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Daniel López Muñoz

EDITORIAL O IMPERIO DO
SEÑOR COCHO ¿Por que se falará do
enterro da sardiña o día mesmo en que principia a
coresma?. Durante eses días coresmais de penitencia
nos que se entra -de aí a palabra "entroido ", do latín
introito-, a lei eclesiástica obriga en certos días a
abstinencia de carne e permite o banquete do
peixe. A vaca xa n on entra no xogo.
É cousa de inversión simbólica: a última burla co
qu e se pretende principiar un tempo de penitencia
sen moita disposición popular. A sardiña entérrase
con sarcasmo, rín dase de todo
Algúns porfían en deriva-lo entroido doutras festividades da Roma pagá: as festas "lupercais", do 15
de febreiro, para que o deus Luperco protexa os
rabaños contra o lobo. Tamén das "saturnais." ·
Julio C aro
Baroja afirma
que o carnaval é filio ,
m al que lle
p ese, do cristianismo. Sen
a idea cristiá
da coresma, o
entroido non
existiría n a
en
fo rma
que o celebramos. Por
lle harn.a "entroido", tamén "carnaval' ', que
par c proceder de "carnem levare", é dicir, que se
1 vanta ou quita a carne: "carnestolendas" .
É o tempo da loita de don C arnal e dona
Coresma. Don Carnal pide exceso tanto no comer
e beber, coma no divertirse. Especialmente o exceso na sexualidade, e os disfraces. permiten o capricho de cambiar de person alidade, m esmo de sexo.
Se o exceso do carnaval fose continuo, estaríamos
saturados. De feíto, os entroidos rematan ritualizan- .
do a morte: a sardiña enterrada, o M eco queimado.
N algures faise a corrida do galo, coa eliminación do
seu machismo. A Igrexa-. medieval tolero u ben estas
comedias e sátiras.
Paréceme que o señor da festa é o cocho. H abía
que reservar carne de porcino : a súa carne, prohibida durante a coresma, cómese en exceso no entroido. El manda. Sendo .como era na cultura tradicional fonte normal de carne, a mata do cocho era festa
non moi inferior á patronal e ó entroido. A coresm a
actúa coma regulamento, e a leí da abstinencia un
ax itado recurso.

Il ustración Portada: Ávila Et Pite

O TRASNO IGDOMZI QUERE TRABALLO Chámase Comfort -mira que gracia- ,
Comfort Igdomzi. Provén de Nixeria é está acollida na
Cruz Vermella de Las Palmas. Ten dous fillos xa criados dos
que non sabe nada. Fuxiu da guerra. ·Meteu tódolos seus
aforros -vinte mil pesetas:_ nunha pasaxe clandestina a
bordo dun mercante. Nun determinado punto da viaxe
quitárona do cubículo no que era transportada e puxérona
a bordo dunha chalana, corpo con corpo con vinte máis.
"Rezo tódolos días-declarou á prensa- para poder quedar".

A inmigración, por obra e milagre da comunicación e conducción de masas, non é a primeira preocupación da riosa
opinión pública, nin a segunda, nin a terceira. E debería. Do
que se trata é de que a opinión pública teña moi claras as súas
preocupacións: o último éxito de Tamara, o regreso de Gran
Hermano e a última rnaidade de Arzalluz. Que non se faga
preguntas. Que non se nos incomode.
Doe escoitar, nas radios locais, cómo por veces as opinións
máis duras, as menos compasivas, sobre o tema· dos que
veñen~ son as de aqueles que un día, non tan arreciado, tiveron que m archar. Vellos emigrantes galegas, retornq.dos da
vaga europea, esixindo "dureza e firmeza''. cos sen papeis,
" que a nós tamén nolo puxeron dificil ata que demos amañada a estancia" . Feridas sen curar. Non sirvas a quen serviu,
que di a xente.
E veñen a unha terras nas ternos montado un curioso sistema educativo -excelentemente deseñado,ollo- para que, á fin
de cantas, os n10zos e mozas da sociedade do colesterol poidan estar ata os dezaoito "entretidos'', m areando a titulación
académica básica, xogando á adaptación curricular e maquillando as cifras do paro. Mozos e mozas que nin arre nin xo,
nin estudian, porque non saben o que é o traballo, nin traballan porque non deron estudiado, nin farrapo de cornamusa.
Do ciber á disco e tiro porque me toca.
¿D e xornaleiros? ¿D e mariñeiros? ¿De pinches?Veña xa, para
eso están os negros e os sudacas. Ademais que o fan por catro
cadelas, porque están todos ilegais. Que curren os vellos e os
sen pape1s.
M entres, Comfort Igdomzi, segue rezando. ¡Planeta!

BQANCJVA
IOEC9

Bernardo García Cendán

O problema da boca

En España hai moitos xuíces profesionais. Algúns andan na boca de todos
p9la súas incribles sentencias, outros foron declarados delincuentes por xulgar malevolamente. Tamén ternos unha. recua interminable de xuíces non
profesionais que, sen embargo, son quen de poñer ós pes dos cabalas persoas moi honorables: durante anos puiden percibir, no faladoiro radiofónico
que acompaña a miña ximnasia matutina, a tentativa de linchar impunemente o bispo Setién. Unha é!miga miña, Paquita, malia poñer defensas contra o mal de olla, veu como acababan con ela as malas linguas dos veciños
trocados en xuíces improvisados e desalmados. Eu nunca podería ser xuíz
profesional, daríame moito medo. Pero, se cadra, tamén son dos que andan a
saca-lo lixo do olla alleo. E poida que o meu oculista, Don Ramón de Burela,
non me dera aínda liberado da trabe que probablemente teño nos meus
ollas. Pero o principal problema sanitario que seguramente ternos moitos
non é tanto dos ollas como da boca: por ela entra o que nos fai engordar e
por ela saen as maldades que nos rebordan do corazón. Menos mal que Deus
é pai e vai repartindo indultos e mesmo amnistías.

Para poder ser guía cómp re
primeiro saber ser irman.

Manolo Regal

A CLAVE

l

1rmáns e mestres

Estamos diante dun anaquiño de fvanxeo, deses nos que o evanxelista recolle ditas saltos e fai unha especie de composición
variada e harmoniosa a un tempo. Vai destinada a orientar a quen se sinta chamado ó servicio da ensinanza e a quen simplemente quere ser irmán no medio da comunidade. No transfondo pode esta-lo recordo dos mestres de doutrina de tódolos tempos, presuntuosos e condenadores, que pala ruindade dos seus feítos descualifican a ensinanza que transmiten.
Para poder chegar a ser guía cómpre primeiro saber ser irmán; e para saber ser irmán do irmán non é ben desenvolver ningún
dominio sobre el, nin sequera o que pode ir encuberto na aparencia da boa corrección. O camiño da irmandade empeza no corazón purificado por unha aliada transparente, e desenvólvese nos froitos de ben cosque un obsequia, humildemente, ós seus
irmáns. Despois, se cadra, veñen as palabras da ensinanza. Despois, sé cadra, xa non fan falla as palab ras da ensinanza. Porque a
vida é a mellar ensinanza.
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APENEIRA
O PROCESO A PINOCHET é o triunfo da liberdade despois de moitos anos de loita, sobre todo
dos chilenos que tiveron que aturar 17
anos de dictadura e de tódolos homes e
mulleres de ben que desde aquel 11 de
setembro do 73 están a sufrí-la destrucción da vida con tantos asasinatos e

•.

desaparecidos. Pinochet vai ser xulgado
polo asasinato, en outubro daquel ano,
qe 57 chilenos e a desaparición de 18,
pero enriba del pesan moitas máis martes, como as do pai desta chilena agora
veciña de Oleiros, Oiga, que se agacha

ANO DE CUNQUEIRO. Fai agora 20 anos,

co medo detrás do cartel e que tamén

Mondoñedo está a viví-lo

nese mes fatídico perdeu non só o pai,

o 28 de febreiro, que nos deixou a súa herencia literaria coa que todos seguimos

obreiro e socialista, tamén a súa irmá e

gozando. Os máis vellos do lugar aínda lembran a súa cordialidade cos paisanos ós qu.e

a cinco sobriños. Foto de Víctor Echave.

prefería antes ca ós señores de gravata: os menciñeiros, contacontos, persoaxes típicos, as xentes da aldea ... que escoitaba con moita calma na botica da súa familia. Así
foi maxinando feixes de cantos e historias que enchen de ledicia as tardes-noites deste
duro inverno agardando mil primaveras mais para o naso idioma.

