un e quen sementa e
outro quen recolle.
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Daniel López Muñoz

ESCURAS .
AS
EDITORIAL
ANDORINAS E OS PORGUES DA
PRIMAVERA Sitúese o lector no mes de setembro
e observará que non é o sétimo mes, coma·tampouco outu- ·
bro, novembro e decembro son, respectivamente, o oitavo,
noveno ou décimo. Seguro que terá que ascender a onde abre
o ano, que por iso se chama · abril. Dunha persoa clise que
cumpriu tantos "abrís" aínda que nacese noutro mes calquera. Entre marzo e abril era o aninovo en varias civilizacións,
que só coñecían dúas estacións: verán e i_nverno. As esouias
andoriñas -di Bécquer- anuncian que chegou a primavera.

"Que o sangue altera", comenta o refrán popular. Se celebraban o aninovo por estas datas é porque observaban que os
primeiros (prirn.a) veráns (vera) traían consigo o esperma
divino -a chuvia-, comecuencia do mito da hierogamia: 6
deitarse a divindade cunha deusa, mito que ritualiza no templo o sacerdote uníndose á unha hieródula : ou prostituta
sagrada, reclamo para os humanos do que dá razón o romance castelán anónimo musicado por Amancio Prada: "Que por
maio era por maio cuando hace la calor. .. cuando los enamorados van a servir al an1.or".
Na liturxia, este tempo cadra co. tempo pascual e pouco
máis adiante, o mes de maio, caracerístico mes do amor, como
dixemos.A árbore -o maio-, representa a fertilidade.A. Igrexa
foi substituíndo os costumees, bautizándoos, e así o 3 .de maio
é o día da Santa Cruz, que evoc;:a a árbore do paraíso Maio
florido, da deusa Afrodita, do amor e da fecundidade sexual,
d dicado á Vi~e María, estrela matutina, como di a ladaíña,
ubstituíndo María a Venus.
O mito do maio florido fai esquecer que a primavera tanto
o sa.ngue altera que resulta perigoso, mesmo fatídico para peroas que non re i ten o cambio. E que como di a xente: a ovella vella e a colmea probe sae do inverno e no maio marre.
P ro, falando de primaveras e de fecundidades, de vida e
non de marte, de e ran1.os, con Álva.ro Cunqueiro, que o naso
idioma viva mil primaveras máis.
Foto portada : Burryan Ozbilici/AP

OTRASNO QUE ME INDEMNlC EN Na casa da familia Abda, -o carpo de
Sa.miya Abda xacía xunto o do seu filio maior,
Khalid. As súas caras estaban · parcialmente
rebentadas, informa Reuters. "Polo de agora, a
muller e o seu filio mortos continúan na casa,
onde viven os nenas pequenos," . dixo
Moh~ed Samhan, oficial da Media Lúa
Vermella Palestina en Belén. "Disparoulles
ante á mañá un tanque israelí e advertíronnos
que non podiamos retirar o.s cadáveres" dixo.
"Tamén hai moitos feridos, dentro das igrexas
e por toda a cidade." Tal que así ~e expresaba o
diario israelí Ha) aretz.
Os quince mo,r tos diarios déixannos máis ben
fríos. Nin impresiona demasiado unha guerra
que rompe con tódalas regras -as guerras
teñen regras aínda que Bush e Sharon non o
saiban-, nin a desproporción entre tanques e
pedras, nin que se impida enterrar ós mortos,
ni~ que se fusile sen xuízo, nin ·que se expulse
a xornalistas e cooperantes para evitar olios
intrusos, nin que se ocupe un país nacente e se
acurrale e humille ó seu líder dirixente, recoñecido pala· comuniqade internacional,
mesmo polos ocupantes cos que asinaron tr~
tados de paz hai menos · de dous anos.
Tampouco debe ter moito aquel que o país
agresor, Israel, leve incumprindo resolucións
da ONU desde hai trinta .e cinco anos, ata
hoxe mesmo, cando desoe a arde de retirarse.
Nin que ilustres figuras -Soyinka, Saramago .. e moitos outros respectados opinadores cualifiquen o que está a pasar de reedición do
apartheid ou mesmo do xenocidio nazi.
Por iso propoño cambia-los argumentos e
berrar algo que realmente nos doa: ¡estannos
raspiñando os impostas! ¡A guerra de Sharon
é, xaora, un roubo nas nasas contas correntes!
Porque mortos, feridos, dereitos, dignidades e
outras miuzallas fóra, cos cartas de Unión
Europea, financiados pala nasa contribución,
construíronse hospitais, estradas, comisarías,
escalas ... no frustrado Estado Palestino. E mestres os impostas americanos armaban a Sharon,
os europeos construían un estado novo pala
base. E toda esa obra civil acaba de ser varrida
polos tanques. E iso é valorable 'e indemnizable.
Se cadra, así, reaccionamos, señores ministros, e
cidadáns todos deste próspero país de liberáis,
tan sensible el á causa económica.

BQANCJVA

o·Eco

Victorino Pérez Prieto

"Eu vin para que teñan vida e a teñqn abando"
O texto do bo pastor está preñado de referencias bíblicas, particularmente dos Salmos e do profeta Ezequiel. Encántame, sobre todo, o
coñecido Salmo 22, un ha magnífica oración nos momentos difíciles: "O
Señor é o meu pastor: nada me falta ... El repón as miñas forzas ... Se tiver
de pasar por bagoadas sombrizas, ningún mal temería"; un texto que
teri a súa contraposición nun versiño do Salmo 49, 15: "Coma ove/las
caen no abismo, o seu pastor é a marte". Xesús berrou contra os guías
cegos que levaban o pobo á marte, pois fálanlle máis dun Deus de
mor-te ca dun Deus de vida. Este texto está precisamente no contexto
da polémica contra eses pastores que non saben camiñar co pobo por
camiños de vida: os fariseos e saduceos daquela e a cregaxe mercenaria e autoritaria de sempre.

