténdese por
ELf ropa e chega a nós. Non é unha bacteria, non é un virus, non é un microorganismo
vivo -con carga xenética- ó que poidan responder os sistemas inmunolóxicos dos
animais. É algo distinto, trátase dun prión, unha proteína Hrara~' Un ladrillo do
organismo que se deforma e estende, ataca o cerebro e produce a tolemia nas vacas e,
suponse, o mal de Creutzfeldt-Jacob nos humanos. Algo en definitiva sobre o que a
que a nasa soberbia ciencia do terceiro milenio a penas sabe nada.
Alarma
As informacións máis alarmistas se
estenden pala opinión pública alimentándose do escurantismo e os
intereses mercantís que rodean a alimentación das sociedades industriais.
Estamos <liante dun novo mal da nasa
civilización, algo estreitamente relacionado coa forma de vivir, producir
e comer que nos impón o Gran
Mercado Global.
Nun informe recente do
"International Heral Tribune" apuntábase a gravidade dunha situación creada por non pararlle a tern_p o os pés á
gran industria alimentaria. Dicíase
nese informe que a carne de vaca de
desvelle, leiteiras "xubiladas", senda
como é a realmente perigo~a, emprégase masivamente para hamburguesas
de vacún, pasteis de carne e salsas de
pasta. E qu~ nunha mestura para a
típica hamburguesa, pode haber
carne de ata sesenta animais distintos.
España pechou as portas do
vacún a Francia, porque aló apareceron vacas tolas e aquí non.
Os franceses, con razón, dicían:
"aquí ap~receron porque as bus-

camos". E efectivamente, daquela en Francia levaban máis de
13. 000 analíticas e en España
pouco máis de 300. Algo semellante pasa cos casos descubertos
en Galicia: desde que comezaron
as análises polo centro de
Zaragoza ata que se descubriu a
primeira vaca co mal, o 85 % das
análises eran con vacas galegas.
Para pescar troitas hai que ir a
elas.
Unha denuncia
N unha campaña de información
sobre -º tema que comezou o BNG
estes días difúndese un díptico cun
interesante enfoque da cuestión, partindo de que o naso sistema agroalimentario está enfermo, pois, "namentres a fabricación de alimentos teña como
finalidade primordial o beneficio monetaria e non a saúde e satisfacción das persoas, aparecerán casos coma o dos ''polos belgas" ou as "vacas tolas" do Reino Unido.
Aproveitar- residuos baratos para alimentar os animais que imos comer ou xogar
coa xenética sen controlar os seus procesos
pode custarnos moi caro en saúde". E
pregúntanse por que o negocio dos
pensos e das vacas puido máis que o
interese público da saúde humana.
Así mesmo, propóñense medidas de
actuación: igualar os controles sanitarios de pensos e reses en toda
Europa; a prohibición da fabricación
de pensos con fariñas animais; control da sanidade dos canais de vacún;
control dos alimentos transxénicos;
compensación ós gandeiros palas
perdas económicas.

~

~

Granxa inglesa de gandería intensiva.

Calidade, garantía, transparencia.
O enorme esforzo por consegui-- la
introducción e prestlx10 dunha
denmninación de calidade como a de
Tenreira Galega, ou calquera outra,
pódese esfarelar pala irresponsabilidade ou o interese especulativo de
calquera espelido.
Por iso é vital que haxa un control
administrativo serio e o que se chaman normas de traz abilidade: ese sistema de garantía e transparencia que
lle permite ó consumidor coñecer a
orixe exacta e o tipo de crianza das
reses das que saen as costeletas que
come na súa casa.

e···········
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¡BO NADAL INCOMODO!
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Faltaría á miña abriga de bfspo se non vos dixera: H¡Bo Nada/!"_
e non vos deixase un pouco incómodos.
A .verdade é que quera amolarvos un pouco.
Éche certo: non podo atura-la idea de tervos que enviar unha felicitación
inocua, formal, imposta pola rutin_
a do calendario.
E ata me agrada a hipótese de que alguén /la remita ó de~tinatario coma indeliberada.
Daquela, ¡ Bo Nada/ incómodo!