BUSH MANIPULA A RELIXIÓN como xa fixo na súa campaña, o que é un sinal da práctica cotiá nos EEUU onde hai grupos neonazis, armados ata os dentes, por exemplo "ldentidade cristiá", que proclaman a guerra santa
radical no nome de Deus. Desde Reagan a dereita relixiosa converteuse no motor dos
republicanos, sobre todo en Texas, en contra dos matrimonios interraciais e a liberdade de culto. As igrexas non debían acubillarse no colo de Bush, que mentres estivo
en Texas foi o que asinou máis penas de marte, unhas 150 (a terceira parte de tódolos estados federados) en algo máis de 5 anos, algúns probados despc:>is inocentes e
outros executavos por delictos cometidos de nenas e con trastornos mentais declarados, corno Joe Cannon, executado no 98 por un crime do 77.

Voltamos ó

CONGO,

ó antig·o Zaire, que quere saír dun túnel de violencia e

guerra civil de 20 anos despois do asasinato de Kabila, que fixo treme-lo terceiro· país
de África con 50 millóns de habitantes que pertencen a 250 etnias, loitou ·contra
todos, tutsis e hutus, converténdose no olio do furacán da ampla rexión subsahariana
enfrontando a Angola, Namibia, Zimbabue contra Uganda e Ruanda ... A República
Democrática do Congo é moi rica en recursos: cobre, diamantes, ouro ... , pero agora
vive na ruina. Na foto, as bicicletas que subvencionou "Bicis pala paz" de Chantada
para os axentes de saúde .que analizan as augas e educan na saúde nunha rexión congoleña.

Alfonso Blanco Torrado

A ·NOSA MÚSICA ten dúas citas neste mes: a presentación en Lugo
d? segundo volume de Cantos, coplas e romances de cego apoiados por 3 CD, recom pilados por Mini e Mero do grupo A Ouenlla, e a actuación deste grupo e doutros
nun concerto-homenaxe a SUSO VAAMONDE, ó día seguinte do seu 1. 0 cabodano, en
Salvaterra d_
e Miño, o 17. Aproveitarán para dedicaranlle unha rúa, xa que el foi un
dos promotores do Festival da Poesía no .Condado, onde ó longo de moitos anos participou daquela fervenza de música, poesía e artes plásticas dando pulo á Sociedade
Cultural e Deportiva Condado . .

Saudámo-lo

ENTROIDO ru ral ,

moito máis creativo ca aquel e·nlatado e
uniformado de moitos locais pechados
das cidades: os peliqueiros e ci garróns
de Laza, Verín, Cerdedo ... , as pant allas
de Xinzo de Limia, os boteiros do Bolo,
os xenerais do Ulla, volantes de
Chantada, etc. Todo un fito da creatividade do naso pobo que celebra aqueles
tempos nos que se regulaba co ritmo da
natureza e vivían en total harmon ía co
medio, liberándose do inverno e quei mando as malas novas e as opresións co
Entroido. l lustramos co Ciga_rrón do cartel do Entroido 2001 de Vérín , coas chocas na cintura e ná man un látego; din
11

XÉNERO E EXCLUSIÓN SOCIAi:' vai ser unha

disto que é un arremedo dos cobradores

xornada, en Santiago o día 21, que nos

baixaban deste xeito para met er medo.

de impostas do Conde de Monterrei, que

introducirá en varios actos deste cariz.
Poi a mañá: "A globalización e a súa incidencia nos colectivos de exclusión social"
seguida dunha

mesa~

redonda sobre

"Experiencias de ' inclusión". Xa poi a tarde
os catro obradoiros sobre "A exclusión
das mulleres, propostas de solución": ·
chabolismo (a cargo de Chavós sobre a
integración dos xitanos), familias monoparentais, prostitución e inmigración ...
Organizado polo Servicio de lgualdade
(981-545365), quere achegar solucións
, para a integración d.a muller, aínda máis
fundida en certas circunstancias precarias da nasa sociedade.

A SOLIDARIEDADE COA REPÚBLICA ÁRABE
SAHARAUÍ move moitas e moitos galegas. O 27 os tres atletas da foto de
Miguel Núñez: Xosé Baltasar, Andrés Villaverde e Xurxo Ubeira van participar nun ·
maratón ' neste país con deportistas de todo o mundo. Compartirán a vida dos saha rauís uns días nas súas "jaimas". Os que non podemos estar ali irnos le-lo libro de Fran
Alonso: Territorio ocupado (Ed. Xerais), que cun xornalismo cargando de t enrura nos
comunica as arelas daquel pobo na voz deles mesmos; algúns estiveron na noas terra
acollidos por amigas/os solidarios.

_
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MOVEMENTOS NA PRENSA
Os medios de comunicación seguen en Galicia a evolución xeral do
país. Non hai importantes cambios nas liñas dominantes: na prensa
La Voz de Galicia segue dominando o panorama, mentres Faro de
Vigo, El Progreso, La Región e El Correo Gallego manteñen forza nas
súas respectivas zonas de influencia e El Ideal Gallego, Atlántico e
Diario de Pontevedra pasan sen pena nin gloria.
~ 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 - 5819 05
Fax:
981 - 5818 88
~G Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
(~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O 48 30
~~ Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
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
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

..............
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A iniciativa de El Ideal Gallego de pro1 1~\
Males de cabeza
mover Diario de Ferrol e varios pequenos .
Xornais comarcais non supón un cambio
Galicia Hoxe
significativo do panorama. En cambio o
nacemento de La Opinión, periódico proloiffl§:tJHMfmW J
O m useo v irtual d e Unión Fenosa
movido pola empresa de Faro de Vigo e
SoJunonavéndcprescntarotlltirnoproductodasWl
fcttura. Museo VU'tllal de Arte Contemporineri.
1Jr.!,t,n fen?u.,unhainic intivaquenacecoobxcchvo
publicado na Coruña, semella unha iniciautualatravésdainovastec.noloxfai Ointcmauta
tiva prometedora pola incorporación dun
ª~~~;.;::::~ información de cadavintaunhavirtu41.das puas3Dque xorden ao
Ls~·:~:::
u;rm.nn!!Mi'
seu paso, ou mesmo regular a ih.rmu1ac1ón de cad{l
amplo equipo de xornalistas novos e ben
Pódenseconsultaras200obras docntó.logo.con
:~pb:"::r:::.r.a
preparados. Haberá qué ver ata que punto
autores, entre os
se atop.:m nemes como Luís
~
Seoanc,XoséFrtmmCS,Xunr:oOroC'taro,
a súa empresa está disposta a mante-lo
Laxtiro. Antón Pattño, Pamcn Pcrei:nl ou JofBC
Pctei:ro
esforzo económico que demanda o nace- ·
mento dun novo medio e maila apertura
social e política precisa para atrae-lo sector
de público que demanda tal alternativa. A
competencia con La Voz de Galicia na Coruña vaille ser moi dura e non se lle ven,
polo momento, esforzos por saír fóra <lesa cidade.
Mentres tanto van aparecendo publicacións virtuais por internet, entre as que cabe
destaca-la 1mc1at1va singular de www.v1e1ros.com ou os máis clásicos
www.xo.r nal.com ou www.celtanet.com. Tamén se poderían citar outros como o editado pola Universidade de Santiago, www.xornal.usc.es, ademais das edicións virtuais
que publican tódolos xornais "de papel" . Por suposto os .contidos dos dous tipos de
edición son moi semellantes. E algún dos xornais que só se editan na rede teñen vínculos con empresas periodísticas, como é o caso de www.xornal.com, do Grupo Zeta.
Por iso non é estraño atopar nesta publicación as noticias máis críticas co goberno
galego, xunto con frecuentes loanzas a Faro de Vigo e La Opinión, por contraste con La
O ultimo libro de Ft.:i.n Alonso, so en V1c1ros

