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TODO BAIXO

Dende que o mesmo
momento en que os medios com unicación se
transforrµaron en medios de masas os estudiosos deron en falar do nacemento dun cuarto
poder. A prensa, a televisión ou a radio fóronse convertendo, en proceso paralelo ó da súa
popularización, en instrumentos capaces de
alterar o transcorrer da historia. Un exemplo.
No ano 1960 un debate n a pequena pantalla
convertíase en decisivo n a carreira presidencial dos EE .UU. e _- situaba a J. F. Kennedy na
Casa Branca.
Conscientes desta transcendencia, e m entres
os teóricos da comunicación. elaboraban doutrinas sobre mensaxes códigos, o poder político e económico, m oito m áis práctico, decidiu converter os medios en instrumento ó seu
s rvicio. Dende entón , e procurando sempre
vitar o descaro co que as dictaduras anulan a
pr na, impúxose o principio de que se a
información é poder por qué non posuír a
jnforma ión.
pr
so, discr to para ser efectivo e non
1 rn guar
r dibilidad , deu coma resultado
u1 . m di s p rfi ctam nte dirixidos. O
bx' iv
r mái qu n informar sitúase
r unh opinión qu e responda ós
int 'r
d grupo mpresarial ou do partido
p líti que
itúa d trás do m edio.
A tratexia, que como diciamos adoita ser
di cr ta, p rd sen embargo a súa cautela nos
t mpo de cri e e nerviosismo. Así é -como se
antepoñen, por exemplo, os intereses patrios
am ricanos á verdade do conflicto de
Afganistán e como a C NN por petición do
goberno debe evita-las imaxes de víctimas
afganas e insistir nas propias para evitar calquera dúbida. O control é tan alarm ante que
nas últimas eleccións galegas, o PP asustado
ante a po ibilidade perder a súa m.aioría, non
dubidou en represaliar ó realizador de TYE-G
re pon able da transmisión da pegada electoral
por ofrecer as imaxe do lanzamento de ovos
a Manuel Fraga.
Quizai sexa o momento n9 qu e para falar
de e tado moderno e democrá tico teñamos
qu om.ezar a valorar, á par da in dependencia
do ontrol pola xente do istema lexislativo,
cutí
e xudi ial o ontrol democrático
d uarto pod r.
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TRASNO HALOWEENCIÑO Nunha urbanización que fixeron da nada en sete días - adoremos a Fadesapreto da miña aldea, disque celebraron o Haloween. Non hai
asociación cultural, nin xuvenil, nin parroquia, nin sinal de que
viven neste sitio distinto, aínda que cada vez menos, que chamamos Galicia, pero o Í-Ialoween seica non faltou. Xa hai un
par de anos comecei a ver con abraio pegadas do Haloween de
marras pola Coruña, onde ninguén é forasteiro menos os de
aquí. Foi nunha tenda de Ives Rocher, deses productos de pretendida beleza, no que todas as señoritas tendeiras estaban disfrazadas de bruxas a go-go con pucha cónica negra e demais
adobíos televisivos incluída as barras e as estrelas. E dicíanche
algo así como ]apí ]alogüen, e· ti pensabas, moíto tedes que argallar
para colocar eses_ungüentos.
E teño para
n11Il que non
.o
celebran
porque sexa
unha festa de
raíz gaélica,
·vencellada ó
final do ciclo
anual dos celtas, noite de ·
purificación
na que os
druídas fadan
grandes
lumieiras para
Dous veCiños dun barrio galego en plena mutación
escorrenta cultural. ·
los
malos
espíritos. Nin porque sexa unha celebración á que _os romanos
engadiron elementos de festa agrícola da colleita, como as
mazás e os cabazos, con certas semellanzas a festas das nosas
aldeas coma o entroido, o magosto, ou San Xoán, onde tan1.én
teño visto o canto ese dos cabazos baleiros, con candeas dentro, nas encrucilladas, para amolar ós veciños.
Vaites. Se cheirase a celta ou a rural, a periférico ou aldeán, o
Haloween estaba máis morto · cás tecedeiras de liño. Máis ben
é outra trapalladiña desas da globalización cultural, que consiste en universaliza-la incultura des~s cos que non me podo
meter. Así, un ritual xeitoso en orixe, que.da dixerido e evacuado polo imperio comercial de sempre e nolo venden
empaquetado en formato de telefilme, con nenos lauros de
urbanizacións inmaculadas pedindo polas portas disfrazados de
fadas e vampiros, cando non en envase de horroroso vídeo de
terror, con psicópata descerebrado aproveitando a confusión de
cabazos e disfraces para organizar un Haloween visceral e sanguíneo que está que te cagas, tío.
Se nos mirasemos con cariño, descubriríamos un universo de
motivos no noso pequeno mundo, pero é dificil, porque non
saímos na tele, nin estamos nas pelis do videoclub, nin nos
xogos do cíber.

BQANCJVA
lo eco

Marta Sopeña

Perseverar

Este é un daqueles textos que !idos nestes intres parece facer alusión
á realidade. Pero como este recurso sería moi fácil ou moi controvertido vouno ler desde a perspectiva doutros momentos.
· Pensaba, hai uns días, que nas nosas vidas construimos "templos" e
consideramos que as "nasas pedras" son excelentes. Refírome a obxectivos que nos propoñemos, tanto na vida social coma privada. Por exemplo, construir algún

mov~mento

.asociativo ou organización, criar uns

filias, facer unha casa, crear unha empresa, e tantas outras pequenas
obras nas que nos empeñamos poñendo o mellar de nós. E resulta que
despois aparece calquera imprevisto e aquel templo no que investimos
tanto tempo, esforzo, diñeiro, ilusións acaba destruido .ou sumido no
caos. É entón cando a palabra do evanxeo está a dicir algo, cando nos
indica que o que importa é a perseveranza, construir cada día os nasos
templos pensando que poden ser indestructibles pero sabendo que non

é así.