É Cristo o bo pastor e a porta, como é a auga viva, como é a luz nas
tebras e a vida do mundo, como é o liberador dos oprimidos... Cando
alguén pretende usurpa-lo seu lugar, sempre desbarra e acaba levando
o rabaño a malos pastos, dándolle ó pobo pedras en lugar de pan. Sen
dúbida, unha das causas que máis ten matado a vida na lgrexa é que
os se_us dirixentes· deixen de ser discípulos de Cristo, xunto con todo o
pobo cristián, e pretendan ser .Cristo na terra; deixen de ser ovellas co
seu Pastor, e pretendan se-los pastores ós que debe segui-lo rabaño,
que non ten voz nin voto. lsto devén habitualmente en autoritarismo
clerical que afoga a vida do pobo de Deus.

o ··················

A PENEIRA
A .AXUDA A ARXENTINA É URXENTE a pesar de
que a tolemia bélica de Sharon enmudeceu outras harbaries. Así o ven en Vigo; onde
seguen a mandar alimentos, roupa, medicinas ... A Asociación de Veciños Cristo da
Victoria de Coia (986-233093) e outros claman tamén desde aquí para que botemos
unha man antes do día 30. Esta axuda vai ser repartida pala ONG "Servicios de paz e
xustiza" do Nóbel Pérez Esquive!, que integra grupos ' como a "Aldea Nenas para a
Paz" de 200 mozos/as. No que foi o celeiro de Europa marren cada día 100 nenas de
fame e enfermidades. O 900/o dos 500.000 galegas residentes á outra beira do océano están arruinados. Na foto, Carolina, Alexandra e David, arxentinos, filias d~ galegas, que viven en Vigo.

Viaxamos a un país subsahariano,

ANGOLA, para celebra-la

paz despois

d~

máis de 40 anos de guerra civil que supuxo máis de medio millón de martas e catro
millóns de refuxiados que viven na miseria ... O lastre que deixa tanta violencia é
arrepia·nte só remediado lixeiramente por cooperantes de ONG como a ourensá
Mercedes de Rafael, na foto, que están a traballar nunha poboación na que o 700/o
está privada de educación, sanidade, auga potable, etc. Hai medo a que _as superpotencias sempre depredadÓr~s aniquilen un país rico en petróleo a cambio dunhas
mínimas esmolas, cando cómpre o desenvolvemento dunha agricultura autónoma.

SOS Racismo e outros colectivos denun-

o CUPO

DE 101
INMIGRANTES destinados

ciaron

a Galicia para o 2002. Só as empresas
da Coruña solicitaran 146 empregos e o
goberno de Madrid só concedeu 3
empregados domésticos. Ollando esta
inxustiza desde outro punto de vista só
101 para 1.000 empregos. A Lei de
estranxería está a crear unhas bolsas de
pobreza e marxinación nas nasas cidades de tal discriminación que por exemplo dos 2.000 arxentinos que viñeron a
Galicia no 2001, só os maiores de 18
anos filias de pai galega teñen dereito á

ISRAEL en

cidadanía española·, pero non os que son

Son varios os galegas que son testemuñas da invasión atroz de

filias de nai galega. Destes hai máis de

PALESTINA: os franciscanos Serafín Gómez de Montederramo ou

DelfÚi

800 sen papeis e 300 con nacionalidade

Fernández de Lalín, xornalistas coma o vigués Yosef Gur.convertido ó xudaísmo. _Pero

italiana. Na foto un dos polisóns nixe-

·h oxe lembramos unha voluntaria de Lugo, María Vila, na foto cos nenas palestinos

rianos que pediron asilo político en

nuri campo de 700 refuxiados onde vive tamén confinada pala represión xudía que a

Vilagarcía en marzo.

rexistra decote. Segundo di, un cárcere a ceo aberto, de 1 quilómetro de lonxitude
por medio de ancho. Trabal la con mulleres e nenas en proxectos da Comunidade
Europea, concienciándoos nos dereitos humanos, pero unha das súas teimas como
avogada é denunciar ante organismos internacionais o dereito ó retorno destes refuxiados palestinos.

········· ·· ·· ······ e
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NECESITAMOS UN
NOVO PULO
NORMALIZADOR" vai
se-lo horizonte do Encontro Nacional
sobre Lingua que vai ter lugar o 25 de .
maio en Santiago convocad·o pola Mesa
pola Normalización Lingüística. Agora
están a recoller propostas, suxestións,
A solidariedade está a inzar en moitos

reflexións, etc., sobre un texto-ponencia

colectivos. Así, co Sáhara1 xorde

que mandan a todos aqueles que o

SAHARAGALICIA arredor

queiran estudiar (Apartado 247, 15705

da Coruña, mesmo promovendo un

Santiago. ~eléf. 981-563885). Neste

voluntariado social para trabal lar cos

proxecto analizase a situación do idioma

refuxiados que levan 26 anos marxina-

nos 20 anos de autonomía, procuran o

dos, mentres o referendo de autodeter-

intercambio de opinións entre cnlectivos

minación foi boicoteado por Marrocos,

e persoas preocupadas pola sorte. do

apoiado polos chamados estados occi-

noso idioma e queren concretar as ini-

dentais neste clima inmoral de non

ciativas e trabal los para crear un futuro

cumprir cos acordos subscritos pola

máis dinámico na normalización do

ONU (na foto o líder do Polisario

galega.

Abdelaziz e o da ONU Kofi Annan en
1999). Desde a ocupación marroquí no
1975 foron moifos os saharauís asasina-

dos, torturados, desaparecidos. Ata o 30
podemos ver na Coruña a Exposición de
fotografías de Manuel Valcarcel:
"Sáhara libre" en Caixa Galicia.