de promover o achegameoto das tendrnc.1as da orle

pode reaht.ar unha
en
polas
diferentes salas do museo. asl como U' oblendo

f"o1•cto t
'"durt111lnono

undoseq,aciospremendosobreosfocoscomto
completa ioform.ac.i6n sobre el.as e sobre os seus
que

Voz de Galicia.
Tamén se vén falando nas últimas semanas dun proxecto de xornal galeguista e progresista. Pero a cousa semella aínda moi pouco concreta e todos recordámo-lo frustrado precedente do Galicia, que nin o propio Díaz Pardo foi quen de levar adiante.
O panorama da radio segue sendo moi pobre. A multiplicación de licencias dos últimos decenios non supuxo ningunha achega importante: as emisoras ·¿a SER, de Onda
Cero ou da COPE emiten case sempre en rede programas realizados fóra de Galicia,
e emisoras concedidas baixo pretexto de fomento da cultura propia esquecen completamente ese compromiso. O único intento realmente innovador foi o promovido
por La Voz de Galicia e rematou nun rotundo fracaso.
A radio pública, que nos anos 80 parecía chamada a dar unha real alternativa e consegui-los favores do público, foi pouco a pouco perdendo a súa capacidade de innovación e iniciativa. Radio 4 morreu na súa infancia e a Radio Galega non se deu liberado dun aire de emisora de feiras, festas e mercados.
En canto ás televisións, Antena 3 e Telecinrn abriron delegacións .en Galicia,' nas que
ofrecen pequenos programas informativos, novidade interesant~, pero que polo de
agora non supuxo unha ruptúra co panorama ofrecido polas televisións públicas. E
estas seguen debaténdose no xustillo impostó pola excesiva dependencia institucional
polo centralismo .

PARA NON

PERDE-LO SUR
No mesmo momento no que o
gobernador do estado de Río Grande
do Sur, Olivio Dutra, inauguraba o Foro
Social Mundial en Porto Alegre, a 300
quilómetros ó norte, no municipio
"Non me toques", movementos sociais
do campo tomaban un centro de experimentación de transxénicos da transnacional norteamericana Monsanto.
O obxectivo dos campesiños é chamar
a atención sobre "a monopolización da
agricultura por multinacionais como a
Monsanto, ql'.le acaban coa pequena
agricultura" .
Na acción, levada a cabo o 25 de
xaneiro, participaron 1300 agricultores e
agricultoras do Movemento dos
Afectados polas Represas, o Movemento
dos
Pequenos
Agricultores ,
o
Movemento das MUlleres Traballadoras,
o Movemento Sen Terra e a Pastoral da
Xuventude Rural.

Monsanto
desenvolveu un
xene que non
-permite que a
semente xermole
máis de unha vez
U nha delegación da organizac10n
mundial Vía Campe~iña, ·encabezada
polo secretario, o hondureño . Rafael
Alegría, polo dirixente campesiño fr~n
cés Xosé Bove e o dirixente nacional do
MST Joao Pedro Stédille, foi a presentalo seu apoio á acción. Xosé Bove, pro.moveu accións contra a Me Donald' s en
Francia e foi encausado penalmente por
ISO.

Os campesiños e campesiñas procederon a arrancar as plantas de millo e soia
do centro de probas da Monsanto _e
queimaron a soia almacenada. Na mañá
do 26 de xaneiro, realizaron un acto simbólico no que enterraron un ataúde que
representaba á Monsanto.

Gerardo Castedo

No Estado Grande do Sur, o goberno
declarou este estado "libre de
Organismos
Xeneticamente
Modificados" (OXMs), .non obstante,
probas de laboratorio indican que un
30% da soia que se comercializa aquí
contén OXMs. En tódolos casos, trátase
de variedades fabricadas pola Monsanto,
quen entra ó Brasil de contrabando
dende Arxentina, segundo medios locais.
A Monsanto ·controla o 70% da soia
transxénica producida en Arxentina.

PERIGOS
Gilmar Mouro, membro da dirección
nacional do MST, dixo que "non hai
ningún estudio que comprobe que os
productos transxénicos fan dano ou non
á saúde", e que, polo tanto, aplicando o
principio de precaución e previsión,
alertaron sobre a posibilidade de que
débense de suspender.
xenes introducidos artificialmente
En segundo lugar, advertiu sobre os nunha especie vexetal poidan "migrar" a
perigos dun modelo agrícola no que os
outras especies parecidas, con consecampesiños perden a capacidade de procuencias aínda descoñecidas. Non se
duci-las súas propias sementes, como
descarta tampouco que as plantas transocorreu dende os tempos máis remotos
xénicas resistentes ós herbicidas poidan
da humanidade. Monsanto desenvolveu producir super-insectos resistentes a
un xene que non permite que a sementodo tipo de insecticidas.
Ta m é n
te xermole nunha próxima plantación, é hai riscos para a saúde humana, pois o
dicir, son sementes estériles que nacen consumo de OXMs podería dar lugar a
unha soa vez e non se poden volver a alerxias, cánceres e toxinas resistentes á
usar nunha próxima semente. Con isto,
acción dos antibióticos.
os campesiños pasarían a depender do
Actualmente, seméntase no mundo 37
monopolio das sementes e dos pesticidas · millóns de hectáreas de cultivos transxéde Monsanto e outras poucas transnanicos, o que significa un 2' 6% da proc10nais.
ducción mundial. Destas plantacións
En terceiro lugar, o dirixente do MST
obtense a materia· prima (millo, soia,
dixo que, producto do desenvolvemento
tomates, cana de azucre, etc.) para a
histórico, cada rexión ten agriculturas e fabricación dunha gran cantidade de
produccións distintas; sen embargo, a productos alimenticios que en moitos
medida que a producción esta máis cen- países se venden sen o debido etiquetatralizada e monopolizada por ·sectores
do que indique a súa composición.
económicos grandes, vaise creando unha
Vía Campesiña suxire que se debe
situación na que os pequenos campesideclarar unha moratoria ó comercio de
ños do mundo enteiro, perden a súa
organismos transxénicos e os seus proautonomía e. pasan a depender das transductos derivados e sinala que todas as
nacionais, tanto ·económica como tecdiscusións sobre este tema deben ser
noloxicamente.
obxecto de consulta e participación
informada de tódolos sectores da socieOs riscos para o medio ambiente, de
producir plantas xeneticamente modifidade que poden ser afectados negativamente.
cadas, non son poucos. Investigadoras

e··············
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ENIREVISTA

CONVERSA CON LIDIA SENRA ...
ELECCIONS ACAMARAS AGRARIAS, ¿PARA CANDO?
Fa/amos con Lidia Senra, precisamente en Lanzá, a parroquia de Mesía que se fixo
famosa polo desafortunado enterramento de vacas nunha mina a ceo aberto. O debate
que Lidia· presenta sobre a demanda dunhas prontas eleccións a Cámaras Agrarias cobra
agora máis actualidade. A situación que e/a debuxa de desarficulación tC?tal e falla· de
representación e diálogo -entre a Administració_
n Autonómi~a e as organizacións agrarias
vén se-lo contexto lóxico que explica esta incrible chapuza eco-sanitaria da Xunta de
Galicia que remata chimpando o conselleiro de Agricultura. ·
mentres en Cataluña se celebrou a
segunda volta e en Aragón se vai celebrar, aquí aínda non se convocaron.