A CLAVE

Manolo Regal
Le 21,5-19

De entrada estamos ante un texto complexo; mestúrase un ·discurso sobre a destrucción de Xerusalén con outro sobre a fin do
mundo; mestúranse posibles palabras de Xesús mesmo con razoamentos posteriores, cando as primeiras comunidades cristiás estaban vivindo o aquí descrito.
O texto conyértese así nun .indicador oportuno do tal.a nteco que un cristián, ou unha comunidade cristiá, se podería desenvolver
en tempos de crise, de destrucción, de persecución, de marte; non sempre as .crises son negativas, estar atentos para saber discenir
e optar, saber dar testemuño dos convencementos cristiáns con consistencia, e todo isto desde un fondo de confianza extrema: a
vida está nas mans de Deus.
Un texto que pode vir moi· ben para os momentos actuais, cando tanto se bota en falta un testemuño. cristián hu.milde e evidente no medio do culto á violencia que estamos practicando case todos.
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APENEIRA
Na festa de Santa Cecilia, o día 22, a PATROA

DA MÚSICA, quere-

mos agradecer "ó Concello de Vigo a decisión de amaña-lo órgano que ata agora estaba no Teatro Fraga e que vai se-lo máis grande de Galicia con máis de 4.000 tubos,
para ser instalado no Auditorio de Casa Mar que está a deseñar o·arquitecto César
Portela. E irnos celebrar este xesto lembrando o músico de Vigo, Enrique X. Macias, na
foto, que morreu moi novo; pe¡o a súa obra segue a ergue-los nasos espiritas, e irnos
escoitalo pala rúa que leva o nome, .xa que é peatonal. .. Foi un dos compositores.máis
vangardistas deste tempo e seguimos a vibrar baixo o ceo cargado de nubes coa súa
"Viaxe de inverno':
O día dos

DEREITOS dos NENOS,

o 20, erguemos esta fraga de

bandeiras palestinas arredor da mesquita n.a que están a vivi-lo Ramadán. O 990/o des-·
tes nenas xa sufriron algún bombardeo e un 970/o os efectos dos gases l~crimóxenos;
un 4,20/o foron feridos por balas e un 540/o sufriu síntomas postraumáticos e a case
todos lle morreu algún colega nesta lntifada. Xa máis preto de nós o colectivo "Nais
en acción" entregará o premio "Cuña Novás da defensa dos dereitos da infancia" nunhas xornadas nas que tamén está a denunciarse como os máis pequenos son víctimas
dos caprichos e intereses dos adultos.
. Máis de 2.000 veciños nasos da fe
musulmana comezan o

RAMADÁN o día

17. Neste

mes medrará a intensidade relixiosa nas
cinco mesquitas de Vigo, Tui, Vilaboa,
Ourense e Santiago, na foto, pero son
1.000 millóns de persoas que en todo o
mundo están a comparti-los mesmos
ritos, pero con diferentes interpreta- .
cións: ·desde os panislamistas que que-

HCONSUME o
XUSTO" é unha campaña de
información e loita contra a explotación
que seguen a sufri-los traballadores dos
paíse.s máis pobres, esixindo productos
de comercio xusto e mentalizando sobre
as condicións de traballo nos que se
realizan moitos dos productos dos
supermercados. É unha iniciativa de
Solidariedade Internacional,

un~a

das

ONG con máis incidencia aquí. Ten lugar
en moitas comarcas, onde mesmo están
a terse xuntanzas entre artesáns/ás
galegas e outras de cooperativas de
Perú, Ecuador, etc. Na foto, a secretaria
de SI, Maribel Valiela, ONG integrada na

_

rede Solidar.

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

ren supera-la decadencia na que caeron
as monarquías e emiratos árabes, ata os
que están a separar relixión e política
rnmpetindo nas eleccións con partidos
integristas que fican na imposición da
relixión ou os que, máis próximos ó
igualitarismo e ó pacifismo, fan unha
teoloxía que podemos chamar .de liberación como o aiatolá Telegani no Irán ou
os "Jabat" entre os curdos.
Capa de Aqueles anas do Mancho, publica·

Neste rexurdir da Academia Galega gracias ós folgos pe Don Paco Fernández del Riego,
o vindeiro 17 irnos festexa-la entrada nesta institución de

XOSÉ NEIRA

VILAS, o autor de Vilar de Cruces, que coa súa muller Anisia

Miranda, seguen a

loitar polo pobo, despois de moitos anos na emigración, primeiro na Arxentina e despois en Cuba. Somos moitos os que aprendemos desde a súa narrativa como foi a vida
dos nenas nas nasas aldeas na posgue~ra, naqueles tempos de represión e miseria:

Memorias dun nena labrego, Cartas a Lelo, Aque/es anos do Mancho ...

Alfonso Blanc.o Torrado

SOLIDARIEDADE
SANITARIA GALEGA
son medicas/as, enfermeiros/as, traballadores/as sociais que seguen a traballar
intensamente en rexións. rurais do Perú
11

O DOCE DE
NOVEMBRO" é unha data

desde hai dous anos, co.n campañas sanitarias. Así, antes do verán, fixeron centos
de operacións de cataratas e agora están

para facer memoria na boa vila de

a atender con cirurxía a moitos enfermos

Pontevedra. Nese día cúmprense 65

con .doenzas intestinais que non entran

anos do asasinato de dez veciños de A

na cobertura do sistema sanitario perua-

Caeira, que foron "paseados" por seren

no porque.son moi pobres ou .pertencen a

demócratas. Foron máis de 200 os már-

etnias indíxenas que son ~arxinadas

tires pontevedreses que morreron palas

polo poder. Son profesionais que dedican

súas ideas, despois do golpe de estado

parte do seu tempo e dos seus cartas a

do 36. Moitos deles heroes anónimos

este labor no que non podemos esquece- ·

que son vividos no seo dunhas familias

la entrega das súas familias que compar-

desfeitas pala dar, outros. como

ten estes gastos e a entrega deles a

Alexandre Bóveda, na foto, máis recoñe-

outras persoas lonxe do fogar.

cidos ... Pero

temo~

que recuperar esta

historia e ergue-la lousa de silencio que
durante tantos anos quixeron sepultar
tanta vida e nobreza, esquecendo as
A apertura da

CAMPAÑA DO MARISQUEO volve

palabras doutro h~me tan ligado a
a inza-la

vida de n:ioitos e moitas traballadoras de problemas laborais que se viven dun xeito
crispado no seo das confrarías, _pprque ata agora dominou o caciquismo e. as arbitra- ·
riedades en toda esa rede ·social e económica, sen se teren en canta os dereitos das/dos
traballadores e tampouco houbo unha lei racionalizadora de todo este sector. Hoxe hai
63 corifrarías, máis da .metade na provincia da Coruña (35), 21 en Pontevedra e 7 na
Mariña de Lugo.