OS ESTUDIANTES volven á folga afectados como ~sÚn

por un fra-

caso escolar que non fai máis que medrar, 3 de cada 10 non superan a ESO, un 320/o
fronte á media española do 300/o e a europea dun 210/o, malia tantas reformas. O
28,3 nin sequera rematan este nivel de ensino. Mentres medran as subvencións ó

ensino privado, a escala pública está ~ tremer e cada volta son máis os que abandonan o sistema escolar para trabal lar. Ela·s aproban m~is ca eles pero o mercado labo- ral esíxelles máis nivel de formación cós mozos. Na foto, ·o escritor Méndez Ferrín
fala contra a a globalización nunha das protestas contra a LOU dos estudiantes en
Vigo.

SOMOS

os

DERRADEIROS NA LECTURA e que-

remos denuncialo neste 23 de abril, Día do Libro, e aínda somos menos os que o
facemos habitualmente no noso idioma, só un 250/o, .pero os nosos veciños non son
moito máis aplicados: nun 30/o das familias non hai un só libro e só o 320/o teñen
m·áis de· 100 libros. O 260/o dos españois non le endexamais e un 200/o case nada. E
aínda que son as e os mozos os que máis len, só dedican un 3,80/o a bens culturais
fronte ó 17,10/o que gastan na entrada de locais de divertimento e en bebida e un
13,80/o en roupa e calzado.
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AGARDANDO POLO TREN
A polémica suscitada sobre o chamado AVE para que o
ministro Álvarez-Cascos fixese algunhas aclaracións
importantes.

~ 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 - 58 18 88
~~ Provenza, 274 - 276
08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 ~ 31O48 30
Fax :
91 - 310 48 30

f$

Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28

fai

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 3S 37 14
981 - 35 3716
Fax :

Dixo o ministro que para o 2007 estaría rematada a nova vfa entre Coruña
e Vigo, do chamado Eixo Atlántico, que unirá Ferro! coa_fronteira portuguesa, ó longo de 231 quilómetros. Engadiu que sería unha dobre vía, electrificada, de ancho europeo (aínda que ata que estea completa usará o chamado
ancho ibérico),· que permitirá velocidades máximas de 220 quilómetros e
unirá Vigo con Coruña en unha hora. Están agora en obras. vinte quilómetros.
Dixo tamén o ministro que se daba prioridade a esta vía porque a Xunta
aportaba trinta mil millóns de pesetas e porque era a de máis demanda de viaxeiros, xa que 'agora move 2.800.000 persoas por ano e .coa nova vía vai supera- los catro millóns de viaxeiros. Tamén sinalou que esta, xunto coa de Madrid
a Barcelona, eran as únicas que tiñan asegurada a financiación e mailo prazo
de execución. Ou sexa que a comunicación con Madrid non ten prazo nin
financiación pechados.

a comunicación con Madrid
non ten prazo
nin financiación pechados

~~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13.
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax :
95 - 429 37 43
~ 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
~~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33
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Polo demais, na documentación aportada .figuraba un proxecto de tren
·electiificado de dobre vía, capaz de circular a 350 km/h de Madrid ata Puebla
de Sanabria e de Ourense a Santiago. Para Sanabria-Our.ense sinalábas_e unha
vía simple, electrificada, que circularía a velocidades ata 120/140, medias que
se poderían mellorar unha vez rematados os estudios pertinentes.
Estes mesmos estudios deberían fixa-la velocidade entre Ourense e Vigo e
se aquí se fará unha vía única ou dobre. Álvarez-Cascos dixo que dado o
importante tráfico de mercadorías que Vigo xera a vía debería ter tres carrís,
para qu~ por ela circulen trens de viaxeiros de ancho europeo e de mercadorías de ancho ibérico. De Ourense ·a Lugo nada se dixo, pero segundo a documentación o proxecto está en estudio e, en todo caso, tamén será unha liña·
onde o transporte de mercadorías será importante, para dar servicio á Coruña
e enlazar con León.
Procurando satisface-las demandas dos cidadáns, o ministro falou de distancias e tem.po de percorrido. Curiosame11te,Vigo resultaba uns 40 quilómetros e uns vinte minutos máis lonxe de Madrid ca Coruña e 45 máis ca
Santiago, co que moitos témo-la impresión que o cálculo está feito pasando
por Santiago: xustan-iente o que suscitara a polémica previa en Vigo.
Este é, xa que logo, o estado da cuestión. Cadaquén verá se ten ou non
razóns para o optimismo.

MULLER

Lines Salgado

ISABEL LA CATÓLICA,
,
¿SANTA DA NOSA DEVOCION?
En 1958 iniciouse o proceso de
beatificación da raíña Isabel, que
quedou logo paralizado varios
anos. Agora, asistimos á decisión
da
Conferencia
Episc.o pal
Española de reabrir a causa e solicitar á Santa Sé o ascenso dunha
nova santa ós altares. Eu, despois
de coñecer esta noticia, non podo
m.enos que congratularme por
esta decisión. Por fin a Igrexa
Católica (aínda que só dous tercios dos bispos votaron a favor)
decide tomar partido e deixar a
un lado espellismos de progresía e
compromiso social cos máis

impulsora
da limpeza
étnica ·

e moitos máis) . Ademais, o seu
currículo inclúe . tamén a responsabilidade de fornecer un tribunal
de carácter relixioso-políticomoral encargado de · velar pola
febles . ¿Por que merece Isabel la ortodoxia e a decencia da sociedaCatólica (non me pega traduci-lo de do momento, algo que me fai
"la" neste caso en concreto) que lembrar, por eses increíbles parase .lle beatifique? ·Son varias as doxos da Historia, as inquisicións
facetas do seu carácter e do · seu actuais que vivimos en tantos
papel como ·gobernante que · reximes musulmáns, ou na Gran e
resultan mo1 axeitadas ós nosos Santa Inquisición Ianqui que nos
.tempos, e que . sorprenden pola protexe contra todo posible ataanticipación histórica. Isabel la . que das forzas do mal.
Católica ten como mérito ser
unha formidable impulsora da
"limpeza étnica", actividade fortemente presente na . sociedade
actual (véxanse casos como
Afganistán, I ugoslavia, Chechenia;