-¿Que
pasos
ten
dado
a
Administración Autonómica de cara á
súa convocatoria?
-Houbo un momento na época de
Pérez . Vidal, como conselleiro de
Agricultura en que ~staba toda a lexislaciórr en marcha. Pe~o, de repente, a pesar
de estar probada toda a lexislación, atopámonos coa sorpresa, na etapa. do conselleiro Cástor Gago, unha -nova -lei no
Parlamento Galego. N ós entendemos
que foi co único fin de atrasa-las eleccións. Agora abriuse un proceso onde
parece -alomenos así tiña anunciado o
conselleiro-:- que se ían celebrar eleccións
a CCAA provinciais nos meses de
febreiro e marzo. N este momento están
nomeadas as persoas . que van formar
parte da xunta electoral galega e das

o

-Lidia, ¿canto tempo hai que non se
celebran eleccións a Cámaras Agrarias?
-En Galicia non volveu haber elec-'
cións a Cámaras Agrarias desde o ano
1978. Aquelas eran Cámaras Locais, que
ó longo de todos estes .anos, coas modificacións que houbo na lei a nivel de
Madrid, acabaron sendo suprimidas ou
liquidadas. Neste momento quedan as
CCAA provinciais, como as que van
medi-la representación das organizacións agrarias. Estas cámaras están constituídas por vintecinco membros en cada
provincia, igual número para tódalas
provincias do E tado; cada catro anos
fan e eleccións, e ó cabo deles hai que
r nova-las cámara . A ituación coa que
no atopamo n Galicia é que ano tras
ano vai aprazando a úa convocatoria;

_

Os sindicatos
que van ás
reunións escolleos
o conselleiro e
non os labregos
xuntas electorais provinciais. Pero o
seguinte paso, que é a constitución da
propia Xunta Electoral, non se dá dado.
Non houbo ningunha reuniqn destas
persoas para constituí-las xuntas electorais. A nós preocúpanos isto: podería ser

síntoma de que se volve intentar adiar
este proceso. Se a isto engadímo-lo
anuncio que acaba de face-lo presidente
da Xunta ós medios de comunicación
sobre a noticia próxima das eleccións
autonómicas de Galicia, podémonos
atapar cun novq atraso do proceso electoral.

_-¿Qué importancia ten para o SLG a
existencia das cámaras agrarias?
-Para nós é importantísimo. Hai moitísimo tempo que vimos pedindo que se
normalicen as relacións entre as organizacións agrarias e a Administración,
que iso ten que vir dado por un proceso electoral a CCAA. Parécenos moi
grave que a estas alturas de que un sindicato asista a · unha reunión dependa
única e exclusivamente aos caprichos do
conselleiro de turno, e non dun proceso
electoral onde labregos e labregas digan ·
por medio do seu voto quén queren que
os represente nas negociacións · coa
Administración, coas empresas ou ante
calquera foro. Entón, para nós é fundamental.

e

-¿Como injlúe esta situación na vosa
praxe de política agraria?
-Non é de reéibo unha situación
coma a que se deu no mes de agosto,
onde o conselleiro de A:gricultura
excluíu o SLG duclia reunió_n para ana- ·
lizar a problemática do sector lácteo,
cunha úriica razón de que non estamos
de acordo coa aplicación das cotas, nin
coa aplicación da supertaxa. Parécenos
. un mal punto de partida para · unha
administración que pretenda resolver un
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problema, ou buscar solucións a un problema, cando prescinde dunha organización que, en todo caso, no tema do leite,
representa o sentir da inmensa maioría
dos productores e productoras de leite
de Galicia, que están afectados polo problema das cotas e polo problema da
supertaxa. Polo tanto, insistlinos, que
desde o SLG parécenos que non se pode
.paralizar . baixo ningún concepto este
proceso, que as eleccións téñense que
facer canto antes, que hai que darlle ó
labrego o mesmo que se lle dá ó resto
dos traballadores e traballadoras, que é
decidir mediante proceso eleáoral quén
quere que os represente, de qué forma e
en qué porcentaxe ante os procesos
negociadores.

-Da non celebraeión das eleccións ¿que
máis consecuencias se derivan para a
xente do sector agrario?

-É seguir afondando na desarticulación total do que ten que se-la represen-:tación e o diálogo. É seguir privando o
sector agrario, as organizacións do diálogo coas administracións, de xeito normal, non cando ó conselleiro lle dea a
gana de convocar. É seguir atrasando esa
situación de normalización que se . ten
que dar. De non seguir.avanzando neste
proceso, sería seguir un pouco. nesa
situación de indefensión de que convocan cando lles dá a gana, e a quen Ues dá
a gana. Incluso á hora de reparti-los fondos que ten a administración para as
axudas que dá ás organizacións .estase
facendo tremendamente negativo, e

vista, fundamental e importantísima é a
de medi-la representación das organizacións agrarias. De tal forma que deste
proceso sairá no momento que se con. voque unha mesa para discutir ou falar
de política agraria. Porque as organizacións agr.arias estarán representadas en
función da porcentaxe que saquen nesas
eleccións. E quen di iso, tamén para calquera mesa interprofesional ou calquera
foro que se poida constituír.- Iso é un
pouco o que está pasando a nivel das
organizacións de traballadores e traballadoras: Hai tamén outras funcións do que
é a lexislación, pero as máis importantes
son estas.

incluso se está a vulnera-los dereitos
democráticos e sindicais dos labregos e
-Sobre o atraso destas eleccións, ¿que
labregas. Cando a Consellería, pola razón
razóns explicativas atopades?
que sexa, prescinde, como se fixo n6 mes
-Nós, desde o SLG ternos valorado, e
de agosto co SLG porque o que este
·
así
o interpretamos, que o estar atrasanpensaba e dicía non lle . interesaba á
do o ·proceso se debe a que o SLG ten
Consellería, pois, é privar de dereitos
moitas
posibilidades de gañar est~ procesindicais ás persoas. Non só ás que forso electoral, e desde a Administración
man: parte do SLG senón ás persoas que
estase int.entando por tódolos medios
están de acordo coas mesmas formulafacer todo o posible para que isto non
cións.
sexa así. Nós entendemos que esta é
unha das razóns. E tamén, porque o SLG
é incómodo para' a Administración, porque non se vende, non se acomoda ás
circunstancias. O Sindicato Labrego
Galego responde única e exclusivament.e os intereses de quen forma parte del,
entón isto, para a Administración galega
é incómodo, pois prefue seguir así e
face-las cousas segundo seu criterio, a ter
un diálogo de forma normal; o ter desfeito
.º proceso electoral pode ter que
-Explícanos un pouco a función das
ver
co
medo a que se senten ali maioricámaras agrarias.
tariamente, e non lle diga amén, amén.
-Estas cámaras son corporacións de ·
-Por último, ¿cal vai se-la vosa postudereito público, e van estar constituídas,
como dixen, por vintecinco persoas, e ra de cara ·a adiante?
ese pleno da Cámara Agraria Proviricial
-A postura do SLG segue a ser clarísivai elixir un presidente/ a ou vicepresima: da-la batalla para que se convoquen
dente/ a. As funcións que a lei lle dá son . eleccións a Cámaras, e para que non se
a de ser un órgano de consulta, que non
paralice o proceso; hai moitos anos que
pode en ningún caso interferir ou usurvimos pedindo que se celebren, e aínda
pa-la función ou representación dos sinque o das Cámaras non sería o noso prodicatos agrarios. Tamén faja a lei de elaceso, digamos, de articulación do sector,
borar algún tipo de informe que lle
de diálogo, nós irnos seguir dando a
poida encarga-la Administración. Upha batalla para que se convoquen, e se faga:n
segunda función, desde o noso punto de
canto antes.