Pontevedra, Castelao: "Non enterran
homes, enterran semente". Neste mes de
Santos loamos ó Corrcello de Pontevedra
por este xesto agradecido coa "Santa
Compaña de inmortais galegas".
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POLmCA
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PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL
Lago dos meses pasados en buscar cómo progresar ou prosperar, o que algúns
traduciron como avanzar máis, vivíamos un tanto centrados en nós mesmos, sen unha
meta a máis longo prazo, perdidos nas nasas pequeneces. Por iso precisabamos dunha
·
sacudida, para mirar máis lonxe, con máis ambición.

Logo de sucumbir gloriosamente á batall~ de insinuaba o ~artel electoral, Manuel Fraga -yai
E uscadi e de gañar non menos brillantemente o gobernar de novo e quizais aplicando as ideas
desafio da renovación en Galicia, coa figura máis que defendía de novo. De feíto leva rhoitos
· meses sen.falar daquelas teimas súas da adminisrenovada de todo o cartel electoral, o presidente
tración única, reforma do Senado e participación
Aznar fixóunos todo .un programa de futuro, o
de Galicia nos órganos d~ decisión europeos.
do "patriotismo ~onstitucional".
Haberá que agardar un pouco a que se nos
Nas anteriores batallas quedo u claro que había explique algo máis o concepto. Pero ternos, por
que combate-los nacionalismos periféricos, que exemplo, moi recente a elección dos novos cargos en moi altos postos institucionais, nos cales a
representaCión dos nacionalismos vasco e catalán
foron rotundamente marxinados, en aras do
patriotismo constitucional. E anuncian en varios
sectores económicos medidas do mesmo calibre:
teremos que ver, en nome desa gran idea, cómo
se r.e ordenan os sectores de producción de carne
de vacún ou da pesca, ou agardar dez anos máis
pr t ndían que había que desenvolver polo por un AVE de vo moi repousado, que non
m no ou quizais supera-lo marco constitucional comunica Madrid con Europa, senón coa ,perifepara mellor defende-los intereses de Euscadi ou na.
Galicia. Aznar e mailos seus colaboradores, con
0ariano Rajoy en lugar destacado, facían fincapé na recta doutrina: nirigunha nova cesión ás
autonomías, se hai que ceder competencias, que
as leven para Bruxelas.
Algúns malintencionados querían descubrir
nestas posturas un nacionalismo español e os
máis retortos relacionaban esa idea coa do famo- .
so bando nacional dos tempos da Guerra Civil.
Estaban com.pletamente desfasados ou desnortados: o que estaba despuntando era o patriotismo
constitucional, que se nos vai explicar e predicar
no próximos meses e anos.
E a erá, xa que logo, a doutrina que vai desenvolver entre nós o brillante gañador das elección , Manuel Fraga, renovando o seu vello lema
d "E paña lo único importante". Porque como

Renóvase o vello lema
de España
lo único importante

·········e

PARA NON

PERDE-LO SUR

Xerardo Castedo

MOVEMENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN
A Noticia:
Os estados europeos acordan . e·s piar os
grupos antiglobalización.

BARCELONA 24.06.2001
ra.,,.

Respon1t1b!odel
lrmamrnt dtl1Yldm
del 8u¡guer ~ln q del
.Pmel9 dcOrklB

. .. . .
Jesús Porras

Maria Bates

Va1rrun11ls
apartdorl dr la boll9e
Z~rade lPamlqde

CrMa

Os líderes europeos, forzas de seguridade e axencias de intelixencia
estreitarán a colaboración para identificar os líderes da antiglobalización.
O diario "The Independent" revelou algúns detalles deste acordo de
cooperación policial, que inclúe a espionaxe das .actividades dos grupos
antiglobalización e o· seguimento de cada un dos seus membros.
O intercambio de información será similar ó que se produce co narcotráfico e as mafias de crime organizado.
Contra este acordo pronunciáronse organizacións de defensa dos dereitos ·civís que cuestionan o de_reito a incluír nos ficheiros policiais datos
persoais de xente, só por participaren nunha manifestación legal.

O QUE CASE ON SE
ES COITA
Documentación
¿Que é?
Unha corrente de protesta mundial que xunta a mil~s de grupos de diferentes países e que rexeitan o modelo neoliberal do capitalismo. Cítanse colectivos diferentes como sindicatos, intelectuais de esquerda, ecoloxistas, indixenistas ou grupos desfavorecidos qué acusan ó sistema de amoral e inxusto.
¿Que pretende?
Unha sociedade máis xusta, o control do poder illlnitado das multinacionais,
a democratización das institucións económicas mi.mdiais e a distribución
máis equitativa da riqueza. Opóñense ás multinacionais, ó Banco Mundial
(BM) e ó Fondo Monetario Internacional (FMI) ós que consideran como
responsables da asfixiante situación dos países pobres.
¿Que os fai existir?
- A morte diaria por fan1.e de de 20 veces máis persoas cás que morreron nas
torres xemelgas,
- A débeda externa que, en moitos casos, supera o PIB dos países pobres.
- O tiaballo e a explotación infantil por parte das multinacionais.
-A crecente desigualdade que xera a gl9balización.
- A uniforrnidade cultural que se. implanta, arrasando coa variedade existente.
- A pretensión dunha globalización dos dereitos económicos e sociais, dos
dereitos humanos, da ecoloxía, da democracia real e non da dictadura do
diñeiro.
¿Problemas?
As discrepancias entre os que consideran que o BM e o FMI deben desaparecer e os que avogan pola súa reforma. A minorla violenta e a maioría que
pensa que ese non é o camiño.
¿Como se organizan?
.
A rede, internet, é o elemento principal. Chiapas foi o primeiro sinal de guerra cibernética como cambio de conciencia. Foron eles os que organizaron o
1º encÓntro mundial ~tineoliberal na selva Lacandona no 96. Logo fuéose .
en España, Brasil e xa se pasou ás mobilizacións contra os cumios dos poderosos en Seattle, Washington, Davos, Porto Alegre, Barcelona, Xénova.
¿En Galicia?
Ternos coñecemento da "Asemblea lucense contra a globalización" e logo o
apoio de moitas organizacións a nivel polítiCo, de conciencia ou nas manifestacións.