¡Que Deus feíto .home vos
¡Que X esús, nacido por amor,
vos - dea náuseas dunha vida faga sentirvos ,. coma vermes
egoísta, absurda, sen impulsos c.ada vez . que "a carreira" se
verticais! ¡E que vos conceda a converta en ídolo da vosa vida;
forza' de inventarvos unha exis- a cambadela en centro dos
vosos pro~ectos, o lombo do
tencia cargada de entrega, de
próximo en instn~mento das
oración, de silencio, de coraxe!
vosas escaladas! ·
¡Que o N eno que dorm e
¡Que María, que encontra
entre pallas vos quite o sono e soamente na palla da rrianxavos faga sentí-la almofada do .doira o berce onde pe usar con
voso leito tan dura coma un agarimo o froito das súas entraladriJlo, mentres n on deades ñas, vos obrigue cos s~us olios
ho pitalidade a un desafiuzado, feridos a interromper tódalas
a un marroquí, a un pobre tran- panxoliñas, mentres a vosa conciencia hipócrita acepte que o
seúnte!
esterco .dos homes ou o balde
de lixo ou o incinerador,dunha
clínica se convertan no sartego
sen cruz dunha vida suprimida!
¡Que Xosé, símbolo de tóda-:las desilusións paternas ante a
vergoña de mil portas pechadas, estrague a di~esti0~. das
.vosas ceas opíparas, faga que se
caía a vos a árbore de N adal
chea de agasallos e provoque un
curtocircuíto nas .luces_que se nolenta tranquilidade, mcapaz
dilapidan .p ola rúa, ni.entres non de ver éÓmo, a pouco máis
vos deixedes poñer en crise
dunha cÚarta de vós e. coa agrapolo sufrimento de tantos país
que verten bágoas segredas - vante da complicidade do vosos
polos seus fillos sen fortuna, sen silencio, se consuman inxustisaúde, enganchados á droga, sen
zas, se explota á xente, se fabritraballo!
¡Que os anxos que anuncian a can arn:ias, se militariza a terra
paz traían a guerra á vosa som- dos humildes, se condena a
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pobos enteiros ó exterminio da
fame!
¡ Que os· pobres que acoden ó
portal de Belén: mentres os
poderosos conspiran na escuridade e ·a cidade dorme na indiferencia, vos fagan -compr~nder

que, se tamén vós queredes ver
"unha g~ande luz", tecles que
partir dos últimos; que as esmolas dos que xogan co pelello da
· xerite son tranquilizantes inútiles; que as peles mercadas co
producto de salarios múltipl~s
son moi elegantes, pero non
quentan a niriguén; que o a·t raso na paga dos empregados

públicos son actos de sacrilexio,
cando os provoca a especulación corporativ~!
¡Que os pastores que velan de
noite, "vixiando ó seu rabaño"
e escrutando a alborada, vos
dean o sentido da historia, a

embriaguez da espera,

ó

gozo

do abandono en Deus! ¡E que
vos inspiren un profundo desexo de vivir pobres, que en definitiva é a única maneira de
morrer ricos!
¡Que sobre o noso vello
mundo, que está a morrer, naza
a esperanza!

Tonino Bello foi bispo de
Molfetta ( unha das zon~s
máis "castigadas" do sur italiano) dende 1982 ata que o
20 de abril de 1993 un proceso canceríxeno acabou
coa súa vida.
Foi tamén dende o 1985
presidente nacional do
movemento· "Pax Christi" e
coñecido por moitos dos
.seus xestos proféticos e alternativos: facer do seu pazo
episcopal unha auténtica
casa de acollida onde entraban e saían inmigrantes,
·transeúntes, persoas deshauciadas, mulleres prostituídas
ou maltratadas; posicionarse
a favor da lei de obxección
de - conciencia, cuestionar a
' "legalidade evanxélica" da
"Democracia Cristiá", posicionarse en contra. das leis
restrictivas para os inmigrantes, pedir unha seria
revisión dos presupostos
militares ... No ano 1992,
cando xa o carrero tíñao
collido, foi un dos organizadores e promotores da
"Marcha
Europea
·a
Saraxevo" para intentar
para-la guerra dos Balcáns.
Alí, a pesares de tódalas
médicas
re~omendacións
contrarias, compartiu coas
víctimas a súa situación
inhur:nana e regresou xa
to ta1mente "d es gastado " ...

