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EDITORIAL ENTRE O TRABALLO
E A CASA A celebración do día da muller
traballadora debe servir de reflexión a unha sociedade que tradicionalmente colocou a muller nun lugar
secundario. O pasado século viu agramar un conxunto de leis que camiñaron da man da igualdade de
dereitos para calquera persoa: muller ou home, negra
ou branca, vella ou nova. E o ingreso no mundo
laboral da muller foi parte dese camiño.
Pero é un ingreso que aí~da se atopa acabado de
estrear. As · continuas dificultades que o mercado de
traballo crea á muller son · un gran valado dificil de
superar. Unhas veces son barreiras fisicas como a
maternidade, outras veces son psicolóxicas como a
resistencia masculina a que a muller ocupe funcións
directivas. Ademais, segue habendo traballos que lles
son restrinxidos por diversos prexuízos inverosímiles
creados polo imaxinario colectivo masculino.
Onda o mundó laboral, tamén hai que falar da
outra parte da sociedade: a doméstica. Unha integración da muller no mundo laboral debe ir acompañada dunha integración do home no mundo doméstico. Mentres iso non se produza,· seguirán recaendo
soamente sobre a muller a maioría das abrigas familiare , e con elas a condena do mercado laboral.
· ómpre equilibra-lo mundo laboral e o domésti- ·
o. Pr sos presas do utilitarismo, especializámonos
n ser máis ficaces cás propias máquinas, dándolle
id , ada vez maiores do noso tempo de lecer á
1 1pr a.
Para vitar i o nec sítanse pro postas novas · que flexibilicen o mercado laboral. Pero
non do xeito que
quere
face:....la
patronal, precarizando os contratos e reducindo
os salarios. Trátase
de crea-las condicións para que
dunha vez nos
poidamos aproveitar do avance
tecnolóxico,
reduci-lo número de horas de traballo e aumenta-lo
número de horas de convivencia. O contrario será
traballa-lo dobre de horas (home e muller) polo
mesmo que gañabamos antes (manter unha familia).
Da man do cambio no mundo laboral debe vi-lo
cambio no mundo familiar. De xeito que o home
redescubra a importancia do doméstico como fonte
d cariño e apertura ós demais, e a muller poida
aportar á ociedade ese capital humano que atesoura.

O TRASNO CORRAMOS UN TUPIDO VEO A liorta da nena do pano foi a prin1eira, pero non será a última. Por iso pillou o persoal de
improviso, sen teren preparados os discursos correctos.
E houbo de todo porque, na improvisación, cada quen
botou fóra os demos familiares, a peluxe de antigo réxime e as fobias agachadas baixo unha tona de tolerante
progresismo.
Compara-lo uso dese pano coa mutilación sexual é
bruto e revela unha mentalidade de cruzada. ¿Por que
non compararmos
un pendente dos
que levan os nosos
rapaces coas prácticas rituais de tribos africanas, ou
co canibalismo?
E se a dereita
aproveitou que o
Miño pasa por
Lugo para demostrar,
ó
estilo
Berlusconi, que a
nosa civilización, relixión e forma de vida son s.uperiores, desde a outra beira, a do progresismo liberal español, abrollaron outros pantasmas. Unha foi a de sempre:
o mal dixerido que está iso que Saramago chamou o factor Deus.
Hai varios integrismos. Tantos coma tipos de fe. Ou de
idolatría. Ou de anti-fe. Tamén hai un integrismo fóbico a todo o que sexa fe relixiosa. Ten que ver coa devoción pola santa tecnoloxía. O benestar material, a economía occidental, a democracia formal son salvadoras.
Crean felicidade a esgalla. Redimiron a humanidade da
escuridade relixiosa. O mal é a relixión. O pano da nena
ten connotacións relixiosas. Logo o pano é malo.
Pero non se fala das relíxións sen Deus, que abundan.
¿Que debemos facer logo coas camisetas e demais símbolos de identificación sectaria cos clubes de fútbol, que
provocan fidelidades ata a morte, pertenza fanática, crimes? :Non falernos xa doutras tribos ou do rexurdimento, escandaloso, da simboloxía naii entre os nosos
adolescentes. Pero eses son nasos .
¿Que que pasaría se no canto dun pano fose unha burka
afgana? O mesmo ca se o noso rapaz, en vez dun pendente cosese a cara a furados con abondosas hemorraxias e infeccións, ¿que sei eu? ¿Será tan dificil acordar
límites entre o que é un símbolo de pertenza e o que é
agresión fisica ou psíquica? Eu propoño este : a burka
non, porque debemos mirarnos ós ollos. Máis, aínda,
cando son un regalo, negros, profundos, lindos. Como
os de Fátima Elidrisi, a nena do pano.

BOANCJVA·
A PALABRA

/O ECO

Xosé A. Migué/ez

Xn 9, 1-41

Hai veces que estamos cegos porque non vemos camiños de irmandade, non atina-

Ó pasar, viu a un cego de nacemento.

cen pequenos pero que levan á luz.

Entón preguntáronlle os seus discípu-

Hai veces que estamos cegos porque non vemos o mal do sistema capitalista que

mos cos carreiros da esperanza, ou non percibimos a grandeza dos pasos que pare-

los:

nos droga e nos esmaga, que nos rouba a nasa verdadeira dignidade, e nos cambia

-Mestre, ¿quen pecou, para que nacese

o Deus que libera por un ídolo que escraviza e que non alegra nin namora.

cego: el ou os seus país?

Hai veces que e·stamos cegos porque nos empeñamos en buscar culpables para acu-

Xesús responde u:

sar e sentirnos cnas mans limpas, no canto de empeñarnos ata o fondo en crear o

-Nin pecou el nin os seus pais, senón

ben e amasar así as obras de Deus.

que está cego para que se mostren nel

Hai veces que estamos cegos porque defendemos máis a Lei (a do dólar, ou a da

as obras de Deus. Precisamos face-las

propia comodidade) que os dereitos de tantos marxinados como no mundo hai e

obras do que me mandou mentres é día;

que están reclamando vida e poñerse a andar.

está a chega-la noite e daquela nin-

Hai veces que estamos cegos por pensar coma os fariseos que xa vemos, ou que xa

guén pode traballar. Mentres eu estou

ternos a chave da vida por ser benpensados, por termos boa teóric_a, mentres con-

no mundo, son a luz do mundo.

sentimos que se nos endureza ou se nos adormeza o corazón .