Os movementos antiglobalización saen
na prensa asociados á violencia. O
positivo é que saen na prensa, e o n egativo é que publican unha información
manipula~a deles. Unha moi pequena
parte deste movemento é xente que
adopta unha liña violenta. E isto agrávase coas actuaciónS' policiais que buscan que haxa enfrentamentos e violencia para desacreditalo. Senadores que se
atopaban na manifestación de Barcelona
aseguran que viron como unhas 100
persoas destruían os escaparates das
Ramblas, durante unha hora, a 40
metros de onde discorría a manifestación de 20.000 persoas. Avisaron a
policía _para que os .detivera porque,
ademais, non estaban mesturados cos
manifestantes, pero non fi.xeron nada.
Ó remata-la manifestación foi cando a
policía cargou contra todos, producíndose liortas, carreiras, feridos, e desas
causas tan lindas que pasan cando a
policía carga. De por parte, hai imaxes
da TV nas que se ven a ¿manifestantes?
cos rostros . cub.e rtos con bandeiras catalanas e armados con barras ·de ferro
saíndo, non entrando, dos furgóns poli.ciais de detrás das barreiras.
¿Por que queren criminaliza-lo i:n.ovemento?

e·········
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O NOSOTABOLEIRO
CUMPRINDO OS 25: O RISCO E ATAREFA DE
FACERNOS GRANDES
Aínda que en lrimia vendemos pouco o producto (¿velaí a clave dó éxito?), o certo que
hai poucas entidades da sociedade civil galega que leven todo este temp9 de andaina e
creación. Nese sentido temas que nos facer un aloumiño a nosoutros mesmos, darnos
un chucho e felicitárno-lo aniversario e os anos vividos en común. Pero xusto nese
momento, para que o espellismo da celebración non nos faga crérno-lo que non somocs,
cómpre que nos paremos a mirar atrás, contempla-lo camiño percorrido neste tempo e
facernos algunha pregunta: por exemplo sobre a dirección, o sentido, a velocidade, a
pasaxe, o prezo e o ·destino desta viaxe.
construír. En Irimia
~~\i11fü\(.Ji!~1:·~:~'.~~;::~:: ~J:~M~~:.·. ·1.1u.tll.'I~~~~ acabamos de decidir
¡~~~i:~,F:~~~!*''. \ .'1 1 !t~;t!,~~·1f~ ~·:~cy~~~1º1\ ,'':
wr 1111 1~irllnlh1.1t·11loi!lnl1;u,
1
que este é o estilo
que nos convén:
:!.~l:~~~::~=~~~~~~,~~~~u!'::;:~t~;1~~~ I•·
agradecer, cosernos a
~:~l~~,:~:~~~~~~o.1n1t110t, º
preguntas e facer
crL~~¡e;:6~.:.~ ,M
,A
autocrítica.
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25 anos de angueira e boa
xente
n n
ou nenas, ou
m z , r neo a ara uns
, 1 n , u poñía aqu lo de "25
f
Paz" , no contexto aquel
dunha 1 bración ególatra e mentir ira. Era a paz dos cemiterios, pero
u daba moi grandilocuente.
Hai dúas maneiras de celebrar:
unha é d cara a galería, venciendo -¿
tempo coma unha victoria, e usando
e tempo transcorrido como un
argumento para demostrar que se vai
polo
camiño
correcto. N ese
caso hai que ter
un bo aparato de
propaganda
e
boa entrada nos
medios, así que
non é o caso, nin
falta que fai.
Ou tra maneira é agradecendo o
t mpo vivindo como se fo e un agaallo ponéndono unha vez máis en
u stión
pr guntándonos en qué
pode m llorar o futuro que hai que

_

Certamente que
foron vintecinco anos ben fecundos.
Vivíronse
vintecinco
romaxes, editáronse 615
revis tas,
publicáronse
quince libros, convocáronse máis de vinte cursiños, máis de . setenta
encontros, acampadas e
establecéronse
retiros,
máis de douscentos mil
vínculos interpersoais,
propiciáronse máis de vinte mil horas
de encontro e celebración da fe .e da
galeguidade, da comunidade e da
solidariedade; favorecéronse amizades
perdurables, organización, ánimo, esperan- .
za, alimentouse a utopía, afortalouse a
capacidade . de resistencia e as ganas de
vivir; creouse un estilo da gratuidade, amor
á terra, fidelidade á
lingua; pariuse unha
nova linguaxe relixiosa e celebrativa;
feriuse de morte en moitos corazóns
a opresión relixiosa e deuse unha
oportunidade á fe dos que non
comungan con rodas de muíño;

desenvolveuse unha corrente de pensamento crítica co presente e aberta ó
cambio; desbloqueouse o diálogo da
fe co nacionalismo, coa esquerda solidaria, coa cultura agnóstica; consolidouse un referente público doutra
maneira de ser Igrexa.
Así ·que a primeira pregunta
podería ser esta ¿Como se di en galega "que nos
quiten
fo.
bailao"?
Dende
logo, bromas fóra,
de
algo
froito foi
dando · a
sementeira. Así que celebraremos o
vintecinco aniversario agradecendo o
froito e agradecendo tamén os traballos da sementeira, porque foi levadeira, alegre, reconfortante.

E agora, ¿que?
. Pero o eco dos logros, non agacha
as sombras, as dúbidas, os erros, as
feridas causadas, as amizades rotas, as
estratexias erradas,
os
q u. e
foro n
quedan-

Directiva da .Asociación lrimia
do no camiño,
aqueles ós que
non damos resposta, as preguntas
eternamente p.endentes .