_
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DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS
CARROUCHEIRAS E CARROUCHEIROS

? 'º
~
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Gadaño das Carrouchas.
Villest ro - Santi ago de
Compostela.

Chamáchesme carroucheira
heite de mandar prender:
¿cantas veces ti me viches
con carrouchas a vender?
A arroucha, carrasca ou carrasco, é unha plantiña da
familia das ricáceas, que coas súas rniúdas chorimas cu~re
han -por ben pobre que sexa- de cor morada ó
ch ga-la primav ra. As carrouchas son moito máis humildes que as súas parentes as uces, que chegan a acadar certa
altura, pois elas confórmanse con andar case rastreiras.
Agora os n1.ontes cóbrense de tox os e de eucaliptos,
as carrouchiñas ~esaparecen ou quedan agachadas entre
eles, agardando que lles chegue unha raiola do sol. ¿U-las
carrasqueiras de antano, que deron orixe ata a topónimos?, pdis hai aldeas con tal nome dende o concello de
Ponteceso ó das Neves, pasando polos de Bueu,
Ribadumia, Vigo, A Caniza, Salvaterra de Miño,
Ponteareas, ...
Aínda que esquecidas -o que importa nos nosos días
son os eucaliptos-, as humildes carrascas ou carrouchas
antes tiñan o seu valor, "¡e quen dera n1.oitas!", sempre n1.e
dicía un señor maior que anclara a elas moitas veces.
Conúaas o gando, e non digamos xa a facenda (as cabras
e as ovellas) que pasaba os días no monte roendo nelas,
triscando os gromos por pequenos que fosen. Pero as
carrouchas non desaparecían, porque a sabia Natureza
facía que o que perdían de follas o gañasen de raíz, e
ntón esta engordaba máis e máis formando un torgo, ás
v ces case tan grande como o das súas parentes as uc;:es,
coas que se facía carbón para fundi-lo ferro nas forxas e
f; rr ría .

e
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O PAN D E MOITOS POBRES
Poucos eran os labregos que non apañaban carrouchas
polo verán e polo outono, para o gando, para quenta-lo
forno e para queimar na lareira durante a invernía. Nos
meses de bo tempo non só andaban os carros acugulados
delas, serrón que tamén as mulleres e algúns homes (moitos menos que as primeiras) baixaban unha e outra vez
derreados cos feixes á cabeza ou ó lombo . .Había que
aprovisionarse para todo o inverno.
Pero non sempre era?- para queimar na casa, porque a
economía de moitos labregos estaba baseada nesta plantiña. Era un oficio humilde, posiblemente o máis de todos,
porque· andar ~s carrouchas ou ás carrascas para vender era
tanto como dicir que a persoa ou a familia carecía de bens
. de seu, que como moito non podía manter máfa que
unhas ovellas pacendo todo o ano nos montes comunais
e andando polos carniños.
En -santiago de Compostela aínda as persoas maiores
falan das carroucheiras da parroquia de Villestro, pero tampouco faltaban nas demais da redonda, pois ata que se
estenderon as cociñas de gas butano, a leña era un dos
grandes problemas que tiñan _os que ·vivían en tódalas vilas
e cidades, ás que acodían os labregos con carros de leña
de carballo; sacos e cestos de piñas e, por suposto, con feixes de carrouchas. A praza da Leña compostelá era a que
agora se denomina Rodrigo de Padrón, a de Pontevedra
aínda mantén o nome tradicional, que é a que queda

na Coruña o mercado das
piñas estaba por detrás da
casa do concello
fronte ó Museo; na Coruña o mercado das piñas estaba
por detrás da casa do concello, fronte ó cuartel, no mesmo
sitio onde agora se ergue un monumento a un sinistro
persoaxe; e así poderian1.os seguir, pois non faltaban en
ningunha poboación sitios destinados m1.icamente á
venda do imprescindible combustible doméstico.
Aínda que tamén sempre houbo homes que se dedicaban ás carrouchas, tradicionah11.ente en certas zonas veuse
considerando como unha ocupación propia das mulleres
(o mesmo que a de vender feixes de palla): elas eran as que
se encargaban de arrincalas no monte co gadaño -un ha
ferramenta semellante a un sach o ou eixada, provista de
dous dentes-, de face-los feixes e lago de leva- los a ven-

