
u é ~~~" sementa e Q U 1 N C E N A L ••••••••••••••••••••• ...........................••............•.. !'utro quen recolle. R E V 1 S T A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ............... . . 



·················e 

EDITORIAL LETRAS GALEGAS Ese 

día adoita suceder que a portada dos xornais, subliñan

do a excepción, aparezan en galega. Pura fachada. 

Poderiamos sentenciar que "unha vez ó ano non fai 

dan o". Ref erímonos ó 1 7 de maio, lembranza da data 

na que Rosalia de Castro dedicou o seu libro Cantares 

Gallegos á escritora que escolleu o pseudónimo mascu

lino de Fernán Caballero. 

Día das Letras Galegas, instituído pala Real Academia 

Galega que dende 1964 vén dedicándoo a a un literato 

defunto. Interesante resurrección na nasa memoria 

colectiva dun galeguista e a difusión da súa obra, amén 

dun acto de xustiza. 

O importante é 

que ese día dina

mice a galeguidade 

e, máis concreta

mente, o uso da 

nasa fala, o bxecti

vo que veu aca

dando en boa 

parte, · dende hai 

uns vinte anos, a 

radio e televisión 

galegas, quizais os 

dous sectores que, 

malia as deficien-

Cias, outorgaron 

máis presencia 

pública e normali

dade ó naso idio-

ma. 

Que a nasa lin

gua está no ar e o 

seu futuro non é claro, parece obvio. Dada a pouca pai

xón polo asunto, a celebración illada de tal día, sempre 

poderá soar a premio de consolación ou a táctica polí

tica. Sospeita que se fixo presente cando declararon fes

tiva esa data e moitos centros académicos deixaron de 

celebrala. Tense a impresión de que o partido no poder 

intentou un alarde que pasou do slogan das eleccións 

-"galega coma ti"- a estoutro: "máis galegas ca nin

guén". 

A cuestión semella ambigua. Non irnos ser tan rigo

roso e puritanos que rexeitemos algo que pode axudar 

á pervivencia do naso idioma e cultura; mais tampouco 

tan inxenuos que vexámo-lo monte do galeguismo 

pr ñ de ourego. Que non se poida dicir que pasou o 

día pa ou aromaría. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO DESASTRE DE PRIVA-
DA Insisto: a privada non vai ben, é todo propa
ganda e, ás veces, cand.o funciona, é un peligro peri
go. 
Fóra mitos. Xa caeremos da burra, xa virá ·a pendu-
lazo de volta. · 
A pública non será gran causa, haberá que depurala, 
mellorala, dinarnizali ... . pero o da privada é un 
desastre directamente proporcional ó tamaño da 
empresa. Cando é unha empresa unipersoal, funcio
na razonablemente ben. Cando é pequena ou 
mediana, comezan os vicios, pero aínda, ¡bah! Cando 
é un medio monopolio, botemos a correr. 
Xaora que hai auditorías. Si señor. A mellar audito
ra era unha que chamaban Arthur Andersen. Era 
poderosísima e encargábase de controla-la correc
ción das cantas e a calidade doutras empresas por 
todo o mundo. Foi a pique por corrupta. A privada 
controlando a privada. Ben. 
O peor é cando xa non che deixan escoller entre 
pública e privada. Por iso os que abrimos aquela 
co.ntiña na que se nos ingresaba a bolsa de estudios 
na Caixa Postal, unha banca pública" con la garantía 
del estado", pasarnos á volta duns anos a ser:¡:nos 
clientes do BBV A. E o do BBVA é outra historia 
bonita. 
Aí atrás o BBVA embargou o hospital ó investigador 
colombiano Patarroyo, o mesmo que acababa de 
recibir un premio Príncipe de Asturias pola súa 
investigación ó servicio da humanidade. Tanto que 
se negou a vende-la patente da súa vacina contra a 
malaria ás multinacionais farmacéuticas e, para 
cabreo do señor !barra e compañía, doou esa paten
te á Orga'nización Mundial da Saúde. Acabaron con 
Patarroyo. 
Agora disque ese banco, látigo de altruístas, tiña car
tas negros a esgalla en paraísos fiscais que xeraban 
extraordinarios beneficios, non precisamente para a 
humanidade en xeral, serrón para os humanísimos 
membros do seu consello de administración en par
ticular. 
Énos imprescindible un sector público de calidade, 
eficiente, obxectivo, capaz. É a garantía dunha socie
dade máis igualitaria. E iso implica cambios de acti
tude. Nos políticos, cando non eren no público 
serrón é para crear dependencias. Nos empregados 
públicos; que se deben ó cliente, que é a xente, 
obviedade non sempre obvia. E nos sindicatos da 
administración, que debería ter por riba de calquera 
interese de individuos, afiliados ou gremios un 
obxectivo político de alcance: que o público funcio
ne e demostre que o fai mellar có privado. 