Esas preguntas da directiva
d
a

Asociación
Irimia son as

Así que xunto a
todo aquilo que
nos sostén e. anima, hai carencias
organizativas serias; ha! escaseza de
xente implicada nos traballos; hai reiteración
nos
motivos, formas e formatos; hai causas
que nacen e
esmorecen pola
nosa pobreza
de ánimo; hai
que volver a
preguntarse
polos porqués;
hai que saber se istó ten sentido aínda
e que novos sentidos se lles poden
incorporar

que queremos
trasladar á base
d.a ·organización. Ós colaboradores máis achegados, ós socios, ós mil cen subscritores
da revista.
Por iso, tal como
adiantabamos hai
uns números, queremos celebra-lo
amversano comezando algún tipo
de proceso de
revisión, de busca,
de reformulaeión.
¿Como
facelo?
Velaí as nosas dúbidas.
En principio iniciamos .un período
aberto de consulta que seguirá varias
estratexias. Dunha banda a directiva

e

pedirá a colaboradores
amigos da
asociación consello e luz. Será un:
Consello de amigos e amigas, un
conciliábulo esperemos que productivo.
Ademais e por medio <leste artigo
ampliamos a consulta a todo o que
nos queira responder ás preguntas
que aquí .acompañamos.
De todo

est~

proceso previo algo
sairá.· ¿Un Plan
Estratéxico?
¿U nha reestructuración da asociación?
¿Un
cambio de estatutos, áreas de actividade, .... ?

Por . 1so
é
importante a vosa
colaboración. O que teña algo que
dicirnos, que o diga, aínda que sexa
pouco, aínda que lle pareza tópico ou
sabido. Toda opinión é válida e será
escoitada. Gracias .

.Mini- Cuestionario: 25 anos de lrimia. -E, agora, ¿que?
Estamos tratando de repensarp.os. Agradecemos a túa axuda. Non fai falta que respondas a tódalas preguntas nin que
sigas este cuestionario. Síntete cómodo/ a e libre para escribí-lo que che pete e mándao ó apartado 980 de Santiago de
Compostela ou o enderezo electrónico . Moitas gracias.
.
Nome e apelidos: ... .. ..... .... ... ....... .. ... ....... .... .... ..... .. ..... .... ... .... ....... .... ........... ..... ~ .. ......... ... ....... ........ .................... .
Enderezo. . .... .... .... .... ...... ............... ...... .... ......... .... .. .. ...... .. ..... ........... Tfno.: ... ... .... .......... .............................. ....... .
¿Cal é o teu nivel de vinculación con Irimia?
a)Só leo a revista .. .......... ... ....... ... .. ... ..... ... ............. .... ...... ... ..... ................. ..... .. ...... ...... ..... .................................... .
b)Só estiven nalgunha romaxe ou encontro de Irirnia ... .................... .. :.... .... ............ ........ .................. .................. .
c)Son subscritor e participo en romaxes, encontros, ..... ................. ................................... . :.............. ................ ..... .
d)Son ou fun colaborador activo en

a~tividades

da asociación ...... ...... ......... .... ........... ......................... ................. .

e)Tiven ou teño responsabilidades organizativas .. .... .. .... .......... .. .. ............... .... .' .. ............... .................................... .
¿Que .é o que máis valoras persoalmente do que coñeces da Asociación Irirnia? (Aspectos máis positivos des tes 25
anos)
¿Que aspecto
pre reorientar)

~onsideras

que se debería mellorar ou cambiar substancialmente? (Aspectos máis negativos que cóm-

¿Que tipo de actividade, que agora non se está facendo, debería emprenderse?
¿Que consellos de cara ó futuro darías .á ·o rganización? (De todo tipo: de forma de organizarse e funcionar, de talante, sensibilidades; de contidos; de presencia .. .. .)

o··

HORIZONTE UNIVERSAL

JOSÉ Mª DÍEZ-ALEGRÍA
90 ANOS DE AMOR, HUMOR E ESPERANZA.
O noso amigo M anolo Sordo, irimego en Madrid,
organizou, con X ulio Lois, unha homenaxe en
Vallecas, o 27 de outubro, a José María DíezAlegría. Adherímonos á homenaxe traducindo un
Credo, un dos que el leva compostos:

Creo que. Deus é o noso Pai
e que estamos en mans de Deus.
Sabemos que Deus non ten mans,
mais nosoutros estamos en mans de Deus.
·Así aparece o paradoxal e misterioso
da nosa esperanza.
Son consciente do peso do mal
no mundo e na historia,
de que non teño resp.osta para este enigma.
Son consciente do silencio de Deus,
da impotencia de Deus ante a opresión
dos pobres e a dor dos inocentes.

•

.

.

Creo, sen embargo, que estamos en mans de Deus,
que o seu an1or nos envolve,
que está en nós e connosco.
Teño confianza en El pese a todo
e por riba d~ todo, na vida e na marte.
É unha· esperanza por riba de todo desespero.
Creo en Xesús, o Filio de Deus,
que deu a súa vida por ser fiel
ó anuncio do Reino de Deus;
por propugna-la liberación dos pobres e oprimidos
por se oppñer ó egoísmo, a inxustiza e a explotación.
Os humanos matárono pero Deus resucitouno,
deulle a razón.
El é a verdade e Deus está con el.
Creo no Espírito de Deus.
Creo que o ser humano
non está totalmente c~ndiciori~do
polos determinismos e as estructuras
e que hai un espacio de liberdade creadora.
Creo que o Espírito de Deus pode actuar
no corazón dos homes e das mulleres.
Creo que precisamos da axuda do Espírito
e que o Espírito pode vir a nosoutros, ·
pode vir sempre, pode vir de novo,
pode vir máis , e ten sentido invocalo
para que veña a nós e estea connosco.
Creo que se vivimos, vivimos para Xesús, o Señor,
e se marremos, marremos para o Señor,
que na vida e na marte somos do Señor.
Creo que estou unido con tódolos irmáns e irmás
do aquén e do alén
e que no Señor ·
· habémonos atapar un día.