Clodio Goniález Pérez

As co rro uche iras e
as ven dedoras de
palla (na fot o),
perco rrían as vil as
ofrecen do a súa
humilde m ercancía. Nu nha rú a de
Co mpostela en

1924 ..

der. Como algunhas viñan dende moi lonxe, xa tiñan uns
pousadoiros para descansar, pero de forma que o feixe
quedase en alto para podelo botar á cabeza sen axuda de
ninguén. De par do castro de Villestro (que era unha das
parroquias que surtía a Compostela deste combustible), as
persoas maiores lémbranse de que no camiño - antes de
que se fixese a actual estrada- había unha pedra grande
que tiña forma de mesa, que era na que as mulleres pousaban os feixes de carrouchas, de palla, os sacos das piñas ...
Chamábanlle - porque actualmente desaparecen- a
"pedra mesura" .
No u tras zonas de Galicia tamén se dedicaban a .este

hurnildísimo mester algúns homes, aqueles que carecían
de bens de seu e alleos, como o amosa o seguinte texto
de mediados do século XIX debido a un ilustre filio de
Pontevedra, Eugenio Reguera y Pardiñas (1806-1866),
que tentou facer -pero nunca o chegaría a rematar- un
diccionario galego de agricultura, no que di ó referirse ós
carrascos que se vendían na vila pontevedresa de
Cambados:
En San Martín de Meis dan este nombre a un brezo rastrero, de poquísimo medro, que e~ha unas flores ovales mui chicas,
de color morado claro: abunda en los 1nontes abiertos, solo sirve
para encender el fuego, y calentar los hornos: las }entes pobres los
arrancan con las manos, pues sus raíces no son profundas, con las
puntas de las hoces de segar, o con los hazadones, y en haces los
llevan diariamente a vender a Cambados, porque allí escasea el
combustible, y aún en verano un haz regular de 3 arrobas de peso
vale 8 cuartos, y por el invierno más. H e visto familias pobrísim.as, que con unas 6 ovejas que llevaban al monte de la Gallés,
Pena Verde y demás que por allí se extendía, y con. los carrascos que allí arrancaban, se vestían y sacaban un jornal diario
para sustentarse: Benito Barral (á)
el Pesco de la Eifarrapada, que
murió de más de 80 aiios, se mantuvo hasta cerca de morir con haces
crecidos de carrascos, cuyo peso
sobre las espaldas lo hacían andar
mui encorvado. Decía con cierta
coriformidad humilde: ~'Este é o
meu trigo".
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Victorino Pérez Prieto

SPEEDWAY AT NAZARETH
HDespois ·de 2000 vén o 20011 fomos outra volta para ser os novas campións!. .. E as
carreiras eran campos de batalla/ e loitamos en tódolos camiños/. .. Estiven en Phoenix
pala mañá ~ tiven unha chamada que me espertou! E/a veu sen avisar e púxome contra
parede/ Eu conducín por Long Beach con tres vértebras rotas ...~'
Non sen dificultade -e ó remate
coa axuda do amigo Coté,. que se
educou entre os ianquis- fun traducindo os versos dunha das cantigas d~
Mark Knopfler que me serviu como
inusual título a este artigo: "Vía rápida -a Nazaré". Corresponde ao seu
último e recente álbum "Sailíng to
Philadelphía ". Mark Knopfle!" é un
merecidamente coñecido músico
que, co seu grupo Dire Straits, vendeu
en pouco máis de dez anos 20
millóns de copias dos 8 únicos discos
da banda, e algunhas máis doutras
gravacións en solitario.
Po ta, pintor, mestre de escala ...
Mark Knopfler é un trobador do
éculo XX, que agardamas o siga
sendo no XXI; seguramente, como di
en "Cornrnuniqué" -un_dos primeiros discos de Dire Straits- "Pensa o
que di e di o que pensa" (Think what
he say, say what he means), cousa que
non é habitual neste mundo mentireiro. Evidentemente, non fai falla
que diga que eu tamén me conto
entre o numeroso grupo que goza co
seu xeito único de toca-la guitarra e
coas súas cantigas.
Chamoume particularmente a
atención esta cantiga do último