A CLAVE 

BQANO\IA 

lo ECO 
Agustín e Carmela 

QUE A PAZ SE ESTENDA A TODOS 

Naque! día "as portas estaban pechadas".Hoxe tamén témo-las portas pechas por 

mor do medo¿ a que e a quen? .... á dictadura dos cartas, á dictadura da xerarquía 

eclesiástica, a pasar fa me. O- medo ó outro, a que nos estorbe, nos interrogue, a ter 

que compartir con el o naso pan. 

Coas portas pechadas entra Xesús. Non pode ser que a súa vida acabe, sentimos que 

resucitou, ternos que crer na súa vida para que poida resucitar en nós. 

O que di é "Paz covosco" , díllelo Ós que están pechados. Pero non só para eles xa 

que de seguido os manda saír co alento do Espirito. Non podemos quedar pechados 

Xesús anímanos a facer o que el fixo para que a paz se estenda a todos. A Paz non 

se constrúe só falando, hai que saír da "habitación", saír ó mundo e traballar cóbado 

con cóbado con tódalas mulleres e tódolos· homes que buscan un futuro mellar. 

Os terrorismos, o dos poderosos en primeiro lugar, as guerras que tamén alimentan 

os poderosos, as fames que tampouco queren aliviar os poderosos, son posibles por

que nos acovardamos e consentimos as temeridades dos que mandan. 

Haberá moitos coma Tomé que necesitarán ver para crer pero os que eremos ternos 

que facer crible o Reino para os máis febles._ 

Francisco X. Martínez Prieto 

Recibide o Espirito Santo . 

A mirada de fe de Xoán vai máis al-O de visións miragreiras que poñan o punto de atención nun Xesús que atravese partos e 

paredes, ou que amase as feridas en sinal de prodixios. 

A profundidade de Xoán quere contaxiáno-lexperiencia· dun Señor que se fai presente sempre e en tódalas situacións. El está "no 

medio" dos seus discípulos e do seu mundo (acampado, encarnado). Vi~i-la súa presencia lévanos a un gozo inmenso. Varias 

expresiÓns-clave. conteñen a expresiún dun novo mundo (Reino) anunciado pala presencia do resucitado, polo saúdo da paz, pala 

posibilidade de "nacer de novo" mediante o perdón dos pecados. 

Desde a realidade pechada e de medo no lugar de reunión dos discípulos Xesús invita a abrirse con valentía a unha misión que se 

fai posible gracias ó Espirito. ·as discípulos históricos de Xesús representan a tódolos crentes do futuro que contamos co Espirito 

para supera-! nasos medos, para poñer en marcha a misión da evanxelización e construílo Reino. 

e ············· 



APENEIRA 
.................................................................. ..... .. ......... ....................... .......... ........................... ............ ............................................................ ~ ................ ................................. :: ..... ........ .. . 

................. º 

11A EUROPA DAS LINGUAS" é unha mostra que se pode ver 

en Caixa Galicia de Santiago ata o 30, montada pola Asociación Socio-Pedagóxica e 

na que podemos analiza-la proxección do idioma nos alumnos da ESO en distintas 

nacións. Esta ilustración foi agasallada co nº 18 de Brincadeira, acompañada dun 

artigo: "SOS Vintecinco linguas marren ó ano" ~as 6.000 que aínda hoxe están a 

facer pobo. Total que 4.800 (o 800/o) están en risco de desaparición no s. XXI con 

toda a destrucción e morte que isto supón, xa que o idioma é a alma do pobo. O 
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multilingüismo acompañado coas novas tecnoloxías e os medios de traducción está 

a se- lo camiño axeitado para a interdependencia propia do mundo de hoxe pero sen 

esq.uece-las raíces que dan vida ás diferentes culturas porque non hai linguas supe

riores, todas son iguais. 