Pero, e sobre todo, o gran mérito que lle cabe a Isabel, e non só
pola súa propia iniciativa, é a de
ser CO!J.Siderada. a precursora dun
dos maiores proxectos que destas
terras puideron agramar: o impe-

no · español. U nha soa nación,
poderosa e triunfal, chea de aguias
e ~e salvadores da patria, libre de
contaxios estranxeiros e repleto de
autoestima. Os corenta anos escuras que parecían ir quedando atrás
rexorden cqn rapidez con esta
exaltación dun personaxe históri- ·
co que nos fai recordar tantas desfeitas, pero que, sobre todo, elimina a esperanza nun cambio fondo
de actitude. Volven os tempos
escuras, e o denominado fascismo
de veludo ataca· xa outra vez nos
.altares. E iso sen olvidar que, ademais, era unha muller, e polo
menos deberíamos estar orgullosas de tal cousa. ¡En fin! Menos
mal que aínda nos queda San
Antón Lacoeiro ...

e········ · ·

ENIREVISTA
CONVERSA CON ,
,
,
RAIMUNDO GARCIA DOMINGUEZ, "BOROBO"
Sempre tiven curiosidade por coñecer persoalmente este home do que só teño fido
escritos periodísticos, e máis sobre todo dende que vén escribindo os anacos en A Nasa
Terra. Tiña ·ganas de manter unha parolada con quen ten coñecemento en primeira liña
de Galicia e de España durante a Rep_ública, a guerra, os longos 40 anos do franquismo e
o nacemento da democracia. E agora que estou polos Madriles non ía perde-la ocasión.
Busco na guía, "D. Raimundo, quería ter unha parolada con vostede~' "Dacordo, tal día
veña por aquí~' E aló me boto á cidade dos "periodistas;' preto da Vaguada ... "Xa fa/ara
con vostede naque/a homenaxe que lle fixeran a Lois Tobío~' A Enciclopedia Gallega di de
vostede que é unha figura clave do xornalismo contemporáneo e, engado eu, mestre de
xornalistas ... xa anda polos oitenta e vale a pena que os irimegos reciban os seus
testemuños . .Aquí vai só un anaquiño do moito que dixo este mestre.

¿Por que Borobó?

É a primeira palabra que dixen de
ativo ó mesmo tempo ca papá e
m má dicía' borobó" era un balbuo mái ou meno coma os bárbar qu pronunciaban mal o latín.
M u avó foi o prim iro, e Borobó
qu d um como o alcume na miña
n n z. E d p i cando mpecei a
ribir utili ei o d Borobó entre

··············e

outros heterónimos como Ánxelo incitador, sobre todo en cuestións
Novo, para oculta-la miña personali- locais, porque non se levaba co alcaldade, porque era un momento moi de. Tamén fon unha especie de virdelicado. Non hai moitos anos tuoso do eufemismo e de escribir
deime canta doutra posibilidade que entre liñas, a xente interpretaba o
me levou a utilizar este nome. Había que eu quería dicir. Polo demais xa
un xastre diante da miña _casa chatiñamos nós a autocensura.
mado o Chiquinete que tiña un filio
¿E a censura eclesiástica?
duns seis anos máis vello ca min que
se chamaba Sálvador, moi listo, que
Tíñamos a Capón. O único do
morreu de rapaz como morríat?- os que se preocupaba, viña de arriba
rapaces listo.s daquela , tuberculosos.
seguramente, era das películas.Volvía
Levábame xogar con el e ó chamalo . tolo a Goñi. Estaban prohibidos os
sempre me saía Borobó. Máis tarde anuncios das películas máis atrevidas,
entereime que ós · que se chaman 3R, (4R?). E claro, unha das fontes
Salvador . por Valencia chámanlles case única de ingresos do periódico
Boros. Mira por onde, Cristo tamén eran os anuncios do cine, sobre todo
dos de Ferrol para El Correo Galega,
é Boro.
entón se non se publicaba o anuncio
¿Como funcionaba a censura e
a empresa retiraba a publicidade.
como facían con ela?
Goñi faiaba con Capón, e amañaba .
Goñi, propietario de La Noche,
como podí~ .
sabía sortear moi ben a censura, tíñaCoa lingua galega proscrita,
mos un censor moi curioso, chamaabandonada, perseguida, ¿conio
do Monge, que fora das xuventudes
facían para escribir en ·galego o
socialistas unificadas, compañeiro
p_o uco que aparecía nalgúns
entón de Isaac Díaz Pardo, que tivexornais moi contados?
ra que ir á fronte xa de rapaz moi
novo; ferírano na guerra e pasou a
Eu escribía en castelán, pero en La
er do carpo de mutilados e nomeá- Noche o que quería escribía en galerono censor do noso periódico en ga, e nese tempo, no 46, cando
Santiago. En vez de censurar era un empeza o xornal, o máis famoso, o

Anxo Ferreiro Currás
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máis histórico, o ináis importante,
foi Ramón Otero Pedrayo escribindo no "Parladoiro" e seguiu durante
dous anos. A Otero Pedrayo non o
entendía ninguén a· non se-lo que
quería entendelo. Inventaba unha
linguaxe barroca, el sempre estaba
inventando, a sabiduría del <::ra extraordinaria. Del Riego foi o que máis
escribiu en La Noche, uns dous mil
artigas durante vinte anos; Manuel
Beiras, o pai, firmaba "Eu ben sei" e
s~mpre
en
galega;
escribía
"Benchosei", que para min foi o
galeguista máis galeguista de tódolos
tempos; José Ramón Fernández
escribiu moitísimo en La Noche en
galega; e os rapaces que escribían na
sección . "Universidade Literaria" . A
ninguén se lle impuxo, porque en
realidade o galega nunca foi prohi-

Fun unha
especie de
virtuoso do
eufemismo,
do escribir
entre liñas
bido. Iso estudiárono moi ben, o
mesmo Claudia Rodríguez Fer.
D urante a gu~rra O Compostelano
semp.re publicou causas en galega.