Dita isto, cuspiu na terra e fixo lama co

Cegos se non ternos unha crenza que nos mobilice, que nos arrastre, que nos cative,

cuspe e untouna polos ollas do cego,

que nos dea valentía para o conflicto co sistema e paciencia para as persoas e para

dicíndolle:

os pasos pequenos. Cegos se non ternos un Deus sandador a quen adorar, a quen

-Vaite lavar na piscina de Siloé ...

seguir, a quen admirar, a quen querer, a quen agradecer. Cegos se Xesús non nos
recrea de novo co barro amasado no seu cuspe, na súa palabra, na súa obediencia,
na súa mesma misión. Cegos se non nos lavamos na auga e no Espirito do Enviado.
Xabier Blanco

A CLAVE

O méndigo ponse en pé

Lendo a Gustavo Gutiérrez atopei a seguinte presentación-interpretación deste texto xoánico que recordaremos no cuarto domingo de coresma:
"Ante un cego de nacemento, que por esa razón vivía de esmolas,
os discípulos de Xesús preguntan polo culpable do seu infortunio.
Era unha idea dominante - a pesar de Xob e Ezequiel - nesa época:
a pobreza e a enfermidade son castigo dun pecado. Xesús, o Señor,
vainas liberar desa concepción que lles ata as manseque non lles
permite confronta-la realidade: nin este individuo nin os seus pais
son responsables da cegueira (v. 3). Culpabiliza-los que padecen
enfermidade ou pobreza significa afundilos nelas; impide, ademais,
que tomen os medios apropiados para saír desas situacións.
Este modo de ve-las causas segue aínda presente nos nasos días.
Encontrámolo no naso pobo, que moitas veces vive os seus sufrimentos como unha punición divina. O pecado é unha realidade
humana, pero os cristiáns eremos nun Deus que perdoa; eremos nun
Deus de amor e non de castigos que xustifiquen o que el rexeita: as
condicións inhumanas nas que vive a maioría da poboación.
Liberándonos desta estreita -e interesada- interpretación, Xesús
revélano-lo Deus da vida e do amor".
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SEGUE A MEDRA-LA
BOLSA DE LIXOdas nasas
casas, aínda que estamos na cola des~e
usar e tirar que domina os nasos costumes: 0,82 quilos por persoa. Pero aínda
é máis lamentable o desprezo pala reciclaxe e o incremento de vertedoiros ilegais; así, case a metade do lixo é materia orgánica que pode servir de abono
natural, pero só un 110/o está a ser utilizado. O 200/o son papeis dos que só
menos da metade son reciclados, o resto
vai ós vertedoiros. O 150/o son plásticos
ou recipientes de meta is, dos que ·só un
20/o ou un 50/o son reciclados. O 70/o son

vid ros, dos que só se recuperan un 41 O/o,
polo que se af~rran 700.000 quilos de
materia prima e 73.000 toneladas de
petróleo.

DON PACO Fernández del

Riego seg ue a ser recoñecido como un home

xeneroso e entregado ó seu pobo, xa que non só dedicou toda a súa vida a arrequenta-lo seu espirito, senón que tamén lle entregou todo o seu patrimonio literario
e material. Por isa volve ser homenaxeado o día 8. Autor dunha soa novela, na que
· fala da Guerra Civil e da represión que el mesmo sufriu, é o grande ensaísta da nasa
cultura e, sobre todo, o animador e guieiro no silencio de moitas singraduras das
nasas letras. Aínda hoxe está a trabal lar nese arquivo fundamental da nasa cultura
que .é a Fundación Penzol, e antes dirixiu Galaxia, a revista Grial ata o número 100
(1988). a nova Academia Galega ...

O 11 CREGO DA BICICLETA'; co.mo er~ coñecido en
Lugo Antonio Gandoy, deixounos o día
11. Estivera no 1978 na primeira xun -

tanza da Asociación lrimia na Chouzana
de Pepe Chao, en Vilalba. Desde catro
antes estivo ligado· a Cáritas, onde creo u
Preescolar na Casa; viviu totalmente
entregado ós máis pobres e comprome:teu nesta tarefa moitos leigos da cidade.
O concello vén de darlle o seu nome a
un "Centro de Día" en lembranza do seu

o

compromiso. A bicicleta permitíalle un

DÍA DA CLASE OBREIRA,

o 10, obríganos a denuncia-la

precariedade do traballo en Galicia, que acadou no pasado ano o 9l,40/o dos contra-

seus veciños a pé de rúa, compartindo o

tos: 610.169 traballadores, só un· 8,60/o foron empregos indefinidos. Neste mesmo

sufrimento dos máis febles. Juan

período ascenderon os accidentes laborais un 5,40/o, cando a media nesta península é

Antonio Pinto colaborador de "Don

dun 30/o. Na foto de 1997, un grupo de obreiros de CCOO de Vigo na presentación da

Antonio" fainos unha emotiva semblan-

recollida daquel xornal histórico: Vigo Obreiro, que comeza facéndo memoria das fol-

za na páxina 15 deste número.

gas do 72. Hoxe este sindicato é cuestionado pala súa desidia e pouca combatividade a pral dos obreiros e fronte a uns poderes cada volta máis represivos para as reivindicacións laborais.
··············· e

contacto máis directo e próximo cos

,,

Alfonso Blanco Torrado
............. ............................................................. .......................... ........... .......................................................................................................................................................................
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CULTURA DE PAZ PARA DESAPRENDER A
GUERRA" é o tema dos _XVII Encontros de Educación para a Paz que teñen
11

lugar en Santiago do 6 ó 10 de marzo, convocados polo Seminario Galega de
Educación para a Paz. Neles participa, entre outrós, o naso amigo Moisés Lozano
Paz; tamén están Mariano Aguirre, Xulio Ríos, Manolo Dios, Alberte Piris e Xosé
Fortes Bouzán, na foto, militar represaliado nos derradeiros anos do franquismo, un
dos fundadores da Unión Militar Democrática que naqueles anos apostou pala
democracia (Tfno. 981 561956).