AS ELECCIÓNS ÁS 
CÁMARAS AGRA-
RIAS, o 26, veñen precedidas 

dunha manipulación política polo poder 

máis próximo ós labregos, o de moitos 

concellos e das deputacións, adulteran

do o carácter sindical destes comicios, 

cando teñen que se-los labregos os que 

defendan os seus intereses nestas cáma

ras que van ser órganos consultivos coa 

Administración nas mesas de negocia

ción do seu sector. Na foto a presenta

ción da candidatura do Sindicato 

Labrego Galega por Lugo da man da súa 

secretaria, Lid ia Senra, e do cabeza de 

lista Xosé Ledo e cuns 25.000 labregos 

electores seguida da ·coruña, con algúns 

menos. 

A MESA POLA DEFENSA DO GALEGO NO 
BIERZO xunta a varios colectivos que están a traballar desde hai. 12 anos polo 

noso idioma naquela comarca, o que falan máis de 50.000 bercianos. Así, a Escala de 

Gaitas de Vilafranca, o berce de Freí Martín Sarmiento, ou Fala Ceibe manteñen viva 

a nosa cultura en parroquias do Bierzo occ.idental coma na escala de ~orullón onde 

ensina Nicanor Álvarez, un dos coordinadores da Mesa, na foto, e que loi.tan porque 

o galega sexa polo menos unha materia opcional. Outros como o "Esllabón Lleonista" 

ou a "Unión del Pueblo Leonés" apostan por un bable entre o asturleonés e o galega . 

ou o "Partido del Bierzo", que prefire o berciano como un dialecto lindante co gale

ga. 

Os chineses tiveron as vacacións do 1 de maio, festa dos obreiros, pero algúns deles 

xa non chegaron a esta data: 62 mineiros morreron nos 15 días anteriores, esgota

dos por xornadas longuísimas para surti-las necesidades de carbón nestas vacacións. 

Pero no 2001 morreron nas minas de CHINA máis de 5.395 mineiros. Son moi

tas as contradiccións deste sistema: así, o xeito de frea-lo crecemento da poboación 

que é o 200/o da mundial (1.300 millóns) nun territorio que é só o 70/o do agro deste 

planeta ... No 2050 poden ser 1.600 millóns si se segue o abrigando a tersó 1 filio en 

moitas cidades e 2 no campo se o primeiro foi nena ou minusválido. Os que agachan 

máis de un, son persoas non rexistradas, non cantan para nada ... Outros emigraron 

como Jameiwu, a filia e o marido viven en Lugo . 
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·. COLOMBIA é u.n dos países 

con máis proxección nas nasas comar

cas, só en Pontea reas están- censados 

máis de 200 cidadáns de an. Teñen elec

tións o 26. Un país totalmente tortura

do pala violencia ó que segundo varias 

. ONG·, España está a· vender armas ... . 

Hoxe lembramos unha ·candidata, lngrid · 

Betancourt, na foto, que foi secuestrada 

pala guerrilla despois de denuncia-la 

corrupción dos políticos, sobre todo no 

seu libto La roge <;JU coeur. Mesmo 

renunciara ó Senado ó que cualificou 

coma "un niño de ratas" e ten máis 

medo ós políticos que están a compra

los votos á guerrilla, acusando a aqueles 

de manterse a cargo : das mafias da 

droga criminalizando falsamente os 

labregos e protexendo os traficantes. 

o TERRORISMO DO ESTADO DE ISRAEL segue a 

se-la vergoña dos .que hoxe habitamos este planeta, só paliada polo clamor dos paci-

. fistas que están a medrar entre nós. Así eri Lugo está a haber manifestaci~n~ e con-. 

ferencias informativas como a do biblista Xosé Antón González ou a do Director de 

Estratexia Rexional de Amnistía Internacional que despois de investiga-la marte de 

centos de palestinos vén a Lugo. O Concello de Oleiros vai irmandarse coa torturada 

lenin e está a pedir a retirada dos Premio Nóbel a Simón Peres e o procesamento do 

violador dos dereitos humanos Sharón. Camilo Nogueira despois de estár en lenin 

declarou: "o horror tamén é político porque tamén os ministerios, arquivos, escalas e 

hcispitais foron derruidos", por certo construidos cos cartas de todos nós . . 