O SLG é.
incómodo para a
Administración,
porque non se
vende
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ACIUAUDADE
Con motivo do Bienio lrmandiño chegaron ás nosas mans interesantes colaboracións que ós poucos van vendo a luz.
Resúltanos especialmente próxima esta aportación de Emili Marín describindo a realidade lingüística da lgrexa en
Valencia , unha realidade que nos soa familiar

IGREXA EN VALENCIA
Precisamente con este nome co que titulo a miña colaboración existe en Valencia un
¿periódico? con carácter oficial co que o arcebispo de Valencia nos castiga tódalas semanas
ós pobres cregos e leigos. As singularidades deste periódico son moitas e todas negativas ...
Unha delas, se cadra amáis salientable é que sendo os seus destinatarios
valencianos, non ten máis dun 0,05 de
novas ou comentarios en valenciano, e
cando aparece esa exigua porcentaxe
é sempre a esixencias do asinante,
xamais pola ideoloxía da devandita
publicación.
Esta é n definitiva a sensibilidade
que ten a institución eclesiástica front ó problema da lingua. Sen lugar a
dúbidas que i o é posible porque os
r gos n xcral e en particular non
p ·n. an d x ito diferent . Como
pr a mani~ ta desta situación fala o
fcit d ' uc a mi as n valenciano
n n heg n mái alá do 3% do total
das mis·a que se celebran en toda a
dio ese nun día festivo.
A xerarquía eclesiástica sempre
argumentou o tema dun xeito falso e
ademais acomodaticio. Dixo que o
pobo valen iano estaba dividido verbo
da lingua que usamos os valencianos, e
polo tanto a liturxia en valenciano er_a
tomar partido por un dos dous bandos, co que a igrexa, que debe ser
lugar de encontro, sería en definitiva
signo de enfrontamento. Por suposto
que non é certo, todos sabemos que ó
non pronunciarse fronte á verdade
xamai erá signo de unidade serrón
máis ben alienación xunto á mentira.
¿VALENCIANO OU CATALÁN?

Para que o lector galego poida
entender correctamente o problema
tería que explicarlle aínda que fose
br vemente o estado da cuestión e os
difer nte actor s d te sainete bufo.
Ca e todo o mundo sabe que o valenciano que falamo n Valencia é unha

El arzobispo de
Valencia dice que
el ama de casa
es un modelo
social «perfecto»
VALENCIA. A.G.

El arzobispo de Valencia,
Agustín García Gaseo, considera
que el sitio más adecuado para la
mujer es el hogar y sugiere que
este axioma haría mucho por aliviar las nutridas cifras del paro.
El punto de vista del arzobispo
pertenece a la carta pastoral difundida esta semana, en la que
García Gaseo afirma que <<la tantas veces ignorada, incluso menospreciada ama de casa, que .
dedka toda su persona al crecimiento de sus hijos, es el modelo
más perfecto de la sociedad».
El arzobispo_añade en la pasto. ral su convencimiento de que se
trata de «un error muy gr~ve el
debate de aquellas ideologías .
que ·quieren lil:?erar ~ !a mujer.·
masculiiiiz~dola». Añade Gar- .
da Gaseo que «el problema dél° . ·
reparto ·:del tr~bajo no ·se puede
separ~ deJa relación V~Óil 'y
mujer y no es un "debate de S!Jh-· :
sidios y pensiones, sino una.ihterpelacióri a núestro . esti)o. de
vivir».
variante escasamente diferenciada da
lingua qtJ.e se fala en Cataluña e nas
illas Baleares, e, polo tanto, lexitimamente se debe dicir que en Valencia
falamos catalán. Por cuestións unicamente políticas se decidiu chamar
valenciano mais adrnitindo sen nin-

gunha restricción a identidade lingüística con Cataluña e Baleares. Os sectores máis inmobilistas da nosa sociedade por razóns, insisto, unicamente
políticas contestan este feito apodíctico e queren vender a teoría de que o
valenciano non ten ningún vínculo co
catalán e con este obxectivo inventaron unha morfoloxía e ortografia
absolutamente aberrantes. A dereita
sociopolítica, 'e naturalmente a maior
parte -da Igrexa optan por esta situación, porque no fondo o que desexan
é que sexa o castelán a única lingua
que teña vixencia de comunicación.
Están dispostos a reservarlle ó valenciano algúns ámbitos absolutamente
privados que releguen á lingua a un
uso estrictamente doméstico. Con
estas perspectivas é evidente que o
valenciano duraría moi pouco.
Contemplan o seu uso en xogos florais, certames literarios e pouco máis.
O sector máis dinámico da nosa
sociedade
coa
Universidade
U niversidade á fronte reivindica o
nome do catalán, pero sen facer un
dogma científico. desta cuestión. O
que si postula con determinación é o
uso indiscriminado da lingua en tódo- ·
los ámbitos da comunicación cotiá. O
noso País Valenciano, pode parecer
esquizofrénico para os observadores
foráneos cando se lles explica que se
atentou fisicamente contra os que
defenden a razón e a evidencia da
ciencia. Lamentablemente a Igrexa
valenciana xamais estivo nesa trincheira que por pura coherencia evanxélica
lle correspondería.

Emili Marín

A LINGUA, COUSA IMPORTANTE
Non sei se despois des ta digresión
se fan máis claras as liñas anteriores,
que tentan explica-la posición da
Igrexa neste problema, e sobre todo o
descrédito histórico que estamos asumindo. ¿¿¿¿¿ ?????? que este problema
non amola en · absoluto á xerarquía
eclesiástica e ó propio clero. Pódese
afirmar sen ningún ¿¿¿¿????que a
Igrexa valenciana pensa e reza en castelán.
Alguén pode dicir que a lingua
non afecta á sustancia da comunicación relixiosa e que só estamos referíndonos a unha breve e pouco
importante circunstancia. Nin moito

menos. Detrás desta concepc10n da
realidade ponse de manifesto unha
cegueira e unha incapacidade manifesta de · situar a expresión relixiosa no
ámbito onde se moven as raizames do
home e polo tanto o lugar onde a fe
recupera a súa auténtica relación coas
verdades fundamentais do home.
Se cadra sexa imprescindible explica-la natureza e o comportamento da
propia Igrexa valenciana. Algúns
observadores distantes e pouco perspicaces falan de que o pobo valenciano
está de seguido queixándose como se
desa maneira quixese traspasar ós
demais a respo,nsabilidade dos propios
fracasos. Esa interpretación sería par-