disco, que me trouxo amablemente
un amigo moi novo do meu barrio
ferrolán de San Paulo de Catabais,
Marcos. Por formación, ou deformación .. . profe~ional, reparei de seguida
no seu título: "Vía rápida a Nazaré",
unha fermosa e movida balada.
Non é <loado comprender de con-tado versos modernos cantados en
inglés, co seu particular son, vocabu- .
lario de argot e xiros de dobre sentido ... Ña cantiga captábanse de seguida unha chea de nomes de cidades
norteamericanas e algo sobre "crucificar"; o último ·verso falaba da vía
rápida a Nazaré. Achegueime con
interese á letra, pois non era a primeira vez que Mark Knopfler - un

O noso mundo
impulsa a subir
cada día na·busca
da ··cualificación"

mark knopfler

aprenderon/ Subín a montaña para
sacar a cualificación/ e percorrín
tódolos camiños e tódalas voltas /
Pero no medio do camiño quedeime no que puidera ser/ un
vello compañeiro bo coma a
morte./ ... En New England
marremos na merda (we died in
the dirt)/ Pero eu non me trabuquei na vía rápida a Nazaré".

O noso mundo impulsa a subir
cada día a montaña na busca da "cuacatólico irlandés convencido- falaba lificación"; para trepar "sobre los
de Xesús Cristo, da fe cristiá e dos · pobres y mezquinos que no han sabivalores humanos nos seus discos. E
do descollar" (Paco Ibáñez) e deixa
aquí o atopei de novo cantando á os seus mortos ó pé do camiño. Ó
guerra sen cuartel e os paos da vida,
remate da tola carreira "marremos na
a visita da morte, os camiños tolos
m .", con perd~:m. Pero este trobador
que ten percorrido cos seus contemdá gracias porque, ó remate, el, que se
poráneos ... pero no que el non per- trabucou en tantos camiños, que deu o seu norte: Nazaré.
recibiu tantos paos e mesmo rompeu '
o motor. .. no se trabucóu no camiño
" ... E fomos a Indíanápolis en
dereito a Nazaré, aínda que moitos
Maío / onda o lugar no que se
lle dixeran coma o 'do Evanxeo:"E de
crucifica aos que non
Nazaré pode saír algo bo?" .