¿Cales foron as súas relacións
coa

Igrexa

compostelá, con

Don
Ferncmdo
Palacios?

Quiroga

Cando o nomearon arcebispo de
Santiago fon o primeiro que falei en
Mpndoñedo con el para facerlle
unha entrevista; estivo cordialísimo

comigo. Seguín sen cultivar moito a
amizade, pero con boas relacións,.
sempre me quixo ben. Unha causa
curiosa, que xa teño contado, foi que
me deu en certo momento as facultades de conceder indulxencias, que
aínda conservo porque ninguén mas
quitou. As esquelas para El Correo
Gallego chegaban sempre de madrugada, a xente quería que levasen as
indulxericias, entonces deciámoslles
que as indulxencias nós non llelas
podiamos poñer, tiñan que ir ó palacio e espertaban a Gil Atrio para
pedidle as indulxencias. Houbo
unha temporada que había moitos
mortos naqueles. días, e Gil Atrio
chegou onda· min e chamoume á
parte para dicirme: "D. Fernando
que lle quere tanto a vostede ... ,
co~o esta temporada non nos deixan dormir, levamos así case un mes
· en que non pegamos olio, estannos
espertando a cada momento, pensou
D. Fernando que cando a vostede lle
pareza, cando vexa que a persoa é
honrada, decente, piadosa, crente
polo menos, e todo iso, póñalle vostede as indUlxencias. Recordo que o
caixista, que se chamaba Oubiña,

chamábame: "Borobó, ¿métolle as
indulxencias?", "¿Caben?", "Pois un
pouco apretadas si". Porque as
esquelas dos humildes, que eran
dunha columna, non lles cabían e
quedaban sen indulxencias .

Foi pasando o tempo e a
democracia non viña. O franquismo cada vez afianzábase
máis. De cando en vez aparecía
algunha raioliña ...
A democracia esperábase sempre,
o que pasa é que se esperaba moito
antes. Á fin da segunda guerra mundial esperabamos de seguidiña que
dese a volta a tortilla. No ano 45
tiven daquela unha actuación clandestina bastante grande, dentro do
PSOE. Facía unha especie de enlace.
A dirección do PSOE en Galicia
estaba nas minas de Silleda, no
Carboeiro, eu ía ó Carboeiro, viña a
Madrid, era un tempo de moita
esperanza.
Pero pasaron os anos e entón
houbo que adaptarse, máis ou menos
como a política que seguiu Piñeiro,
tan combatida e discutida, labor cultural, e fundan Galaxia. Eu como
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ENIREVISTA
ros ...!; o no me que lle corresponde é
tiranía, con todo o que significa tiranía.

Touriño. Esta unión tería un pouco
máis de forza nas eleccións. E desde
aquela non volvín opinar.

Sr. Borobó, ¿e cal é a razón de
que colabore en A Nosa Yerra?

¿Que lle falta a Galicia para
ter · prestixio en España e
Europa?

- Pois a razón foi que un día coñecín a Gustavo Luca de Tena e
Fáltalle bastante máis propaganda e
Alfonse Eiré. Xa me tiñan pedido prestixio para as nasas letras galegas,
algunha vez algún . escrito sobre para as nasas figuras literarias.A catealgunha persoa, sobre Juan Jesús pre- goría está dern.ostrada. Na cuestión
cisamente. Resulta que era unha . material xa ternos ei~presas que se
temporada na que eu non escribía. E
están convertendo algunhas delas en
díxenlles: "Se 'q ueredes, escribo".
multinacionais. Iso eu creo que é
Empecei e xa levo máis de 300 ana- importante. Zara é un fenómeno
cos. Mentres viva continuarei facen- impresionante. Pescanova, Zeltia,
do semblanzas, e non · só de xente que parten da in~piración dun poeta,
importante como Otero Pedrayo, ou Valentín Paz Andrade, que foi o creFilgueira Valverde ... , serrón homes e ador de Pescanova ..
mulleres sinxelos, xente anónima
¿Que lle parece a decisión da
fr. n tira or ind ·p endente sen relaaínda que ninguén os coñeza, pero
RAG tocante á lingua galega?
ión porqu no partido quedei dor- que estiveron no lazareto de San
mido, como dirían os masóns, pero Simón, transterrados, ou caídos na
Para a súa propagación, para súa
difusión
e modernización necesita
fixen a miña laboura dentro de La · gabia.· ·
unha posta a punto. Eu case son
Noche, paralela á de Ramón Piñeiro.
reintegracionista. Díxenlle unha vez
Conste que eu non fon do Partido
a Regueiro que era o director xeral
Galeguista, fon da Vanguardia
de Política Lingüística, se eu soubera
Republicana ata o día que rematou a
escribir en galego escribiría en porguerra, non cambiei. Pasei moitos
Non esto u moi conforme
tugués.
anos pasivamente, despois foi cando
·coa normativa esa tan dura, ter que
fon membro da Executiva do partitraducir a Castelao, a Otero, a
do histórico do PSOE.
Rosalía é desmerece-lo idioma nese
¿Que sentiu coa morte de
sentido. A normativa paréceme unha
Franco?
creación dun asturiano. Fun ·un
grande
amigo de Aquilino, que era o
Eu estaba aínda eh activo. Pois
Móllese un pouco e diga a
maior coñecedor da lingua galega de
unha liberación. Mais eu qmxera
idea que ten da política da
tódolos tempos e desafortunadaque non acabase así coa marte do
Galicia actual.
mente
Aquilino morreu cando aínda
tirano. Unha causa que estou reivinXa hai dous ou tres anos en ANT podía ensinarme moito. Se vivise
dicando moito é que chamarlle dictador é pouco, é mellar tirano, por- puxen a alternativa ó goberno de con el moito tempo sería un bo
que dictadura foi a de Primo de Fraga. A miña alternancia, que era coñecedor tamén da lingua, pero
Rivera. De poi v u o Xeneral moi atrevida, é a seguinte: que t) nón o son. Eu delego en Xan
B r ngu r que durou un ano coa PSOE ingrese no Bloque. Unha Carballa que me corrixa, mais polo
dictablanda, pero ¡chamarlle dicta- organización que comprenda o par- que vexo en a ANT déixanme escridura á d Fran o que durou 40 anos tido comunista ·e· o socialista e non bir como sei.
tr m ndo , obr todo os primei- habería diferencias sexa Beiras ou
Moitas gracias, Sr. Borobó .