cial. Queixámonos porque ternos a
evidencia de que ó longo dunha etapa
demasiado longa da nosa historia
fomos unha especie de " cul de sac" ó
que impunemente se lle someteu a
todo tipo de servicios sen que protestasemos demasiado. Ó longo dese
cachiño de historia os represores
aprenderon esta lección e consecuentemente urdiron todo tipo de estratexias para someter a un pobo que se
tivo que refuxiar en instancias máis
ben lúdicas e pouco conflictivas: as
fallas, as bandas de música, e todo
aquilo que tivese un aspecto pouco
polémico porque conducía a actividade deste pobo por vieiras amables e
claramente folclóricos.
Os poderes fácticos , e con eles a
Igrexa, foron elementos decisivos nesta
traxectoria. Cabe dicir que a Igrexa
non só non foi neutral, senón máis
ben belixerante. Non ten nada de
estraño esta situación se leinbramos a
actitude e os procedementos dos dignitarios eclesiásticos. A ed~cación dos
seminaristas mm período que vai
desde os anos 50, ata practican1ente os
80 estivo en mans dun rector con
outros criterios e conductas.
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Victorino Pérez Prieto

"THE BODY" ¿SE HAI ÓSOS NON HAI RESURRECCIÓN?
O título (O Carpo) e a mirada suxestiva de Antonio Banderas desde· o _cartel anunciador
da película sitúan ó posible cliente da sala de cine ante nunha intencionada
ambigüidade. Pero non vai esta película da erótica de tal ou cal "body" masculino ou
feminino, senón de algo aparentemente tan pouco interesante para os habituais
consumidores de cine como é a cuestión da resurrección de Xesús Cristo
Ü ARGUMENTO

Sen dúbida, a presencia dun galán
de moda ten non pouco que ver co
necesario gancho comercial que fai
dun filme algo economicamente rendible. Por iso non me estrañou escoitarlle. a uRha moza na sala: " Q ue bo
está Banderas vestido de sotana".
The body, dirixida por J orras
_McCord, está protagonizada p olo
ñ ciclo actor español no papel dun
x suíta salvadoreño e antigo gu errill ir (Matt Gutiérrez), e por Olivia
Williams, unha arqueóloga xudía
( b r n), ademais da d sacou gante
p rti ip i' n d
r k Ja obi, como
un dl usti d arqu ólog dominico,
oñ ciclos actores.
r~mento arrinca do descubre·m nto que fai a arqueóloga dunha
tumba en Xerusalén , cun esqueleto
que poderla se-lo de Xesús C risto (a
época, a idade dos restos, o lugar, as
feridas e a forma de m orte sem ellan
encaixar to talmente). Un alto funcionario israelita pon o feito en coñ ecemento do Vaticano co fin dunha
chantaxe política, na que log0 entrarán tamén os palestinos. Roma envía
ó xesuíta a investigar; este atópase en
Xerusalén co dominico que, cando
intúe que o corpo atopado é o de
Cristo, perde a fe e suicídase. A pelí-:cula desenvólvese dignamente; non
aburre e ten un ritmo adecuado.
¿Q UE PASARÍA SE CRISTO NON
TIVERA RESUCITADO?

A pelíc ula emella cuestiona-lo
fundamento da fe cristiá: a resurrección de Cri to. ¿Que pasaría se
Cristo non tivese res ucitado ? O

· ···· ···· e

apóstolo Paulo dío tallantemente:
"vana sena a nosa fe". Gutiérrez e o
Vaticano; saben que ese é o miolo da
fe ciistiá; e pensan que se son os ósos
de Xesús non hai resurrección: toda a
fe cristiá caería por terra. Os católicos
conservadores e os protestantes fun-

A película
semella
cuestiona-lo
fundamento da
fe cristiá: a
resurrección de
Cristo.
dam entalistas saíron ó quite sobre o
·p resunto ataque á fe cristiá que
representa o filme, aínda que este
deixe ver ó final que a tal tumba non
era de Cristo, serrón dun seguidor
seu.
A p elícula é coherente con este
delineam ento tradicional. Por outra
banda, o xesuíta semella concluír que
o importante non é se houbo resu-

rrección ou non, serrón a mensaxe
moral do cristianismo, para colaborar
na construcción dun mundo con
máis xustiza e amor.
Pero a teoloxía vai xa hoxe por
outro camiño. · A resurrección de
· Xesús Cristo -base, certamente, da
experiencia cristiá, desde as prinieiras
comunidades ata hoxe- non depende
de que poidan aparece-los restos do
crucificado (que non tiveron por que
volatilizarse, nin "subir" a un ceo
poboado pbr estrelas e astronautas ... ).
-A resurrección de Cristo é fundamentalmente unha experiencia persoal de Je.
O "sepulcro baleiro" non proba nada,
como ben dixeron xa os xudeus que
non creron na resurrección de Cristo
no seu tempo histórico.
Por iso Paulo, que non coñeceu
:fisicamente a Xesús de N azaret, di
terse "atopado con Cristo", e reivindica ese encontro coa mesma auten. tici~ade có dos doce apóstolos e as
demais testemuñas oculares. Por iso,
os crentes en Xesús coma o Cristo
Salvador, seguimos podendo afirmar
tamén esa experiencia de encontro
co Resucitado.
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EXPROPIACIÓN FORZOSA
(1 Reis 21)
1. N abot de Iezrael tiña unha viña pegada ó pazo de Acab, rei de
Samaría. 2. Acab propúxolle a N abot: -Cédeme a túa viña, para facer
un horto nela, pois está ó lado do meu pazo. Eu dareiche, en troques, unha viña mellor ou se prefires, pagareicha polo que valla"
3.Nabot respondeulle a Acab: -"Deus me libre de cederche o que é
herdo de meus pais, 1
·

Encaprichado, o reí Acab déítase contra a parede e non quíxo comer. Nísto
que chega a raíña Iez abel e vai actuar como ela só sabe:
7. A isto dille Iezabel, a súa muller: -¿Seica non es ti quen manda en
Israel? Érguete e come. Haste sentir mellor. Eu conseguireiche a viña
de Nabot de Iezrael". 8 Escribiu cartas no nome de Acab, selounas
co carimbo real e mandóullelas ós anciáns e nobres da cidade, veciños de N abot. 9 N esas cartas dicíalles: - "Pregoade un xaxún e poñede a Nabot á cabeza do pobo. 10. Sentade dous homes ruíns do
outro lado, que testemuñen en contra del: ti maldiciches a Deus e ó
rei. Que entón o saquen para fóra e ·que o acantacen, ata que
morra".