ARXENTINA lembra a dictadura que comezou un 24 de marzo do

76 con máis de 30.000 asasinados e
desaparecidos pala Xunta Militar, entre
eles 200 nenas nacidos na cadea. 25
anos despois a lgrexa pediu perdón pala
súa convivencia naqueles anos de barbarie. Na foto, o pianista brasileiro
Tenorinho, que estaba a dar uns concertos co seu grupo en Bos Aires, desapareceu e foi asasinado 5 días antes do
golpe de Estado, polos militares. E foi só
Desde a lgrexa aí está o "Día do Seminario", e desde os medios, tanta tinta sobre
· algúns cregos, hai un esquecemento do labor calado de moitos cregos. Hoxe queremos 1embra~r un compañeiro,

ALFONSO DE LA TORRE, que leva

pala súa barba e porte "informal", xa
que despois de torturalo só descubriron
que tiña algún amigo "comunista" na

50 anos en Burgás-Xermade, na Terra Chá. Co seu talante xeneroso foi creado.r de

súa terra, e despois de consultar coa

paz entre os seus fregueses e tamén entre os compañeiros. Co seu sorriso e alegría

policía brasileira, pois naquel momento

axudou a curar moitas feridas do carpo e do espirito ... Tantos anos no silencio das

colaboraban todas xuntas, seguindo o

I

súas tres parroquias: 550 bautizos, 515 enterros e 283 casamentos ... , só magnifica-

Plan Cóndor, decidiron rematalo para

dos pala súa arte musical que, a pesar da súa humildade -rexeitou ser Mestre de

que non falase.

Capela da Catedral de Mondoñedo-, axudou a crear beleza e gozo fundando as
Corais "Endesa" das Po~~es e a de Vilalba, e dirixiu o Orfeón de Mondoñedo.

AS RÚAS TAMBÉN TENHEM GÉNERO é UN
LIBRO DO COLECTIVO MulhÚes Nacionalistas Galegas. Na foto
· dúas das autoras. Nel reivindican unha cultura de igualdade en Vigo, onde hai 150
rúas ·dedicadas a homes e só 13 a mulleres (case sempre raíñas, nobres ...), mutilando
así a memoria histórica da idade; propoñen rúas para Xosefa Iglesia, auto ra do primeiro método de lectura galega, as emigrantes María Araúxo, exiliada en Cuba fun dou a Federación de Mulleres, e Carmen Corme, cofundadora da Asociación de
Mulleres Praza de Maio na Arxentina ... Tamén Rosario Hernández, vendedora de xornais, militante da UXT, torturada polos falanxistas,

~enancia

Domínguez exiliada en

Lisboa, ou Olimpia Valencia, primeira licenciada en Medicina ... Un xeito fe rmoso de
celebra-lo "Día da Muller Traballadora".

e · · ··· · · ·
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POLITICA

Tintxu

POÑERSE Ó TELÉFONO
Na xa longa e pouco atinada polémica sobre a participación das comunidades
autónomas nas institucións europeas, multiplicáronse as declaracións desafortunadas.
Pero seguramente unha das que mellar retratan a mentalidade dalgúns políticos
centralistas foi a de Arias Cañete: #como vai un repres_entante dunha comunidade
autónoma ostenta-la delegación de España nun Canse/lo de Ministros da UE, se non se
lle van poñer ó teléfono os ministros~'

alou o máis indicado. Seguro que foron os membros da
omisión Europea e mailos rllinistros da UE os que acordaron con Arias Cañete por teléfono a nova Política
Común de Pesca (PCP) que con tanto ardor combate o
conselleiro López Veiga, seica . co total apoio desa separatista chamada Carme Fraga, secretaria xeral de Pesca
Marítima no propio departamento de Arias Cañete. Ou
seguro que foi tamén por ese método como logrou un
apoio tan rotundo para negociar un acordo pesqueiro con
Marrocos, as novas cotas da pescada ou as vellas cotas leiteiras.
SegurQ que foi tamén así como Arias Cañete logrou
que un galego director xeral en Bruxelas lle dixese que os
criterios que aplicaba a Xunta de Andalucía para repartir
unhas subvencións eran tan axeitados coma os do propio
MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación).
E é que xa coñecen todos aquel refrán da mona que se
vi te de eda, que se pode aplicar tamén ó provinciano
que chega a ministro ou a eurodeputado: que o segue
endo, pero non se decata. Así que nesta polémica descóbr n moito fariseos: os que agora desde o goberno do

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

_

PP lle poñen reparos ás propostas de Manuel Fraga; non
tiñan ningún reparo en aplaudilas en 1994. ¿Serían daquela menos perigosas, ou simplemente valían para restar
poder e crear problemas a un goberno doutro partido?
Estas actitudes partidarias, agachadas <letras dos grandes
principios, veñen sendo as mesmas que se· usan para acusar de tódolos pecados de separatismo e fuxir como apestados da xente do PNV, da que se negociaba sen recato o
voto na pasada lexislatura, ou mesmo dos máis presentables de CiU, ós que por un lado se ofrecen ministerios e
por outro se lles nega tamén a participación nos asuntos
europeos.
E para iso recórrese a outra ·falacia: seica estes asuntos
pertencen ó dominio da política exterior, competencia
exclusiva do Estado. Cando se trata de xestionar mil e un
asuntos transferidos ás comunidades autónomas, tamén
como competencias exclusivas. Ou sexa, o Estado pode
negociar en Bruxelas, no nome das autonomías, sobre
asuntos dos que ten transferidas tódalas competencias e as
·comunidades receptoras <lesas competencias non poden
falar en Bruxelas.A situación resulta sinxelamente absurda .

l

MULLER EN BRANCO
-SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/ Estévez