A INDEPENDENCIA 
DE TIMOR ORIENTAL, 
o día 20, é o recoñecemento do 1 º país 

do XXI, despois de m.oitos anos de loitar 

contra a súa eliminación: 450 de colon.i

zación portu.guesa, 25 de ocupación 

indonesia e os tres últimos de transición 

ata o día 14. no que celebraron as pri

~eiras elecció.ns. Na foto o seu primeiro 

presidente Xanana Gusmao, votando 

xunto co líder da oposición, Xavier 

Amaral. .. Foi o líder das forzas indepen

. dentistas que se enfrontaron durante 15 

anos contra o exército indonesio ata 

que foi encarcerado no 1992. Agora 

,nestes 3 anos de treito baixo a guía da 

ONU seguiu a se-lo aglutinador dos seus 

cidadáns. 

11 ÉTICA E CULTURA DA SOLIDARIEDADE" é un 

ciclo da Fundación Barrié d~ la Maza ·(no Cantón Grande da Coruña) que vai axudar 

a informarnos e concienciarnos sobre o drama da inxustiza actual. O 22 o economis

ta Muhammad Yunus, director do Grameen Bank de Bangladesh, na foto, vai deseñar 

"Cara a un mundo sen pobreza". Este humanjsta é dos que defenden que unha distri

bución axeitada de alimentos remataría coa fame do mundo e que son as razóns 

políticas e económicas de autoritarismo e falla de democracia as que posibilitan que 

haxa pobos que se funden nesta miseria esmagados por un mercado cruel cos máis 

pobres. _ ...... ... ... . 



~ .27891 CERVQ (Lugo) 
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POLITICA Tintxu 

RENOVACIÓN A FONDO 

A recente asemblea do Bloque Nacionalista Galega tivo ampla 
repercusión na prensa. Sobre todo as polémicas e dificultades 
para decidí-los postas de representación interna: as continuas 

diferencias entre o voceiro e mailo home forte da UPG, 
Francisco Rodríguez, o mesmo enfrontamento de última hora 

entre o propio Beiras e mailos dirixentes do seu grupo, 
Esquerda Nacionalista, a lista alternativa de. independentes pa'ra . 

o canse/lo nacional ... 

Os medios informativos tiveron en xeral unha reacción curiosa: logo 

dunha traxectoria de merecidas críticas ó BNG pola falta de transpa

rencia e .de renovación, agora poñían en dúbida esta última, logo da 

desaparición de trece dos dezanove membros da antiga permanente 

(coa continuidade de seis) ou dun cambio de máis da metade dos mem

bros do consello nacional. 

A valoración das novidades na permanente haberá que vela no tra

ballo futuro, no papel que se atribúe e desenvolven os novos membros 

ou na dinámica que se cree entre os tres personaxes máis destacados: 

Beiras, Rodríguezn, agora poñían en dúbida esta última, logo da desa

parición de trece dos dezanove mémbros da antiga permanente (coa 

continuidade de seis) ou dun cambio de máis da metade dos membros 

do consello nacional. 

A valoración d~s novidades na permanente haberá que vela no tra~ 

bailo futuro, no papel que se atribúe e desenvolven os novos membros 

ou na dinámica que se cree entre os tres personaxes máis destacados: 

Beiras, Rodríguez na asemblea final. Ou sexa que parece existir ampla 

coincidencia da liña que hai que seguir, na que destaca a aceptación do 

xiro cara ó diálogo e o rebaixe da confrontación co Partido Popular. 

Por iso resulta máis rechamante que sexa sobre este punto concreto 

onde algúns significados militantes marquen as distancias coa doutrina 

e práctica oficial seguida polo voceiro, Xosé Manuel Beiras, ou as pro

pias. manifestacións <leste un par de días despois de que remate o con

greso. As reiteradas tomas de postura de Francisco Rodrígu~z e as coin

cidencias doutros destacados militantes da UPG coma o secretario xeral 

da CIG, Seix9, ou Pilar García Negro deixan en· pé unha importante 

interrogante. 