Cinismo por parte de Iezabel,fría e distante; covarde o reí Acab, que
agacha e queda ó dictados da súa compañeira:

se

[ J 15. Cando vi~ Iezabel que Nabot Jora acantazado e que morrera,foille dicir
aAcab:-"Anda, vai tomar posesión da viña de Nabot de Iezrael. Non ha quixo
vender, pero Nabot xa non vive, está morto ". 16 Cando Acab soubo ~ue morrera Nabot de Iezrael,foi de contado á súa viña, para tomar posesión .
Todo perfecto, só que aínda faltaba o profeta, conciencia do pobo:
17 Entón chegou esta palabra do Señor a Elías, o texbita: 18-"Érguete e baixa ó encontro de Acab, rei de Israel en Samaria. Está agora
mesmo na viña de N abot, onde baixou para tomar posesión dela. 19
Diraslle: isto di o Señor: ¿Mataches e agora roubas? Dille: - isto di o
Señor: no mesmo sitio onde os cans lamberon o sangue de N abot,
lamberán tamén o teu. 3

1 kzrael é unha chaira do
reino do Norte onde Acab, do
sur, ten unha residencia que
quere mercar. O trato non
parece malo pero Nabo t. non
é propietario: concibe a terra
coma unha herdanza familiar,
recibida de Deus, que é o
derradeiro . propietario e da
que el é administrador.
PrecisaJ.nente nesa teoría se
fundamenta o ni.andato xubilar de devolución das propiedades ós prirnixenios posuidores que se sentiran abrigados,
~ola famea vendelas.
A gravidade do asunto está
en que tanto o rei coma a
raíña saben que están a cometer unha inxustiza coa complicidade forzada de todo o
~obo.
Estamos perante unha clara
prroclamación da lei do talión:
olio po ollo,dente por dente.
4 A raiña Iezabel,, seguramente non israelita, despr;iza ó rei
do seu oficio e actúa cambiando a situación. A súa actuación
é perversa. O texto non transloce a actitude dos funcionarios do reino, que máis ben
parecen pasivos e desintereesados da sor te de Nabbotg.

Elías fai a denuncia e mailo anuncio. Pero houb"o, tralas ameaz as de Elías,
un pequeno ~ínal de arrepentímento que leva consigo un certo perdón:
[ ] 27 Cando Acab oíu estas palabras (de Ellas) racho u as súas vesti-

m~ntas, vestiuse de ·saco e xaxuou. 28 Entón chegoulle .e sta palabra
do Señor a Elías, texbita: 29 -"¿Viches como se humillou Acab diante de min? Por esta humildade, non traerei a desgracia nos seus días;
traereina sobre a súa familia , nos ·días do seu fillo".
4
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FESTA DO LUME-2001

Valentín Arias

Un ano máis xuntámonos no "Pazo das Monxas" de Galegas-Frades para celebra-la
Festa do Lume, a asemblea anual da asociación lrimia a para debater sobre un tema de
actualidade, neste caso, o nacionalismo.

PARA COMEZAR, AS CONTAS
A nosa
retaría, Marta, leunos a acta da
xunta nza ant rior, por certo moi detallada e f1 1 ó qu falamo no ano 2000,
s '11d n s' , pr bada por unanimidade,
en ' n t" m' n ~ licitada pola ~úa redaci' n. A ontinua ión fomos informados
de ituación económica, na que destaca
un déficit de 502.625 ptas. A confección
da revista produciu 394.066. ptas. de
perda, e a Romaxe de Campo Lameiro
168.659 ptas. aínda que hai pendente de
venda 126 medallóns por valor de
163.800 ptas. As existencias en efectivo
con relación ó 31-12-99 son de 676.469
ptas. menos, continuando con saldo positivo nos bancos. Claro que estes números
serían moito máis positivos se os que

Xaquín Campo, expuxo que tivo motivos xustificados para non facela o ano
anterior, prometendo levala a cabo no
actual. Tamén se falou de potenciar "A
Peneira" con información local dende os
distintos lugares, así como de reforza-la
labor de correspondentes por comarcas .
A RoMAXE
Agradeceuse a boa organización e seried~de coa que se levou a cabo a Romaxe
de Campo Lameiro, pedindo no sucesivo
que _os equipos de organización das
romaxes sexan máis amplos, pois Ó traballo é moito. Informou Xesús Vilas que o
próximo de Allariz levará por tema " O
Arnoia paso.u cantando", Manolo Regal
escribirá a lectura. A xente está a traballar
con ilusión e a data será o 8-09-2001 .
Opinouse que a liturxia debe ser moi
coidada, aínda que poida ser algo máis
.longa, porque a súa mensaxe é o que distingue esta ro.maría doutra.

teñen pendente de p~go a súa subscrición a aboasen, pois son 430 que supoñen 1.075.000 ptas. pendente de cobro;
<lestes, 235 tampouco pagaron a cota de
. 1999. Non continuaremos falando de
núrüeros porque pode marear , pero os
resefi.ados eran necesarios, e máis se
poden servir para dar un toque de alerta
ós morosos.

ÜUTRAS ACTIVIDADES

Os Sábados Bíblicos continúan en
Bastavales con boa relación, convivencia
e afondamento no · Evanxeo. Xúntanse
dous sábados ó mes sobre vinte persoas .
As Pasantías Teolóxicas continúan con
forza na Coruña e en Lugo; os outros
grupos non se sabe cómo seguen.
Convén unha revisión de proxectos. iniciais e realidades, as avaliacións sempre
son positivas cando se fan con ánimo
constructivo.

REVISTA E ANGUEIRAS

Despois falamos da distribución das
Angueiras polas librerías de Galicia, estando abertos temas para as próximas edicións. Tamén repasámo-los contidos da
revista que en xeral están gustando,
houbo mención para "Retallos de
Historia" e votouse de menos a prometida sección de saúde. O seu promotor,
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O Bienio Irmandiño segue coa recollida
de sinaturas, agradecendo as iniciativas
positivas ás organizacións e persoas que
apoian, e loitando na súa liña.
"A SITUACIÓN DO NACIONALISMO

maioría dos medios de comunicación.
A Eucaristía vespertiria deu fin á xornada, presidida polo noso común amigo
Esta perspectiva será suficientemente traPaco de Aguiño, coas súas reflexións
tada no seguinte número da revista no
serenas e profundas, apoiadas e emiqueque publicarémo-la conversa que tivecidas polas de moitos participantes. Este
mos con el. Logo desta exposición
acto foi precedido dunha presentación
HOXE"
houbo un diálogo amplo: os medios de
individual
de tódolos asistentes, reclamaDespois da asemblea relatada fucemos un
comunicación, relación e respecto entre
da
por
Xaquín
Campo e moi ben acollicrentes e non crentes, a Igrexa en Gallcia
breve paréntese para dar paso a Camilo
da
polo
resto,
dada
a cantidade de xente
Nogueira, eurodeputado do BNG, que
e a igrexa galega, ... ocuparon o resto da
nova
que
asistiu,
presentacións
que orixidesenvolveu o tema anunciado. Pepe
mañá.
naron
detalles
moi
graciosos.
Chao fuco a presentación dicindo que no
0 XANTAR E A EUCARISTÍA
E chegamos ó remate. Bicos, apertas
século XVIII naceron as nacionalidades e
O esperado xantar compartido foi ese
bos desexos ocuparon agora un lugar
que debemos saber separar o que é o
momento de lecer, charla animada e moi
preponderante, agradecemento as monEstado do que é Nación. A vontade de
bo humor qúe sempre pn~side os enconxas
que nos reciben dende hai anos e ese
ser é o que forma unha nación.
trqs irimegos, normalmente acompañado
aire fresco e distinto que necesitamos
A continuación Camilo Nogueira fuco
dun paseo repousado en grupos, gozanpuidémolo respirar nova.mente, tomando
do da estupenda paisaxe e do faladoiro
un repaso á historia do nacionalismo
forzas para a nosa vida diaria.
desenfadado que orixina unha boa
galego, dando unha visión ·alternativa á
que de maneira sistemática ofrecen a
cmmda e unha mellor compañía .
.. ........................................................................................................ ........... ...........~ ....................................................................................................................................................... .
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Redacción
BENQUERIDO IRIMIEGO:

Oídas as túas peticións, que saibas _que os
dous últimos libros que publicamos - "A
fala é carniño" de Daniel López Muñoz
e Xesús Ferro Ruibal e "A Romaxe de
crentes galegos" de Victorino Pérez
Prieto (quen recentemente nos tiro u das
orellas por non ler nada) - xa levan un
m.es en varias librerías. Da distribución
encárgase Tristram, editorial luguesa
moza e con moito futuro na que traballa
o noso vello coñecido Pepe Coira entre
outros.
Alá van 300 "angueiras" e 225 "romaxes"
espalladas por Galicia adiante, que ternos
esperanza se esgoten axiña e así seguir
nesa aventura editorial que xa pariu doce
títulos distintos con diversa fortuna.
A continuación pasamos a detallárvo-las

PONTEVEDRA:
librerías nas que as atoparedes (ata que se
MICHELENA, PAZ, ESCOLMA, EL
esgoten) :
PUEBLO, SEOANE e VERSUS
A CORUÑA: (vai de prin1eira porque
SANTIAGO:
empeza por A)
ARTICO,
SARGADELOS, MARÍA
LUME, COUCEIRO (Emique
BALTEIRA,
COUCEIRO, ABRAXAS,
Dequidt e Rnda de Outeiro), AREENCONTROS,A
PALABRA PERNAS, INOA, SARGADELOS, DIDACDUDA.,
FOLLAS
NOVAS
e GALLAETA, NÓS e COLÓN.
CIA LIBER.
FERROL: (para Tori)
.
VIGO:
QUIJOTE, LIBRERA (Real 17 e
ANDEL VIRTUAL, LIBROURO,A
Dolores 2) e SARGADELOS.
LIBROTECA, BABEL, NOBEL,
LUGO:
PRISMA, MAXTOR, MERLÍN, A
PÉRGAMO, BIBLOS, TRAMA (galeCAIXA DE PANDORA, GAMI e
rías avda. Coruña) e FRAIZ.
CARTABON.
OURENSE:
OUTRAS: ·
LA REGIÓN, TANCO, TORGA,
QUERCUS (Burela), SAR (Padrón),
BETEL, KHÁTEDRA, MALLEIRA e
AGRASAR e SARGADELOS
YEDRA.
(Monforte de Lemos), SEGREL
(Vilalba), PORTA DA VILA (Vilalba) .

........................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................
~

CARTAS
Pontevedra 27 de decembro do 2000
Estünados Amigos:
Remitovo-la convocatoria das brigadas de AMARANTE para o ano 2001. Por favor dádelle a máxima difusión. MOITAS GRACIAS.
Pepa Vázquez
Coordinadora de Sensibilización
FORMACIÓN E VOLUNTARIADO.
Proxecto XANELA ABERTA Ó SUR
Contido: Formación teórica e práctica en Cooperación ó
Desenvolvemento.

Obxectivo: Formar persoas que desexen participar en
visitas a proxectos de desenvolvemento en países do Sur.
Requisitos: maior de 18 anos.
Datas: Formación teórica (20 horas) 24 de marzo e 21-22
de abril.
Viaxe a un país de América Latina: agosto 2001.
Custo: Formación teórica. 1000 ptas estudiantes e desempregados. 2000 ptas empregados.
Custo da viaxe e gastos derivados dela
Prazo: ata 15 de marzo de 2001.
Inscricións e inforn:iación: AMARANTE. Apdo. de
correos 80. Pontevedra. Teléf: 630 405751 (de martes a
xoves de 11:00 a 13:00).
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FAI A.NDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Con nome de deterxente

Co corpo avinagrado ...
Estabamos aquí a falar da vida e ... o que non estaba aborrecido estaba
agoniado e o que non enrabiado ou xa avinagrado. E resulta que as nasas
caras eran todas "sinónimas", lembrades, ¿non?: a expresión de todas significaba o mesmo. Fociños duns e peteiros dos outros, cara de ferreiro de
todos. E ¿de onde viña a rabia? Ai!, xa coñecéde-lo dita, ou a canción, de
"menos mal que nos queda Portugal)), pois isto évos algo parecido:" Se vende
aguardiente do país)), ¡menos mal que nos queda o país porque a augardente xa a perdemos!, ah, e tamén nos queda "la xouba", "él carballo" que
están en ex tinción pero aumentan "los complexos hospitalarios" en "los
concellos".
Seica vos é causa de es taren as linguas en contacto, ¡xa, xa!, aclai"emos
que as linguas non se tocan, somos as persoas as que tropezamos falando
diferentes linguas. De aí veñen as interferencias entre elas e as alternancias entre os dous códigos ( o do gal ego e o do castelán) .Veremos se reflexionas tes algunha vez riisto. O caso é que un prende a radio, por isa de
saber qué pasa no
----~------~=---- mundo e mais por se

~

--¡
1
1

distraer, e: "Foto Prezo,
sus mejores fotos al mejor
prezo". ¡Manda truco
na Habana! Ás veces
valía máis estar algo
xordo ...

1

Case é mellar o
carteliño que saíu xa
alá un día de agosto
nunha foto dun periódicÓ, que dicía algo así
como
"Praias
de
Arteixo. Aconséllase o
baño)); ata aí todo ía
ben, a pesar de . que o
que se vía non parecía se-lo que quería indica-lo letreiro, e como explicación ó pé da foto rezaba "Algún bromista borr6 del cartel el <<non>> que precede a < <aconséllase> >". Vállanos Deus. ¡O descoñecemento do nos o idiom a é absoluto! ¿Que pensariades vós se atopasedes un anuncio tal como
" N oJL aconséllase o baño))? É coma o con to aquel de hai anos que xa saíra na
" Fala é camiño " de Pepe Chao: "Desque b6tolle Calfensa ..." En fin, ~ós
eguiremos insistindo, polo menos mentres non nos contaxiemos (¡Dio-lo
faga m ellar!) de que en galega chamámonos, vémonos e disme e dígocho e
e11 viámosc/1e e regaláronvos e c6nipraslle pero non nos chaman, xa te avisaron,
todo o q11ere11 e ¿quen cho dix o? ... ¿Queda clariño?, disto, se non nos falla a
m emoria, xa falamos en máis dunha ocasión, de tódolos xeitos parécenqs
qu imo volver sobre o tema e que outro día volo contaremos máis polo
miúdo. ¡Polo antino todos! , ¡aprendede a coloca-los pronomes ben, que
d graciámo-lo idioma! Gracias .

Ariel Sharon quer limpar.
o seu país, palestinos
intentando esmagar.
2. Gaña contra a intifada
a nenas que andan nas medras
cal pastor David iluso
enfrontan fusís con pedras.
3. Ariel Sharon dirixiuse
hipócrita cara ó muro
das lamentacións, pensando
en máis martes pró futuro.
4. Os xornais ñxanse menos
noutra "intifada" mellar:
a deses indios que vencen
no paso do Ecuador.
5. Antonio Vargas é un indio
ecuatoriano, e soa .
pola vict~ria que humilla
ó presidente No boa.
6. O tal señor, don Gustavo
só facía darlle largas
ó xefe indio, un valente
que se charna Antonio Vargas.
7. O gas doméstico custa
dólares dous, moita dor;
que o baixe a unha sesenta
iso está moito mellar.
8. ·s·ónvo-los indios un 30
por cento da poboación
que a doce millóns e medio
vanlles dar unha lección.
9. Afeitas á gran pobreza
dez días resistirán
con pouca auga e comida
durmindo no duro chan.
1O. Son oitenta xefes indios
que a Vargas dan o seu voto
e o· cerco da policía
déixano sen forza, roto.
11. Cada ano fan unha marcha

sobie a capital, que é Quito,
e ó presidente de turno
xa o teñen medio frito.
12. Sen unha gota de sangue
e con grande ilusión .
despois de quiñentos anos
queren a liberación.