.............................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................... .
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AS BURKAS ESTÁN EN TODAS PARTES
En novembro ·de 1999 abríase esta
nova sección que pretendía facer "a
muller" presente, polo menos unha
vez ó mes. Con este xogo de branca e
negro tentou atrae-la atencióri sobre
pequenos ou grandes feítos que van
abrindo á igualdade ou, pola contra,
perpetúan o machismo herdado do
que somos fillas e fillos. A máis de un
habíalle resultar incómodo e a máis
de unha habíalle parecer excesivamente mesurado. O que foi , foi, e aí
queda.
Na última asemblea de Irimia, o
dous de febreiro, apostouse por abrila sección, que loxicamente tomará
outro nom.e, a outras escritoras, que
non sexa unha soa a que leve a voz
tódalas veces.
Este feíto é resaltable en branca,
branca. Bo sinal e boa decisión. Pero
ten tamén ·a súa sombra. ¿Por que a
muller ·para a muller? Penso que hai ·
máis seccións que tamén poderían ser

rot"ativas a mulleres e homes. Con
menos exclusividades. De momento
as mulleres teñen a lingua," a historia,
a entrevista, a muller. Coido que
poden e deben chegar á biblia, ó
evanxeo, á .política ... , sen cautos
pechados. E, pola contra, algún home
podería denuncia-lo machismo
algunha vez, sen quitar cotas. ¿Que
vo_s parece? Queda dito ...
Outro branca moi branca, María
López Jiménez; acaba de resultar
gañadora do premio de· ENCRUCILLADA, de poesía. María ten dezaseis
anos. En artigo foi un mozo de 21,
non os escolleron, resultou. Eran
anónimos. Ben pola normalidade.
Chega o día da muller traballadora,
que vai camiño de se-lo día da
muller, de todas.As mulleres preparamos unha marcha en Santiago co
lema "As burkas están en todas partes".
En Pontevedra pedimos unha praza
dedicada ó "oito de marzo". Que nin-

guén o esqueza. E que non tarde en
que lles resulte só necesaria para unha
lección de historia.
Non quixera tinxir de negrura nada,
pero a violencia de xénero acaba de
golpear hoxe mesmo, e na nosa terra
luguesa. Cos meus mellares desexos
de que estes feítos se pechen para
sempre.
Non n:ie despido de Irimia, onde
espero seguir colaborando cando
sexa conveniente.

¡Queren matar a Iberobathynella Ortizi!
A Cova do reí Cintolo, en Mondoñedo, posúe unha gran beleza e interese espeleolóxico e mais ecolóxico, aínda que moi escaso para quen pretenda entrar vestido
de Armani. Pero non se alarme ninguén, que o alcalde mindoniense, Luís Rego, ten
a solución: poñer unha verbena . de luces dentro e facer uns furados por aquí e
outros por alá para recibir milleiros de turistas. Non importa que desapareza a colonia de morcegos, especie protexida. Tampouco que haxa no lago da galería principal un crustáceo único nestas terras, coma se ó pobre non lle chegase con charmarse
Iberobathynella Ortizi. Tampouco non veñen ó caso as protestas dos espeleólogos nin do deputado Cortizo. A
Consellería de Medio Ambiente, ignorante, -<leste asunto, queremos dicir-, acaba de inicia-lo expediente para
declarar Cintolo monumento natural, o que impediría a desfeita. Xa veremos en qué paran as ansias perforadoras do alcalde. Mi madriña, se chega a gobernar en Altamira aínda había ser quen de lles dar unha capa de
amarelo Teais a eses bisontes esvaídos. Mentres tanto aí tecles a Irimia na sala dos. apóstolos de Cintolo apoiando a causa. Realmente, onde te leva Irimia non te leva ninguén.

e·············

ENIREVISTA

MULLERES: DONAS DE NÓS
Frescura mesturada con experiencia. Flexibilidade, capacidade de escoita e busca de
consensos. Definición e apertura incluinte. Coherencia entre vida persoal e compromiso
social. Congruencia entre o reflexionado e o vivido. Así fomos percibindo e disfrutando a
Neves e Luz, dúas mulleres da Coordinadora lucense feminista .l.IDonas de Nós~'
Neves, de 42 anos, ten parella e tres fill@s e trabal/a de administrativa, ademais de
participar activamente a nivel sindical. Luz é taberneira,. como e/a mesma recalca ;
promoveu un proxecto empresarial, montando en Lugo cidade un pub (.l.IEmo") e un bar
(.l.ICandonga ") que potencian o emprego feminino e un modelo laboral distinto.
N.- Uf1 Cada · muller ten a súa
visión do mundo .... O certo é que o
mundo está feíto polos homes porque eles ó longo da historia tiveron o
mando; dominaron a esfera pública e
iso determinou a esfera privada.
L.- Como muller feminista estou
buscando un mundo onde caibamos
tod@s.
N .- Si, un mundo máis plural onde
se poidan facer as ~ousas de xeito
masculino e feminino.
L.- As mulleres ternos unha visión
máis global do mundo. De feíto vese
en que predominamos en case tódo-

Act o da Coordinadora "Donas de Nós" celebrando o 8 de marzo do 2000

················e

Irimia: ¿Qué experiencias, persoas, lecturas ... vos axudaron a
descubrirvos mulleres en clave
feminista?

do mulleres moi distintas; é unha
pluralidade necesaria para analizar as
causas, pero ·sempre cos olios das
mulleres.

Neves: O mesmo camj.ño que
seguimos moitas mulleres: · xente
organizada en partidos políticos, sindicatos ... onde críamos que se pensaba un mundo máis xusto no que
tamén a mulleres estaríamos incluídas ... e co tempo vaste decatando de
que non é así: nese mundo mellar
non están as mulleres, están os homes
e a mullere vistas polos homes. Eu
vino a través doutra mulleres que
m contaban, que me falaban e escoitando ... Ó longo da vida va a topan-

Luz: A min tamén, foi o contacto
con colectivos de diferentes tipos o
que .me _axudou a descubrirme en
clave feminista. E a realidad e mesma,
a vida en si: cando empezas a vivir
causas que non entendes e que che
parecen inxustas... Eu recibín de
homes e mulleres, pero sobre todo de
mulleres. Buscaba estar receptiva e así
vas entrando, investigando ...

Irimia: ¿E cal é logo a peculiaridade de ver con ollos de
muller?

.. Desaprendendo
o aprendido e.
aprendendo
cousas
novas"
,
case e
o noso lema
los colectivos, tamén nos ámbitos
solidarios. Supoño que é algo moi
educacionál.