FAI ADOIRO
NO ADRO

· Xosé Chao Rego

Jossé Be;nardo Vila Cameán fala
de RAMON SAMPEDRO (1ªparte)
O 31 de xuño de 1998 houbo una homenaxe ó parapléxico de Xuño, Ramón Sampedro,
que reclamaba o dereito á eutanasia .e practicou. Agora, coa legalización en Holanda,
volve o caso a ser discutido .. Coma recordo de Ramón, incluímos aquí unha semblanza
que fixo un amigo de infancia e que foi fida en público na .homenaxe do 31 de xuño de
1998. Coa súa benvolencia, transcribímo-lo seu escrito
Ante todo boas tardes, vecinos e
Senda un mociño foi traballar a un
amigos. Gracias pala vasa asistencia a taller; aquí foi cando comenzou a
este acto en memoria de Ramón. Eu,
ver cómo un ferro tivo vida e utilicoma bo amigo del, falarei en nom_e,
dade, tan só tiña que avivece-la .irnanon soarn.ente meu, serrón no de xinación e, sobre todo, as matemátitódos aqueles que se entregaron a cas e maila física, outra ~eta que
Ramón con ánimo, cariño e grata
consegmu.
compaña.
Lago veu a mili, aínda que non
Abondaba cunha hora de conversa gustoso, vai servi-la patria .. Sae do
con Ramón, unha mirada ó mar dos
contorno familiar e coñece outras
seus olios, para decatarse da súa lim- xentes, outra disciplina, pero sobre
peza de corazón. Coas súas verbas · todo, álf reselle un novo horizonte,
entradas no mundo da liberación,
albisca un hálito de liberdade segue
tíña-la sensación de que todos somos
coa súa pregunta: ¿como', ¡por que?)
bos e xenerosos. Na súa mirada
Non acata de bo gusto a dura disciencontrába-la paz. No seu abrazo, o plina, decididamente non lle gusta a
amor. Na súa crítica, o-respecto. Nos
vida militar. Cada día que pasa sente
seus poemas, a tan ansiada liberdade.
máis necesidade de sentirse libre.
Na súa amizade, o ceo.
Amor, viña e bo xantar. Non hai carCando nas nasas conversas tocabatas que cheguen. O tempo pasa e
mos dous puntos de vista diferep.tes,
cumpre da mili.
sempre saía aquela expres10n:
¡Son 21 anos! ¡Por fin libre! Había
¡Bueeeno! Xa tíña-las portas abertas ·que gaña-la vida. De mecánico na
ó diálogo. '
Mercante gañábase ben e Ramón
O nena Ramón era inquedo, gusenrólase pero non nun barco... no
toso de furgar en todo, dende a labomar , no seu mar. A súa vida tiña
riosidade dunha formiga ó voo dun moito que ver coa auga; nace moi
paxaro; nunca cansaba de pregunta-lo
preto do fío Sieira. El sentíao coma
como e o por que das causas; de
fonte de vida e tiña que cruzalo no
feito esa curiosidade custoulle algún
Zapatal para irá escala da Barcia. l!n
desgusto. Un día chegou á escala e
día a súa teima de como e por que
fucolle unha · pregunta ó seu mestre.
levouno río abaixo e aconteceu que
A respoosta foi unha labazada.
foi parar ó mar, ás Fumas, o que lago
·sería o seu grande amor. Por iso digo
que se enrolou no mar, o barco só era
o rn.edio para estar máis preto. Na súa
imaxinación carniñaba, mergWlábase
e ata lle cantou unha sereíña.
Ramón atopou no mar a vida, a
natureza mesma, a li~erdade, o saber
dar todo o que ten e calle-lo que lle

ofrecían sen medida. Sentiu con
tódalas forzas a súa bravura, e de feito
algunha vez aquel mar embravecido
subiu ó barco e lavoulle a cara. A súa
_calma mesmo lle parecía que o estaba arrrolando, traéndolle o recordo
dos. brazos da súa nai. Percorreu
unha gran parte do mundo. SempJ;e
gardou bos recordos de tódolos países; así mo facía saber na correspondencia que tiñamos pero, polos países de América do ·Sur íalle a vida.
Pode que fose polo idioma ou os
costumes, pero eu inclínome máis
ben pala situación social de pobreza
e de escravitude
que lle abría _as
carnes, por iso se entrega con toda a
súa capacidade de da-lo mellar que
tiña, o amor.
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AVISO DA REDACCION
Remata o milenio máis 1nmego e
andamos moi preocupados e preocupadas.
A pesar dos moitos avisos hai máis
de 400 subscritores que non se puxeron ó día no pagamento, a pesar do
carn.bio de século e da inminente fin
da historia.
Estamos seguros . que unha gran
maioría --porque mirando o listado
hai moitos coñecidos e coñecidas de
case toda a vida- é por puro despiste
ou descoido.
Arrastrar esa carga pon en seno
p erigo milenario a nosa diaria economía.
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A solución mellor ·para todos e
todas é domicilia-lo pagamento
da subscrición. Aforrariamos moitos cartos, e moito máis tempo.
Cubride, por favor, o boletín de
domiciliación e ni.andádeo ó apartado 980 de Santiago.
O estado actual da economía da
revista vén sendo o seguinte:
Temos, sen conta-los intercambios
e a difusión, 1.029 subscritores que
reparten 1.230 exemplares. Por ese
volume deberiamos ingresar, tirando
polo baixo, 2.458.500 ptas .
Pero a realidade é moi outra, pois
por impago de 450 subsc~itores dei-
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xamos de ingresar, tamén tirando
polo baixo, arredor de 700.000 ptas.
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Lidia e Valentina