•

BIBLIA POPUI A .R
GALEGA (BPG-121)

Xosé Chao Rego

TERRANAI
2 Reis, 5 _

1N aamán, xefe do exército do rei de Aram, era un home de
clase, mirado polo seu amo en nioita estima, porque por el
déralle o Señor Victoria a Aram. Pero este home valente era

leproso~.
A

u

Unha humilde escrava, cativa de guerra, va1 intervir decisivamente
2Nunha das súas batidas, os ara~eos lévaran cativa do país de
Israel unba rapaza nova, que quedou logo de criada onda a ·
muller de Naamán. 3Díxolle á súa señora: "Oxalá o meu
señor fose onda o profeta qu.e hai en Samaría. El sj que o libraría da súa enfermidade"2
O rei . de Aram mándalle unha carta de recomendación ó rei de Israel, que

pilla medo e Jai sinais de dó. Elíseo quere amosarlle ó reí de Israel que
hai un profeta en Israel.
8cando o home de Deus, Eliseo, oíu que o rei de Israel rachara
as súas vestes, mandoll:lle dicir: "¿Por que rácha-las vestes? Que
veña onda min e saberá que hai un profeta en Israel".

Naamán vai con todo o seu equipo a cas de Elíseo, que
só lle di que vaia sete veces a lavarse no río Xordán.

no~

o recibe,

11 Naamán enfadouse, e marchaba, dicindo: "Eu pensei que sairía
el mesmci ó meu encontro, que se poría_ ª· invoca-lo nome do
Señor, seu Deus, que pasaría logo a súa man sobre a parte doen...:
te e que con iso me libraría· da miña enfermidade".
O capitán xenera.l Namaán séntese ferido no seu orgullo: ¿Non hai ríos t.an
importantees no seu país ?3. Unha vez máis a xente humilde vai ser ese
in~ermedidario de Deus que lle cumpría, segundo Naamán, ó profeta Eliséo:
13Entón chegáronse ~nda el os .seus criados e dixéronlle: "Señor,
se o profeta che· mandase algo diilcil, ¿non o .farías? Canto máis
se só che mandou: lávate e has quedar limpo". Baixou el entón
ó Xordán ~ mergullouse na súa auga sete veces, segundo lle mandara o home qe · Deus. A súa carne tornouse entón coma a dun
neno pequeno, e quedou limpo.

Despois de recoñecer ó Deus de Israel e querer agasallar a Elíseo,· Naamán
solícitalle ó Profeta un estraño obsequio:
17Naamán dixo entón: "Pois logo, permite que o teu ser~o leve
unha carga desta · terra, a que poidan cargar dúas mulas, pois o
teu servo non ofrecerá holocaustos nin sacrificios a deus ningún,
senón só ó Señor.

Un .trazo máis de nacionalismo bíblico, moi frecuente dende que, no desterro e
lago del, a escala sacerdotal e outros grupos reconstruíron a Biblia.

1 Debeu· de ser , unha enfermidade da · pel parecida á lepra,
porque esta excluía automaticamente da vida pública Aquí
apar:ecen con claridade as divisións de clases socÍais no Oriente
Próximo antigo.
2 N aamán cóntallo ó seu rei,
que lle dá unha carta de recomendación para o ·rei de Israel,
que se sente asustado pola
encomenda. Intervén o profeta
Elíseo, que é o discípulo de
Elías ..
3 N aamán ten o sentimento
telúrico, da Terra Nai. O
mesmo que lles pasaba ós
xudeus no desterro de Babilonia,
cando os carcereiros lles pedían
"Gantade cántigas de Sión"
-salmo 137-, e eles retrucaban:"¿ Como cantar un canto do
Señor estando en terra allea?

e······

LETRAS-GALEGAS
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2002: ANO DE FREI MARTIÑO SARMIENTO
MECO-MORO-AGUDO:
EPITETOS

DEL IMPOSTOR MAHOMA.

Por qué los Gallegos no pueden nt
deben perdonará Meco.
SU AUTOR
EL R, P.M. FR. MARTIN SARMIENTO,
llEN EDICTI NO.

SEGUNDA E.DICION.
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estivo no Grove e que mandou cortar unha póla da figueira onde se dicía que aforcaran ó Meco.
"Origen de el chasco que a los gallegos se da en la Cruz
de Ferro", manuscrito que se conserva no arquivo do mosteiro de Silos (Burgos), publicado por primeira vez por J. L.
Pensado, en 1992.
Colección de voces y frases gallegas. Edición y estudio por J L. '
Pensado, Universidad de Salamanca, 1970. Alude a este per- ·
sonaxe nas coplas 842, 843, 1.0QO a 1.003.

PERO... ¿QUE FOI O MECO?
De seguro que os máis dos galegos o único que saberán del
- e como moito-, será o de que se trata dun boneco que
rep~esenta ó Entroido (como eri Santiago de Compostela),
ou unha máscara que se lle dá. por zumbarlle ás mozas nada
menos que cunha vasoira de toxos (Queiroga) .
Meco vén, segundo parece, do latín moechus-i: adúltero,
disoluto, lascivo, fornicador .. . E con este significado empregárono, por exemplo, no sínodo de Cuéllar (Segovia) do ano
1325, ó referirse ó sexto rriandamento da lei de Deus .("non
fo'rnicarás", como era antes, ou "non com·eterás actos impuros " , como e agora) :
/

non serás MECHO, que es non farás adulterio [. . .} todas
fornicationes son defendidas en este mandamiento: non serás
MECHO . .

O MECO
ci u n n
t un tema relevante. Non o é agora
día , cómpre que aclararemos, pero non así na
p a de fr i Martiño, malia que diga que no hai motivo por
otra parte para bollamos los sesos en averiguar mas, cosa de tan poca
i111porta11cia ("Di curso sobre el Chasco que injustam ente se
da á lo Gallegos, diciendoles que .perdonen á M eco", ms.
Museo de Pontevedra).
A mostra de que lle interesou, dada a importancia que
daquela tiña polo que lle afectaba ó creto dos galegos, témola en que redactase (non digo publicar, porque todos saíron
despois do seu pasamento) , ó menos, os seguintes traballos:
1) Meco-Moro-Agudo, epítetos del impostor Mahoma . Por qué
los gallegos no pueden ni deben perdonar á Meco, datado o 1 de
outubro de 1756. (Editouse cinco veces: M adrid, P89 reedición, Salamanca, 1992-, Madrid, 1795 - reedicións
facsimilares, Compostela, 1993 e Noia, 2001-).
2) 'Confirmación de que el origen de la fábula del Me~o
y del cha co nació fuera de Galicia", 14 de marzo de 1757 .
(Editado por primeira vez por J. L. Pensado: Sarmiento, M.:
Escritos sobre "El Meco" y la "Cruz de Ferro", Universidad de
alamanca, 1992).
3) " i curso obre el Chasco que injustamente se da á los
ali go , dici ndole que p rdonen
Meco", copia do
éculo VIII ou XIX, Mu eo de Pontevedra. Inédito.
Tamp L1 o faltan algunha alu ión , máis ou menos extenrito eu :
T iajc a
alicia (1745). Edició11 y e t11dio por J L. Pensado,
Uni r idad de alamanca, 1975 . Na páxina . 59 refire que
'11