Irimia: V ós formades parte da
Coordinadora "Donas de Nós"
de Lugo. Contádenos algo dela.
L.-"Donas de Nós" comezou na
U niversidade a mediados dos anos

Clara Raposo e Tereixa Ledo
90, dun grupo de amigas . Daquela
reuníanse tódalas semanas e por diferentes motivos o grupo quedou
reducido a tres ou catro mulleres. N.- Si. Despois coincidimos nun
obradoiro de autoestima e autocoñecemento e ampliouse o número de
mulleres. E xa no ano 98 coa ampliación da lei do aborto einpez~mos a
reunirnos coi:i colectivos de mulleres
de sindicatos e partidos progresistas, e
xa decidimos legalizarnos como
coordinadora de mulleres. Aí rexurdimos.
Desde que nos legalizamos "Donas
de Nós" traballou en promover obradoiros de malos tratos e autoestima e
tamén conferencias e celebrar datas
emblemáticas. Para nos é fundamental o formarnos xuntas ·coma .mulleres, "desaprendendo o aprendido e
aprendendo causas novas" que case é ·
o naso lema.
L.- E transmitir todo iso ... Ternos
unha pequena biblioteca ... participamos en "Amoral" que é unha asociación de Lugo na que tentamos constituír unha radio libre. E tamén parti.cipamos na Ca ordenadora da
Marcha Mundial da Muller.

Irimia: ¿Qué pouso vai deixando a Marcha Mundial entre grupos coma o voso?
N.- Como _sabedes, na Marcha participamos máis de 3.000 organiz~
cións. Ternos unha táboa reivindicativa común para acabar coa pobreza e
a violencia de xénero.
L.- Con motivo da Marcha constituíuse en Galicia unh~ coordinadora.
Ademais, en Lugo temo-s unha dele. gación con actividades propias. Todo
isto significou un ano enteiro con
actividades moi variadas e unha folga
de mulleres. A Coordinadora sigue
funcionando e búscase que coordine
efectivamente a diversos colectivos
non só en datas especiais

CADA VEZ QVE MATAN A VNHA MVLLER

CONCENTRACIÓN NA PRAZA DE sm: DOMINGO,
a Qtón clo Ginkgo Biloba, a átbore da vicia,
ÁS8 DA TARDE
PAMPEDIR:

*

~mbio <le actitu<le social, xudicial e polfüa ante este trpo <le
violencia, a violencia <le xénero.

*

Me<li<\as ieais e conc.r~s. fnme<li<tt;is, para a súa erra<licación:

e- l..ei integral que coot<\ine as accióris <las dist:intis instttucfóns.
t<

Asistencia xuñdic¡¡ e5pecfallzada. gratis. p;ira mulleres maitr.tta<las.

:a- Viven<\¡¡ gr.itfs e salario social (menttes non baxi outra solución).
t.-

*

Asistencia psicofó¡cfc¡¡ ~s maltratadas ati superar a situación e
recuperar¡¡ estimadón propia.

~

Formación ati lograr emprego.

-t1-

R.ehabilrt;¡dón do maltrati<\or (se n;ilgún c¡¡so é posible).

Educación npn 5ubqtdjnatotfa ngn di5cñmjnatotfa non scxjsta.

Coon:linadora feminlst<i DONAS DE NÓS

N.- Si, por exemplo 1mc1amos
conversas coa Concellalía da Muller
de Lugo para a creación do Consello
Municipal da Muller... as relacións
non están senda tan fluídas como
pretendemos ...

Creo que somos
amplas,
xenerosas,
mulleres
abertas ...
Irimia: De tódolos xeitos,
explicádenos algo do que ese
"Día da Muller Traballadora"
significa para vós como feministas.
N._- A min gustaríaine sacarlle o de
"Traballadora", porque
tódalas

mulleres somos traballadoras, dentro
ou fóra do fogar ou nos dou 1t10s.
Conmemoramos, como ben abed ,
que hai 94 anos queimaron en
Londres a 129 mulleres que estaban
reivindicando mellaras laborais.
Estaban tecendo tea violeta e por iso
esa c;:or é o símbolo das mulleres
actualmente.
L.- Os colectivos feministas aproveitamos para chamar a atención
sobre certas situacións que as mulleres · estamos vivindo. Pero xa vos
diciamos que somos máis partidarias
do traballo diario. A nós gústanos o
traballo cotián, permanente, anónimo. Tendemos cada vez máis a non
incidir excesivamente en datas coma
esta porque xa o fan outras organizacións. Non é unha pr~oridade para
nós.

Irimia: ¿Qué
prioritario?

considerades

N.- Para. nós son prioridade
accións tales como a do Ginkgo
Biloba, aquí en Lugo. O Ginkgo

o ··· · · ·

· · ····· ···e
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Clara Raposo e Tereixa Ledo

Homenaxe a unha víctima da violencia de xénero ante o Ginkgo Biloba da Praza de Santo Domingo

Biloba considérase a árbore da Vida,
p rqu foi a única árbore que sobreviviu a Biroshima. "Alecrín", un
tivo fl minista de Vigo, plantoun
n utra ciclad s galegas e
n
untárr ono aí cada vez que sae
no xorna1 a noticia do asasinato
dunha muller.
L.- Si, colocamos unha estaca co
nome da muller asasinada para non
esquecer esa morte; ten un sentido de .
respecto e tamén de reivindicación.
Convidamos a tod@s, mulleres e
homes, a apoiar este acto.

N.- Intentamos pedir ó Concello
que tamén se garde un minuto de
silencio cando se da un acto <leste
tipo, igual que se fai con outros asasinatos terroristas.

Irimia: ¿E qué vos está aportando P.articipar en todo isto?
N.- A min, sobre todo, poñer un
grao de area para mellara-las causas.
E a nivel persoal, moitísimo: noto
que cambiou a miña linguaxe e que
tamén escoito con máis interese e
at n ción, que me intere an máis coua . 11 ño menos prepotencia ; <lesa

prepotencia de certas organizacións
nas que. antes tiña participado e na
que a linguaxe é tan agresiva, case
que violenta. Agora falo sen excluír,
vou buscando e comprendendo día a
día... non podes ter medidas ou
receitas feitas por ti ... estás máis aberta a todo e a tod@s (homes e mulle-

·Hai tantos
feminismos
coma
mulleres

N.- En "Donas de nós", por·exemplo, somos mulleres de todo tipo:
casadas, xuntadas e solteiras; mulleres
con fill@s e sen eles; amas de casa e
mulleres que participan no mundo
laboral; homosexuais e heterosexuais ... Creo que somos amplas,
xenerosas; mulleres abertas ... O certo
é que hai tantos feminismos coma
mulleres ...