Quiroga Palacios
deume a
facultade de
conceder
indulxencias

_
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Román e Xoaquín
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PRESENTÁNDONOS
HAmigos nas penas e na festa amigos;' di unha canción. Pois aquí estamos nós, .un
equipiño de dous profesionais da medicina, da enfermería, do trabal/o comunitario e
social. Pensamos seguir convosco unha boa tempadiña, se en lrimia. nos queredes de
compañeiros e de -amigos. Para nós será un pracer ir chamando ás vasas casas, vivir
convosco .e compartírmo-lo existir da nasa Galiza; lsto é unha nova nunha sección de
saúde, da sanidade, das urxencias, da concienciación en campañas da me/lora das
condicións de vida, cuestións de ética-bioética; etc.
Mellorando a saúde coma
quen non quere a cousa
Trátase de, en resu_m o, intent,ar dar
mensaxes efectivas para a mellara da
nosa saúde, _dos coidados s;mitarios,
etc. Iso que agora está tanto de actualidad~: facer educación sanitar.i a e
para a saúde da nosa poboación . .
Preténdese que sexa de proveito, de
actualidade; con ·enfoques e suxestións que interesen ó lector e lectora,
pola linguaxe clara,
concisa; con base
Científica
e,
inclusq, con
referencias
bibliográficas
axeitadas para
quen queira ·
seguir lendo e
documentándose.
Non
é
a
intención
desta sección

tratar temas para profesionais da
ás queimaduras ou enzoufalas coa
medicina ou da enfermería . . Eses
primeira pomada que atopemos á
teñen xa as súas publicaci6ns . ·man. Iso que, sen sabermos ben por
Tampouco facerlle a competencia ás 'qué, está tan extendido entre nós.
Os pequenos por diante ·
revistas especializadas. E, moito
menos, suplanta-lo papel da médica,
Queremos chegar ós que teñen
do ATS ou do boticaria, que son o~ · pouquiño tempo para ler e moito
especialistas para cada caso.
que faenar. Tamén á aqueles que, polo
· Non. O obxectivo desta sección é rrroito vivir, xa os seus olliños están a
moito máis sinxelo e, se queredes,
cansar, pero gustan de seguir lendo, se
moito máis humilde, pero tamén os artigas non son moi longos.
máis amplo. Isto quere ser coma un
Sen excluírmos a ninguén, nas
vademecum, é dicir: ese recordatorio nosas preferencias queremos empezar
que vai comigo, na miña mente para,
por ábaixo. O noso público preferido
cando chega o momento, ·lembrar será o mundo do campo e mariñeiro,
o mundo do. traballo e os estudiantes,
mínimamente aquilo que teño que
facer e, quizais tan importante, o que
os anciáns, os nenos e a muller, a
non debo facer.
barriada e o rural. Tamén os sectores
deprimidos ·OU de infortunio social.
Por exemplo,
non
debo
Non esquecerémo-lo noso pobo
cando vai de ex cursión, á praia, ou,
botarlle pasta
dos dentes
poñamos por- caso, coida das abellas·
nos intres de lecer, etc.
Un saúdo de boa andanza e,
¡contamos contigo, convosco!.

¿Que quen somos nós?
Román López Hortas. Médico. 36 anos. Socio do
Celta, como debe ser, sendo natural de Vigo.
Especialidade: Medicina de Familia e Comunitaria,
vía MIR, feita en Ferrol. Experto en ópera. Pero
sobre todo esposo e pai de dous fillos.
¿Por que todos estes detalles? Román é o noso home
ideal para o que pretendemos. Ten ciencia e sabencia
e sabe situarse no papel do outro, do enfer1110 sobre todo.
Xoaquín Campo Freire, o que isto escribe hoxe,
ATS-DUE. Traballo na Rede Primaria de Saúde e
tamén en Xeriatría social.

e · ··· · · · ·
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CRONICA

ESTIVEN NO SÁHARA CON ELES ... E CHOVÍA
Aínda teño moitas das areíñas que eles
me foron peneirando no corazón. ~orque
o deserto é poesía, dixo un amigo, pero
poesía de vida, xenerosa e de loita pola
terra das nais. Porque no Sáhara a terra é
grande e feminina, co ·ventre seco polo
sol, morena e ferida.