n s n

a

Do que nada se puido achegar deica agora é de cómo se
relacionou con Galiza, porque non é cousa da época de
Sarmiento, nin moito menos, pois xa en 1646 a lenda estaba estendida por toda a Península, como o amosa o feito de
que na novela La vida y hechos de Estebanillo Gonz ález, publicada en Amberes na devandita data, diga o pícaro ó referirse a súa nai e ó lugar de nacemento - a vila pontevedresa
de Salvaterra do Miño-, ... Y cuando tuviera tan mal capricho
y tan hecha la cara al desaire, que me bostezara de su gruta oscura
a ser, con perdón gallego, y a que perdonara a Meco como todos sus
pasados, echaría la soga tras el caldero, y donde me parió me daría
bautismo.. .
O crego de Fruíme, Diegó Antonio C ernadas de C astro,
que viviu entre 1698 e 1777, polo tanto, era tres anos máis
novo que Sarmiento, tamén se refire a el nun dos seus poemas, ó que pertencen estes versos:

El Meco mostruo fingido
fue; pero si cierto fue
y tal cual pintan, ¿por qué ·
no ha de ser aborrecido ?
él por allá concebido
ha sido en país más seco,
con que sea o no embeleco
pues es de allá más que acá,
le deben tener allá
odio inestinguible a Meco.

Clodio González Pérez
.....................................................................................................................................................................................: ............................................................................................

A

Malia ó labor de~tes dous relixiosos, a lenda non desapareceu, e aínda a finais do século XIX se laiaba Manuel
Murguía que ós galegas que emigraban sobre todo a
Madrid, se burlasen deles preguntándolles maliciosamente se
"perdoaban ó Meco": se dicía: que si, era que admitían que
os devanceiros foran uns cornudos e as devanceiras unhas
fáciles; e se respondían negativamente, entón xa se daba por
feito de que foran iso.
Tampouco se libraron desta chanza os do n~rte de
Portugal, pois xa antes de que Sarmiento se decidise a escribir sobre tal asunto, afirmaba o relixioso R. Bluteau no seu
Vocabulario Portuguez e Latino (1716), logo de advertir que a
pregunta tamén lla facían ós "minhotos": Mas com muita
mayor razao os .do Minho fazem esta mesma pergunta aos de
Caliza, que sao os verdadeiros Galegos; et o caso he, que hum
Minhoto, _estando em Caliza tirou a muitas donzelas a honra, et
poz a muí tos casados os cornos, do que os Galegas ficarao muí sentidos, et raivosos, et este foy chamado por alcunha o Meco, provavelmente á Moechando, em razao da sua grande luxuria, et por isso
se offendem tanto os Galegas da pulha et injuriosa pergunta:
Perdoaste ao Meco?".

O MECO E O .GROVE
Sabemos - porque 0 di . o propio Sarmiento nas súas
coplas- , que na súa época a véspera da festa do Corpo de
Deus ou Cprpus Christi, organizábase en Pontevedra unha
cabalgada ou pasen, no que participaban doce _~aiteiros, as
autoridades montadas en "vestas" ou "facas galegas", nenos
con carautas feitas dos caparazóns das centolas~ choqueiros
momeando as chocas e, por último, a vella do Grove, da que
se dicía que matara ó Meco:·

enas foliadas
de tempos a tempos
a Vella do Grave
con cos e mantelo
.e con carantoña
facendo o fedello
botando pernadas
que matou ao Meco ...
· Non se sabe certainente se a lenda de que vivira no Grove
xurdiu por esta máscara; ou sucedeu ó contrario, de que fose
a máscara a qúe dese' orixe a lenda. O caso é que tanto
daquela como aínda mesmo hoxe en_día~ vense contando
que o tal Meco foi ·un crego do Grove, que aproveitando
certas artes e tamén os seus poderes económicos e sociais,
aproveitouse das máis das mulleres, non poñendo reparos en
que fosen solteiras ou casadas e novas ou vellas.
·
O naso ilustre bieito non se conformou con recolle-la
lenda, serrón que quixo coñece-lo sitio onde' se dicía que se
desenvolveran os feítos, e alá se foi en 1745, aproveitando
unha das viaxes que fixo á súa terra: Del Grave pasé a su aldea
Graña. De Graña a Ardea. Antes de entrar en el arenal do Uzdo a
mano derecha hay tres montes, y en la cima del del medio hay dos
ganchos, y entre ellos está la higuera famosa; porque en el Grave hay
tradición que allí ahorcaron las mujeres al Meco, y yo mandé cortar
unas ramas de dicha higuera para llevar a Madrid, por bufonada.
Non se dispón de probas documentais para negar, nin
tampouco para afirmar, que o Meco existise realmente
algunha vez, malia a que aínda hoxe en día se conte que
cando chegou a xustiza p~a castigar ás que o aforcaran, os
veciños do Grove responderon a unha: ,
· - ¡Matámolo todos ... !