Irimia : Dádenos un punto de
contacto con "Donas de nós",
por se algunha muller se anima
N.- O noso teléfono de contacto é
o 982 .2.5 23 54 e o noso enderezo é:
"Donas de Nós"- Local de asociacións
Facultade de Veterinaria - Lugo

res, branc@s e mour@s, cnst1ans e
musuhnáns, norte e sur... ).
L.- En colectivos plurais coma o
noso, faiche escoitar. Como te atopas
mulleres dispares na ideoloxía, na
situación de vida, en todo ... iso lévate a flexibilizar posturas, a buscar
nexos comúns.

Estamos abertas a calquera tipo de
achega... ternos reunió ns tódolos
xoves ás 8 da tarde para reflexionar
desde a nosa experiencia de ~uller.

Irimia: Si, nótasevos mulleres
abertas e decididas, creadoras de
soños e de futuro. Graciñas pola
esperanza que transmitides e
que tamén facemos nosa. .

AC 1UALIDADE

Redacción

ESCOLA RURAL: ¿ESTAMOS A TEMPO?
A aceleración da destrucción das comunidades rurais
nos últimos anos fai máis urxente a resposta a
preguntas que levamos anos fac~ndonos. ¿É realmente
. unha condición de progreso o acoso e derrubamento da
economía campesiña? ¿Que sentido ten querer parchear
con diñeiro de subvencións europeas os graves efectos
medioambientais, culturais, paisaxísticos producidos
pala destrucción masiva das economías e das familias
rurais que provoca, precisamente, a política agraria
el!ropea? ¿Como facer posible u.n medio rural vivo?
¿Debe a escala no medio rural ser un calco da urbana?
¿É posible. crear unha nova conciencia rural desde a
acción educativa? ¿Como facelo?
Organizadas pala Mesa de Educación no Rural
(constituída por movementos de renovación como a
ASPG, Nova Escala Galega, Coordinadora galega de
CRA e os principais sindicatos) celébranse en Lugo os .
días 2 e 16 de marzo unhas xornadas de reflexión e
debate sobre a educación no rural. Poñémonos en
contacto con Alicia López Pardo e Miguel Carnota, da
organización, para que nos expliquen o asunto.
Botábase en falla unha iniciativa
deste tipo, que axude a revisar críticamente o papel da escola no rural e a
formular alternativas? ¿Como nace?
N este momento tan decisivo para o
futuro do mundo rural, por primeira
vez na na nosa historia, aínda que con
retraso chegamos a coincidir na
mesma toma de conciencia as organizacións máis representativas no
eido da educación. Ante a chamada
que desde fai anos se ven facendo
desde
os
. Movementos
de
Renovación pedagóxica, de cara a
acadar un consenso para atallar con
alternativas as desatinadas medidas
que ven tomando a Administración,
chegouse no pasado curso a unha
converxencia nesta Mesa ..
¿Existe unha Escola Rural Galega?

Existe unha realidade rural cunhas
circunstancias diferenciadas que conforman unha tipoloxía de escola rural
galega. Paradoxicamente, o que non
existe é unha planificación consecuente con tal realidade. O que se
veu impoñendo foi un xeito de escala en base a esquemas foráneos, alleantes ou urbanos que impiden o
desenvolvemento dunha escola definida dentro da diversidade e da calidade que desde os textos legais· tanto
se predica. Nunca a Administración
contemplou as necesidades nin a
importancia dunha escola integrada
na comunidade educativa e do seu
papel dinamizador da sociedade
rural.
¿Estamos a tempos de trasforma-la
realidade da nosa escola rural? ¿Por
onde com.ezar?

Xornadas
lialegas
de Educación

no Rural

l.J.Jgo 2 e 16 de Ma~u de 2002
1
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Mentras o mundo vira, a historia
tamén. N este trance todo o esforzo
tense que concentrar nunha urxente
teima por para acabar cos procedementos

destructivos

que seguen

vixentes. Estamos a tempo de avanzar
sempre que a Administración se faga
cargo das alternativas que defendemos desde esta Mesa e asuma as
débedas que ten co medio rural
l?agando o xusto prezo dunha planificación axeitada. Ternos claros exemplos noutras comunidades autónomas
nas que a atención preferente á educación no rural estase abordando con
criterios comprometidos . De aquí
dedúcese a contradición de Galicia,
unha das comunidades con ma10r
extensión rural.

_
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RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

FREIRES, FREIRAS E MOSTEIROS (OU. ENTRE
SANTA E SANTO, PAREDE DE CAL E CANTO)
Estas liñas dos retallos queren ser unha humildosa hom·enaxe ó grande estudioso do
monacato galega, Hipó/ita de Saá Bravo, recentemente finado en Vigo. El foi o meu
guieiro polos camiños dos mosteiros, berces dun xeito de organización social, humana,
cultural e mesmo agrícola e económica de grande importancia na configuración da
faciana actual da Nasa Terra.
canto e do rezo ó horto para sem~n
tar ou plantar legumes ou vides. Ora
et labora. Rezos e traballos.
As nosas igrexas monásticas teñen
. pintados e dourados nos seus altares,
a cor da terra labrada, os acios das
uvas que medraban nos socalcos do
Miño, Sil e Bibei.
Paganismo e cristianismo; de
todo un pouco.
Algúns autores falan da serodia
cristianización
da Galiza, pola forte
·~
presencia de crenzas pagás que pervio
e:
....
viron moito tempo mesturadas con
"''°
,g
ritos pseudorelixiosos ata os nosos
·o
días.Véxanse serrón as nosas romerías
j
populares.
O influxo do priscilianismo - os
Rezos, pedra, traballo .... ·
seguidores de Priscialino foron acuO título <leste retallo recorda un
sados por se retiraren ós montes a
nome de moita tradición n esta Terra,
orar lomee das comunidades- fixo
vivo na Galiza actual. Velaí serrón
que aparecesen os pnrne1ros anacoreTaboada dos Freires, ou As M aríñas dos
tas ou cenobitas, afastados nas fragas
Frades, referencia esta última ós todomáis mestas ou nos riscos máis escarpoderosos templari.os que señorearon
pados (Caaveiro, San Pedro de
as terras de Cambre, Culleredo e Rocas), arreciados · do mundo.
O leiros:
Estamos nos séculos V e VI.
Na linguaxe culta fálase, en cambio,
de momees e m omeas. Así nos libros
de J. M. Andrade, M. C. Pallarés,
Ermelindo Portela ou Dolores
Mariño e, como rion, o xa citado
Hipólito de Sáa, ós que vos remitimos e queredes aumenta-lo voso
coñecemento dunha fase tan importante da nosa historia.
tero Pedrayo deixou escrito que
o rezos dos momee eran unha suceión harmonio a de himnos e silen10
d rib cómo pasaban do