O que máis me gustou da miña viaxe, foron
as persoas. E tiven que aprender outra vez a rir,
a xogar, a bailar. E había moitísimos· nenos que
se che collían da man e facíanme coxegas polos
pés. E aínda non me saiu a pintura das mans
que me puxeron as mulleres cando cheguei.
Cando a xente que ten pouquiño, equen de
darcho todo, entendes como é a casa de Deus:
solecida e po boada, con mantas para quen
chega, con bicos e caricias, con un sitio no
chan para comer. E choveu. Coma un regalo
para os bichiños e as cenouras.

E o tempo no deserto vai coma o
vento, furando nas pedras, engordiño,
sen te decatar.

···············e

Un día leváronme en coche moi
lonxe, dando botes coma se fora un
camelo xigante, ata chegar a unha árbor . E paramos ali. Érao todo: un río
verd n vertical cara o ceo. Soa. E ali
om mo , fixen1os o té, e xogamos ó
futbol e gabeaip.o ponlas arriba, para
logo caer.

María López

Creo que o Sáhara é o único sitio onde
un cabrito se chama Luis Ángel, como na
telenovela que ven en árabe, e o deserto ·é
mar, tamén dixo o poeta.

.E oxalá que remate esta guerra pola paz, que
recuperen o dereito a vivir nos seus territorio
ocupados, que consigan soñar e medrar con
esperanza.
Un bico gránde, amigos e amigas: Leile,
Sáhala, Lala, Nayim, Jadiyetsu, Tsfarra, e Mujtar.
E tamén para Hetar, o neno que chorou.

e . . . . ..

O NOSOTABOLEIRO.
RESUMO ECONÓMICO IRIMIA 2001
Tal e como se quedou na Festa do Lume celebrada en Galegas o 2 de febreiro, e da que
demos boa canta no número 621 da revista, presentamos, en grandes liñas, o informe
económico da ASOCIACIÓN IRIMIA 2001.
Comparando os saldos a xaneiro/2000 e xaneiro/2001 ternos Lins
9.650 euros menos (1.605.659 ptas.).
É unha cifra importante que nos
empeza a preocupar.

¿A que é debido isto?
1.- Á gran cantidade de impagados no 2001 (387 subscrito res
pendentes de pago dun total de
1.015).
2.- Ó aumento do custo de distribu ión da revista (sobre todo os
ast d Corr os).

A última suba
da revista .foi
no ano 1993
A cousa é que se tódolos subscritores pagasen durante o ano 2001 a súa
cota, os ingresos ascenderían a
3.030.000 ptas. En realidade só
fornas capaces de conseguir que os
nosos subscriptores ingresasen a cantidade de 1.955.000 ptas., e quedan
pendentes de pago ó día de hoxe
1.240.000 ptas.
En canto ó ano 2002, xa ternos

2º - En breve enviaremos tamén a
todos aqueles que non pagastes o
2001 un contrareembolso.

xente preocupada que o pagou, o que
agradecemos enormemente.
Aínda por riba, debido a Correos,
disparáronse os custos da revista (o
custo r:nedio de enviar un exemplar
pasou de 13 ·a 59 ptas.). Cada revista
que chega á vosa casa ten os seguintes ·custos:
IMPRESIÓN

0,37 €

62 pts.

MAQUETACION

0,08 €

13 pts.

DISTRIBUCION

0,09 €

16 pts.

CORREOS

0,35 €

59 pts.

TOTAL

0,90€

149 pts.

Por suposto non induímos outros .
gastos como o material de oficina, o
teléfono, o . correo electrónico, o
custo do piso, os gastos bancarios, etc.
O orzamento mínimo necesario
para a edición da revista durante o
2002 ascende a 25.700 _ (4.276.120
ptas.).Arestora nas cantas de IRIMIA
só dispoñemos do 50% deses cartas.

¿Que estamos facendo e qµe
irnos facer?
1º - N es tes días pasáronse as domiciliacións que nos faltaban por
cobrar correspondentes ó 2001.

3º - Antes do verán tentaremos
pasar tódalas domiciliacións do
2002.
4º- Despois ~o verán pasarémo-los
contrareembolsos do ano 2002 a
aqueles· que non tivesen pagado
este ano.
Debido a todo o que dixemos e coa
finalidade de adapta-lo prezo da
subscrición ó custo da. revista, para o
ano 2002 vémonos abrigados a subila subscrición da revista (causa que ·
non faciamos desde o ano 1993). Os
prezos quedan así:
Ordinaria
Real
De apoio

18 €
21 €
33 €

Pregamos que se alguén de vós
quere muda~la súa cota de pago nolo
faga saber chamando ó 982- 254125,
escribindo ó apartado de correos 980
de Santiago ou a irimia@wanadoo.es:
A XUNTA DIRECTIVA
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SOMOS IGREXA

Antón Martínez Aneiros*

ESPERTEMOS XA

Galicia debe estar presente neste
acontecemento. "Somos igrexa" destaca nesta hora coma o espacio aberto, necesario e disposto para acoller e
dar participación a todos . Comeza a
aparecer a luz que estabamos agardando, dende hai moitos anos, os
Grupos, as Comunidades, todas as
persoas pioneiras que levan traballando aquí entre nós en proxectos ben
coñecidos, mantendo a esperanza e a
fe fronte á incomprensión. Non as
cito porque as ternos na memoria e
no corazón. Tamén aquelas outras .
insatisfeitas duna igrexa que perdeu a
orientación e foi deixando de figurar
c<?mo servidora para quedar só en
mandona: E por enriba manda mal.
Esta historia debe ir rematando.
Sobran mando e faltan traballadoras.
Si, en feminino. _Desta maneira o
están vendo incl_uso algúns curas.
Como mostra aí están os sententa e
un de Girona. Pero hai máis que senten o mesmo aínda que non teñan a