¡E a nós isto do Nadal parece que nos pillou .un pouco despistadas! Si, nestes días de repouso xa tendes (ou tecles) alá unha Irimia e nin bo Nadal e feliz
aninovo vos desexamos, pol.s facémolo hoxe que segurameJ?,te chegará a
tempo. ·
¿Ei? ¿ldes reparando?: Nadal, todo este tempo no que estamos; o nadal, o
mes de decembro; e Nadal, o 25 de decembro, ó outro día de noiteboa.
E ale, veñan doces para o corpo, que na "costa de xaneiro" xa nos paremos
a dieta, porque 8 ~as despois xa chega ·(por aí pasado mañá, ¿non?) a fin de
ano (igual ca "a fin de semana", ¡"a fin do milenio"!) e ó día seguinte o primeiro de. ano ou aninovo. (Felicidades Manuel, ·"Deus connosco ") .
Recuperámonos da chea e xa veñen os Reis, si, esa noite tan longa para os
nenos, e ó mellar ·para os non tan nenos. ¿Como o celebrades na vosa casa?
Polas nosas hoxe por hoxe pouco se fai de especial; si, unha comidiña máis do
xeito, e se non fuches nioi r~torcida ó mellar algún reí che deixou un agasalliño. Pero cantan os avós que ¡aquelo si que eta diversión! ("adivertición", di
miña avoa: aférese "a- " máis castelanismo máis moita nostalxia): á noitiña, a
véspera de Reís, que vén sendo o día 5, xuntábanse un rabaño de mozos e
mozas e ían "canta-los Reís" polas p9rtas. Ían polas casas do lugar e mais polas
da aldeas veciñas. O paseo duraba ata as tantas da madrugada, ¡e a andar!, ¿que.
pesabades? Chegaban, chamaban á porta e cantábanlle " os Reís" dicían eles .
As coplas cantábanas a dúas voc'es, un grupo en tono alto e outro en tono
baixo. Ó remata-la cantaina os da casa agrad~cíanllelo cuns ovos, cuns chourizos ou unhas uñas de porco. E así ían de casa en casa. Pero ás veces os que
e oitaran non era tan espléndidos, co que cal .lles botaban a.quilo de:

"Cantá 111 osc/1e os Reís
canelas de cabra
cantá1nosche os Reís
e non nos deches nada"
Despois de pasado o N adal reuníanse un domingo na casa dalgún ddes, na
que houbese máis largueza, e preparaban o xantar co que x untaran; facían un
bo cocido, axudado duns
anacos de ca.cheira, unhas
o
patacas, unha verduriña e o
viño que cada un aportaba.
Ali cantaban e bailaban e
continuaba a farra, ó
mellar con coplas coma
e ta:

"SeFíor cura non me prenda
que eu lle direi a verdá,
q1t'e dimní11 wnhá morena
a naife de Navidá"
¡¡Boas fe ta !!

O CANTAR DO IRIMEGO
No monte das venturas
(Pode aplicárselle a música de Bob
Dylan: "Blowing in the wind)
1. Hoxe ó monte subir hei

por ver nace-lo Nadal
á sombra do Galileo
agardo mm piñeiral
é berce todo é luz
· o enteiro bosque é cruz.
2. O vento no rostro bate
N azaré hoxe é frescura
o Carpinteiró aprende
con María qué é Ventura
Todo é noite
todo é día:
Misterio Xosé e María.

3. Dende a aba des te monte
ata o cume hase chamar
venturoso a quen o rico
empobrece e fai chorar.
4. E os que de comer non saben

"n1agníficat" a lección:
a fartura para o pobre,
fa.me negra ó camellón.
5. Venturas . para ·os que choran
que as bágoas s·ecará
o Vento maino do Espírito
que o consola traerá

6. Po is Materno Espírito évos
quen proclama venturosos
ós que levan paz no peito
e son misericordiosos.
7. Cando a árbore aloumiño
brinca a ledicia no peito
e dos pacíficos deitan
venturosa paz a eito.

8. O pobre foi aprendendo
ómo o reino se medía:
"o ser" é o que paga a pena
"o ter" ·só é fantasía.
Só ventura
é o reino
e o resto, ventüreiro.
9. Pouco importa que os potentes

contra os que claman xustiza
queiran ~ata-la esperanza
pois Nadal · está en Galicia.
Todo é sangue
derramado
pot novos crucificados.
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