s

~

No Bierzo, que era parte da
Gallaecia, San Froitoso fundou, entre
outros, a marabilla de. Santiago de
Penalba, igrexiña mozárabe agochada
nos inmensos montes Aquilianos ,
verdadeira obra mestra da arquitectura universal.
Entre as fundacións monásticas distinguimos, segundo o profesor
Andrade Cernadas, mosteiros de fundación visigótica (Samos , Santa
Comba de Bande); mosteiros familiares do século X e mosteiros de fundación cisterciense. Entre os primeiros : ademais dos xa apuntados, están
San Esteva de Ribas de Sil e San
Pedro de Rocas, con vida cenobítica
datada desde o século VI.
Nos mosteiros chamados familiares
- fundación dunha familia para retiro
dos seus integrantes- cómpre citar a
Sobrado (fundación dos Condes
Hermenexildo e Paterna), Lorenzá
(fundado p-or Osario Gutiérrez, o
Conde Santo e Celanova que é fundación de Rosendo Gutiérrez e a súa
nai Aldara.

,..,
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O RELATO HEBRAICO DE XOSÉ CHAO REGO*
Ver todo con olios novas. E velo
coas lentes da investigación crítica,
que axuda moito. Pepe Chao ofrécenos unha relectura da Biblia, como
relato hebraico, como a construcción
dun pobo ferido pala perda da súa
identidade . nacional e relixiosa. Ou
- quizais coma o resultado dunha pregunta que os líderes hebreos fan
desde a derrota histórica, desde o
exilio e a destrucción: _¿De que
maneira resistir e seguir? ¿Que nos
identifica ·e nos diferencia e nos dá
sentido? ¿Como refacernos como
pobo? ¿Como dar sentido ó desastre?
¿Como volver a lavé e á súa Promesa
a pesar de todo?
Xa sabiamos. que a Biblia non son
historias exemplares. Que no seu
interior discorre coma río unha evolución na forma de . concibi-la
Humanidade, a Deus, a Historia, o
Futuro. Desde formas toscas, crueis,
hoxe inadmisibles ata á expresión de
tenrura hoxe utópicas. Sabiamos de
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xéneros literarios" de relectura de
mitos, de tradicións diferentes soldadas , fundidas en libros só aparentemente únicos.
Agora Pepe Chao, tras dixerir
moita horas de lectura e reflexión,
fainos unha ·presentación da Biblia
tendo en canta o cómo e o cándo, o
por quén e o para qué foi posiblemente escrita. E para iso a experiencia do exilio en Babilonia pasa a selo momento central de creación, de
recapitulación de tradicións, cantos,
mitos, relatos, testemuños das diferentes tribos. Outra volta os mellares
productos da humana historia nacen
do infortunio, da situación de opresión, de perda, de subordinación. E
de novo o nacionalismo, a reconstrucción da identidade negada polo
imperio resulta ser como unha interesante clave interpretativa do libro
máis lido da historia.

s o

*Chao Rego; Xosé O relato hebraico. Ed.
tresCtres, Santa Comba, 2001.
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CARTAS

CARTA ABERTA A VICTORINO PÉREZ PRIETO
Querido amigo Victorino: Gustoume moito o teu
comentario na sección da Revista "Horizonte Universal"
co título "Comezámo-lo ano sen noticias de Deus",
publicado no número 618 do 21-01-02. Estou de pleno
acordo no aspecto de que para escoita-las noticias de
Deus, facendo un parangón coa película, que por certo
non me gustou, é necesario primeiro botar no lixo deu-.
ses caducos, eu diría abandona-lo traxe de primeira
comuñón da nosa fe e vestí-lo traxe de "adulto formado"
para achegarnos un pouco máis ó auténtico concepto de
Deus.
Na relación de deuses caduc~s que antes mencionei
sinalába-lo deus omnipotente,' omnisciente e omnipresen-

te, considerando por tanto a Deus Sen estes atributos . Eu
creo entende-lo que queres dicir, pero pensaba cando o
lía nun montón de xente coñecida que ficaría profundamente escandalizada de escoitar por boca dun teólogo
unha aseveración dese tipo. Paréceme que fariamos un
gran labor se na revista saíSe unha ampliación túa a este
tema, sen pretender dar . unha clase de Teoloxía, .senón
achegarse o máis sinxelamente posible a · explicar que
Deus non o pode todo, non é consciente de todo nin está
presente en tódolos sitios.
Recibe unha forte aperta do teu amigo.
Valentín Arias Pontón.
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DESEÑO E MAQUETACIÓN; Ninfa e Riveiro