valentía de o dicir en público. Os laicos deberían ser os animadores dos
c~egos dispostos pero indecisos neste
periodo · de transición da Igrexa. ·
Irimia, sen pontificar, estivo e está a
ser unha boa ponte para atravesar.
Haberá que estudiar ó xeito de facer
campaña.
Tamén a xente estudiosa e traballadora da teoloxía e do pensamento, da
biblia, etc. debe participar neste espacio que vai abrindo "somos Igrexa" e
que algúns bispos xa sinalan como
referente oportuno para o cambio
que se agarda -mellor dita- que
debemos realizar sen agardar máis,
pois do contrario xa chegaría demasiado tard~. É hora.
O Encontro de Madrid, en setembro, agarda coñecer a experiencia
galega. Eles din que os galegas
somos ricos en iniciativas contrastadas e que debemos dalas a coñecer
más aló dos nasos límites.
Nunha das mesas redondas, na

.Universidade Carlos III de Leganés,
agardan que a presencia galega faga
unha exposición que recolla o esencial da experiencia de cambio -así
en singular- que se veu vivindo,
dende hai máis dun cuarto de século,
por grupos de persoas en Galicia.
Xuntos, como tantas veces, terémonos que sentir e deberémolo preparar buscando a persoa que o faga en
representación de todos.
En setembro, con "somos igrexa" ,
Madrid vai ser internacional, acollendo xente de outros continentes.
Tamén outras persoas que veñen do
chamado terceiro mundo. Hai que
facer- o esforzo de axudarlles economicamente, sobre todo ás mulleres.
Para este caso, Irimia ·abre unha
canta especial no BBVA co número
0182-0267-15-0207905484, onde se
pode facer os ingresos. Hai que indicar sempre no banco: "para o encontro de Madrid".
*Enlace de "Somos Igrexa"
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FAI ANDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

Boa mexada, boa cor e tres figas ó do.utor
E de tanto falar no outro número de enfermidades ¡parece que nos viu
unha meiga! Alá tivemos que ir nós ó médico que, aínda bo foi, resultou
ser un mociño novo ... (Deus nos. dea saúde .. .). Pois si, alá fomos, a que nos
dera unhas fregas, ¡perdón!, unhas menciñas, ou medicinas que tamén se di.
Alí comprobámo-los insáns usos lingüísticos sanitarios .A primeira na fronte: no primeiro mostrador xa nos responderon en castelán ás nosas preguntas en galega. Resulta que o único que vos estaba en galega eran os . ·
carteis indicadores xerais, os que veñen de fábrica ... , porque por lei o hospital públic'o .ten certas abrigas, agora ben, os feítos na casa ¡todos en castelán! E xa non falernos dos usos orais ... Pase usté, quítese la camísíña e échese en la camíña. N a maioría dos casos a Lei de normalización lingüística non
pasou por alí, ou eles non estaban o día que a viñeron instalar.
A ver se podemos amañar algo desde aquí: ª· ver, ¿hai algún irimego no
mundo sanitario? Seguramente si .. Sería marabilloso que contaxiaséde-lo
voso entusiasmo no voso posto de traballo (algúns, como os novos colaboradore da páxina 11, xa sabemos que o facedes).A cousa xa non é só fala1 con aqueles que vos chegan "en galega", debería .ser máis activa: levar
i t
abo coa xente que xa vai resignada a que neses sans lugares hai que
falar " ivilizado" para que os consideren. E se aparece alguén de fóra con
dificultad s para entendervos, pois tamén se lle bota unha man, .que para ·
iso somos políglotas. ¿ou é que non sabedes falar inglés?
Tamén, se un día tendes un pouco, podedes botarlle unha ollada ós escritos e á papelería do voso contorno laboral, ó mellar xa está avellada, as
fotocopias xa se len mal ... e ¿por que non, se se renova, non fa-celo en galega?
A normalización do galego évos traballo de todos. E n9n pensedes que
só falan galega catro vellos mariñeiros xuntos metidos nun bote, ¡mirade
para o gráfico !

O CANTAR DO IRIMEGO
1. O británico Balfour
tiña a decisió'n nefanda
de. fundar para Israel
un Estado ¡en Uganda! .
2. Pareceulle acertado
a Theodor Herzl, xornalista
que impulsou un século hai
o hebraísmo sionista.
3. Primeira Guerra Mundial:
encargan a Gran Bretaña
de Palestina, onde nace
o descontento e a saña.
4. Os árabes palestinos
no Mil N ovecentos Vinte
erguen berros de protesta
· con voz ferida e ferint.e.
5. · No ano Corenta e Oito
nese chan tan disputado
os xudeus establecen
a patria, o seu Estado.
·6. Setecentas mil persoas
- oito por cento, xudeus·soamente o tres por cento
eran territorios seus.
7. Deron en chegar hebreos
e co traballo diario
fixeron revolución
milagres no eído agrario.
8. No mundo hoxe existen
catorce millóns xudeus
que pra entrar en Israel
falan dos dereitos seus.
9. Coa cuestión do o uro negro

complícase o asunto,
poís os árabes xa teñen
co ·petróleo inoíto unto.
10. E nos Estados Unidos
xudeus moi poderosos
o poblema acentúan
cos auxilios xenerosos.

• só castelán

16-25

26-40

41-65

máis 65

17,7
35 ,7
23
23,5

12,9
24,8
32,2
30 ,2

7,5
15,2
33,8
43,5

58
9,5
25,8
58,9

Lingu habitual egundo idade en Galicia. Fonte: Mapa sociolingüístico
d Galicia.

· ······ · ··e

11. Un pobo que padeceu
cos nazis o exterminio
perde a memoria e dá
mostras de cruel dominio.
12. A cuestión é que ninguén
pode establece-lo trato
de que entren os dous pés
xuntíños mm só zapato.