DEBATE ABER 1O

.. ·.·.................................•.............................................................................................. ......................................................................................................................... ............................ '
~

Benqueridos amigos:
No núm. 612 da vosa Revista
hai unha carta remitida por C.
Baliñas Pérez, na que di referirse
ó artigo de O Trasno (Daniel
López Muñoz) publicado no
núm. 611.
Comeza dicindo que na súa
"modesta opinión (que temo
que non vai se-la única)" é
indigno de Irimia e da traxectoria persoal do autor (?).
¿Que entenderá o Sr. Baliñ.as
por crente e pacifista? Tódalas
guerras son inxustas porque xord n do fraca o dos políticos, que
r ra v z morren nela. A solidari dad comeza por pórse un, da
banda do oprimido; practicar a
di. rimina ión positiva. Ser
p r 1 o.
' "cantada":
al itad a Bin
n, n n , b r ónde se atopa e
b te. rlle culpa?
- ¿Bombard ar o pobo de
Afgani tán, que non ten máis de
vin~e avións e todo tipo de miseria ?
-¿Andar argallando no escudo
antinúsiles e logo perecer nas
propia Torres do poder econó-

~

mic9 e no· Pentágono da .defen-:
sa, por avión-s propios ... sen decatarse, a pesar de tanto presuposto
para Defensa?
-¿Para que está a ONU?
-¿Xuíz e parte?
-¿A qué ven preguntar se non
leu os artigos de Moisés Lozano,
ou do bispo Bowman? Se precisamente o artigo de Danl.el está
no talante de ambos, pero non
vexo que se "alegre de semellante atrocidade" como dí o Sr.
Baliñas.
Penso que a carta do Sr. Baliñas
non se axusta ó contexto. de
D~niel: ¡TODOS QUEREN
APROPIARSE DE DEUS", ó
tempo que non estaría peor se ·
fose menos agresiva e arrogante.
Dado que a peor ameaza para
unha sociedade é a indiferencia,
é de agardar na súa villa estas
chamadas á reflexión que nos fai
Daniel, tan lonxe do narcotizante fútbol, Tv, inauguracións,
· "España va bien", etc, por non ·
falar das discriminacións, represións e arrogancias que tapan.
Comparto as súas de1:'1uncias.
Arsenio Díez Baamonde

«"
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FALANDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

Non pensedes que non o s~biamos ... .
Pois si, sentímonos na abriga de tratar hoxe o tema da normativa, ou "nova
normativa"; estivémolo a adiar porque alá polos primeiros tempos da nosa sección xa o tocamos e ... resultou algo polémico de máis.
Debido a que nos pédiron explicacións sobre o asunto e que nos animaron
a que o tratasemos, aquí estamos, facendo un artigo que nos sae máis serio do
que é costume e que deixa ·constancia das nosas poucas ganas de falar disto. Só
pretendemos aclara-lo ·seguinte:
¿Por que ternos problemas coa normativa? ¿E por que falan de
sacar unha nova? ¿Quen está implicado no tema?
Con respecto á p~imeira pregunta, o problema da normativa do galego vén
dos seus moitos séculas precisamente sen normativa. Ternos unha lingua que
viviu séculas. de escuridade, que estivo premida pola dictadura -de Franco e
que cando deiXaron a posibilidade para
establece-lo estándar eran ·case os anos
80. No ano 1982 decláranse oficiais as
Normas ortográficas e morfolóxicas da lingua
galega, que elaboraron o ILG (Instituto da
Lingua Galega) e a RAG (Real Academia
Galega) .
· Pero desde finais dos 70 xurdiu a tendencia reintegracionista, que consideraba
que a· Norma do galego non hábía que
fucala porque estaba no portugués.
Nos 80 tentaron poñerse de acordo as.
dúas tendencias e saíu a Norma chamada
"de mínimos".
Así, cando se fala de que se está levando adiante unha nego~iación entre o sec~
tor oficial e o de mínimos refirese a ela¿Cal será a portada de mañá?
borar unha solución conxunta entre uns
e outros para que por · fin haxa unha
Norma soa. Non se tratará de algo ·totalmente diferente serrón .simplemente
de considerar como prioritarias opcións que ata o momento eran válidas pero
non aconsellables. Explicámonos . Ante, por exemplo, unha palabra remata en
- ble (caso de amable) eran correctas tanto a solución amable como amabel. Sen
embargo a Norma aconsellaba empregar a primeira. O que vai· suceder agora
é que algunhas desas segundas opcións van pasar a se-las primeiras.
Respondendo á terceira pregunta, nisto están implicados tanto o sector oficial (ILG), coma o de núnimos, a RAG e os departamentos de Lingua Galega
das tres universidades. O 17 deste mes seica saberemos algo máis. Nós unímo:-:
no ó que dicía ó respecto, e· falando de galego e de portugués, Rosario Álvarez, filóloga que vén de ser elexida para ingresar na RAG: "Partimos do mesmo
tronco e a semellanz a é unha evidencia histórica, unha característica intrínseca ó galega
e ó portugués, e polo tanto un ben que debemos potenciar e valorar. Agora ben, hai que
ver se achegarse ó portugués consiste en poñer en valor a semellanza ou en modifica-lo
galega para que se parez a ó portugués. (. . .) Non aceptámo-la deriva do.galega co dominio do castelán nin imos irnprimirlle un xiro para que se parez a máis ó portugués".
O gallá xa para ben.
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CA~TAR

DO. IRIMEGO.

1. Da nosa revista Iririlla
eu non son nada reacio
pra dicir que un gran problema
é a escaseza de espacio.
2. As cousas ten que dicilas
ben claras e moi prec!sas
tanto se son algo serias
ou só intenta· que haxa risas .
3. Pero se é cuestión de humor
coma o Cantar do Irimego,
pode o autor esaxerar
\,
mesmo dando paos ·de cego.
4. · Os antigos reís, na Corte
·aprenderon a lección:
moi ·serios, mais toleraban
burlas libres do bufón.
5. Nq.s . revistas e xornais
a parte máis prinéipal
~hámana os entendidos,
solemnes, O Editorial.
6. Anónimo, ten autor:
a Mesa de Redacción
e o pensamento oficial
representa 1 con razón.
7. · Ás veces hai irimegos
que con enteiro dereito
quedan moi pouco conten~os
co que se di ou có xeito.
8. Escribir carta á revista
é, daquela, a solución
manifestándose libre
pra da-la propia visión.
9. N eses casos, o elegante
pra que non resulte feq
é mellor que se controlen
as neuronas do cabreo.
10. En conta haberá que ter
para non se engarrar
que Irimia non é dogma,
é revista secular.
11. Os lectores de Irimia
non son· intelectuais:
queren linguaxe. directa
sobre asuntos actuais.
12. Xa se sabe, algunha vez
o autor, inda que ensaia
ou non chega ó debido
outras pásase da raía.