DISTRIBÚE: IMPACTA

HOMENAXE

Juan Antonio Pinto Antón

ANTÓN GANDOY, SEMENTADOR
O home era de talla de árbore, cerna dura de carbal/o. As mans grandes, capaces de
moldea-la madeira, correspondía unha intelixencia esperta e creadora, propia dun
ecjucador. E un corazón que bombeaba quentura humana onde máis se necesita.
Foi máis causas: cura, carpinteiro,
delegado de Cáritas (palabra latina
que sempre traduciu por xustiza con
rostro humano), pobre, galeguista e
fundador dunha das poucas empresas
exportables que pariu esta terra:
Preescolar na Casa.
A súa longa andaina foi unha descarada opción polos excluídos nun
teimudo exemplo de coherencia que
xamais abandonou: obreiros, desfavorecidos, inmigrantes, xente do rural
cando o rural era sinónimo de abandono e atraso.
Era un cura dos que eren, dos que
na lectura do evanxeo atopou o
camiño da utopía realizable e irrenunciable como lle gustaba recordar.
Cómpre subliñar isto nestes tempos
onde ortodoxia, pensamento .único,
cartas e poder camiñan da man. Pois
velaquí un .cura pobre que viviu de
costas ó poder e próximo á quentura
da xente xentiña.
E educador. Cunha fe inesgotable
no poder revolucionario da cultura e
do estudio. 'A cultura faranos libres',
recordaba. E traballou arreo para
sementar cultura e estudio nas familias onde xa había sentidiño e onde
nais e pais asisados loitaban polos seus
fillos. Falo das familias do mundo
rural galega, onde a xenial intuición
deste home faría agramar Preescolar
na Casa: tres décadas xa desta revolución silandeira e contundente espallada polo rural da nosa terra .
Preescolar na Casa chega hoxe máis
aló das fronteiras de Galicia coa súa
mensaxe de discriminación positiva
para as nenas e os nenos que viven
nas zonas rurais, e coa súa pretensión
de crear na sociedade unha cultura de
educación infantil familiar.

Ó longo dos anos vai xurdindo un
pensamento pedagóxico propio que
se plasma en varios programas de
radio, material escrito, un programa
de televisión e unha revista
"Preescolar na Casa" que tentan se-lo
vieira do seu pensamento tan veciño

Era un cura
dos que eren,
dos que
na lectura do
~vanxeo atopou
utopía realizable
ó humano e tan apaixonadamente
educativo.
Chegarían logo os recoñecementos
públicos, mesmo ª· nivel nacional,
para un home literalmente queirnado
a favor dos outros. Son premios que
o facían sorrir e que aceptaba en

nome dunha obra froito do esforzo
de tantos, sobre todo das familias
rura1s.
Un último recoñecemento para un
hon1e que apostou decididamente
polos últimos: o da cidade de Lugo,
que vén de lle poñe-lo seu nome ó
Centro de . Día de Atención ós
Maiores.
Coñecido, recoñecido e querido
por todos á marxe de credos, ideoloxías ou posición social, ese foi, quizais, o premio que máis estimou este
home que tiña credo, ideoloxía e
posición social ben nítida.
As rúas e as xentes de Lugo botarán, botaremos todos, de menos este
home grande, "O cura da bicicleta",
unha estampa entrañable pero ferozmente crítica con esta sociedade
nosa, creadora de excluídos e devorada polas présas e polo consumismo
depredador.
Antonio Gandoy vivirá para sempre na nosa memoria habitando
aquel verso onde Pondal colocaba os
gal egos grandes, bos e ·xenerosos .
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Lidia e Valentina · O CANTAR DO IRIMEGO

NON CANTA NA CHÁ NINGUÉN ...
Esta noite no muíño
ha de haber o que ha de haber
as pedras do tremiñado
han de ir ó río beber
C on esta copla tan bonita encanamos co tema que nos ocupou no outro
número, a perda do léxico tradicional. N este caso ten que ver coa perda de
fo rm as de vida tradicionais, xa non se moe nos muíños e xa a xente non sabe
estas coplas nin entende o que é ·o "tremiñado": O solla_do ou o piso do
muíñ o, ou incluso a súa armazón exterior.
Igual que perdémo-lo tremiñado, tampouco sabemos o que é o cubo, a quenlla, a m oega, a capa, a segurella, o rodicio, o reito, ... ¡como moito coñecém_o la moa!
·

1. N un colexio de Madrid
o clamor chega ata o ceo
porque _u nha adolescente
quer levar á escala o veo.
2. As mulleres musulmanas
aprenderon a lección
de que o veo significa
a Deus -Alah- submisión.
3. Xa san Paulo ós corintios
díxolles ser cousa fea
que as mulleres asistisen
sen velar ás asembleas.
4. Ata tempos do Concilio
era unha norma rexa
que a cabeza algo cubrisen
pra poder entrar na igrexa.
5. E nas escalas 4:-ancesás
son de moita actualidade
os empeños do isalm
afirmando identidade.
6. E velaquí o conflicto
porque che din: se ti vas
a outra terra, os costumes
aceptar procurarás.

m ' n perdemos l' xi o referido ó fo rno e ó carro. Seguro qüe a xente do
rurcl d máis d 40 anos está familiarizada con palabras do tipo: chedeiro ou
hideiro, cabezalla, cangalla, xugo, pioga ou brocha, estrobo, chavella, canisas
ou ladrás que van aguatadas n os fumeiros ou fungu eiros. Os que as coñecen
xa non lles fará falta aclararlles qu e son partes do carro, ós que non vos soen
buscádela no diccionario e podédelas ir colocando no debux o.
.
E xa sabedes:

Se queres que o carro cante
mólla.lle o eixo no río
despo is de o eixo mallado
canta coma un asubío.
E , para rematar, recordamos que as farras ó redor dos muíñ os tam én quedaron
na cantigas populares. Díxonos un neno dunha volta ¿e logo os muíños de
antes eran coma as discotecas de agora? O s máis. vellos saberán , que esas causas nunca se cantan de todo .. .
Unha noite no muíño,
unha noite non é nada .
Unha semaniña enteira
¡eso si que é rnuiñada! ·

¿De onde vés María?
Veífo do 111ufño.
¡ Váite María
polo fett carniilo!

7. Comportarse outramente
ós nativos ¿é délicto?
debería tolerarse
pero pode haber conflicto.
8. Ós qu~ aproban e ós que non
un consello. algo duro:
d~ixen de est_ar no presente
para ancorar no futuro.
9. É <loado de entender
sen ter que "riza-lo rizo"
que por mor das migracións
o futuro é mestizo.
10. ¡Non caer na xenofobia!
hai que ter moita paciencia
porque cada vez se afirma
o dereito á diferencia ..
11. Na enteira historia humana
a fame empurra os pobos
a traspasaren fronteiras
pra obter espacios novos.
12. A historia da nosa fe
neste asunto está moi clara:
pois na Terra prometida ,
son de fóra Abram e Sara .