Curiosamente, na mesma fin de semana culminaban os congresos 

provinciais do PP, nos· que non hai constancia de grandes debates ideo

lóxicos e que puxeron nos seus postos os que tiñan que estar neles: a 

xente de Cacharro e Baltar, sobre todo, e os dos pactos re~ultantes entre 

as diversas familias, na Coruña e Pontevedra. 
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LE PEN E A ULTRADEREITA EUROPEA. 
O auxe da ultradereita en Francia e Europa debe levarnos a certas reflexións. Os analistas 

afirman que en Europa case un de cada cinco votos é para posicións ultradereitistas. 

As eleccións presidencias francesas 
puxeron de manifesto unha realidade 
que dende hai tempo vén ameazando 
a democracia europea. Que o réxime 
derúocrático é a mellar forma de 
organización política da convivencia 
entre as persoas é indubidable. Que 
baixo este marco se cometan moitas 
atrocidades e censuras tamén é certo. 
Por iso día a día debemos loitar con
tra as posicións fascistas que intentan 
limita-la liberdade individual e 
colectiva, un dos valores máis neta
mente democráticos. 

A crise da partitocracia demo
crática 

¿Por que existe tanta desconfianza 
con relación ós polÍticos? Manuel 
Castells, nun recente artigo no diario 
"El País" afirma textualmente: "fálase 
da _, insegutidade persoal, de delin-

a democracia 
-deriva da 

partipación 
cidadá 

cuencia, de perda de identidade 
nacional (ameazada pola invasión dos 
inmigrantes e a supranacionalidade · 
da Unión Europea), dun traballo en 
perigo e unha seguridade social sen 
futuro, dun mundo dominado polas 
multinacionais, dunha vida alienada 
pola tecnoloxía, · duns gobernos 
dominados por burocracias arrogan
tes, en Bruxelas ou en Washington, 
dun superpoder americano sen con
trol, dunha· Unión europea pusiláni
me no mundo e tecnocrática en 
Europa, duns mercados financeiros 

onde os nosos aforras pódense eva

porar sen saber por qué, duns medios 
de comunicaCión dominados polo 
sensacionalismo, duns políticos 
venais, servís e mentiráns". 
· Moitas das causas mencionadas e 

outras están no trasfondo dese auxe 
de opcións que se aproveitan do sis
tema democrático para poñer en 
práctica a súa "dictadura". Todo isto 
debe levarnos a repensar a democra
cia día a día e non ocasionalmente. A 
lexitimación do poder democrático 
deriva da participación cidadá nas 
consultas electorais e esta cada vez é 
menor. Isto significa que as fórmulas 
da partitocracia actual son cada vez 
menos válidas e significativas e iso é a 
"carne de cultivo" para movementos 

populistas e xenófobos. O neolibera
lismo actual baséase só na liberdade 
dos mercados e. esquiva ou ningunea 
aspectos que no p.acemento do libe
ralismo eran e deberían seguir sendo 
actualmente esencias como a defensa 
do Estado de dereito, o pluralismo 

político, a liberdade de opinión e a 
crítica, os dereitos humanos e a sobe
ránía individual. Hai que recuperar 
estes aspectos humanistas e netamen
te democráticos e cómprenos ser 
capaces de conxeniar liberdade e 
seguridade. Para iso é. preciso con

cienciar os cidadáns, facelos máis par
tícipes da vida pública (non só nos 

momento da votación)' que os prin
cipais axentes de socialización (fami
lia, escala, medios de comunicación) 
exerzin un papel educador, "con
ciendador' ' dos valores democráti

cos, que a política coa emigración 
cambie. N este sentido é preciso crear 
condicións de traballo nos seus pro

pios países e os que Europa necesite 
sexan tratados como persoas, respec
tando tódolos seus dereitos. 
Finalmente, resulta imprescindible 

u~a globalización solidaria e respec
tuosa coa natureza e cos dereitos das 
persoas, cunha axeitada distribución 
dos recursos económicos. Deste xeito 
os lepens non terían cabida. 
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2002:ANO OE 
FREI MARTINO SARMIENTO 

OS RESTOS DO P. SARMl'ENTO 
Con este artigo rematamos a serie que lle viñemos dedicando o protagonista das Nasas 

Letras do ano 2002. ¿Ouenserá o afortunado ou afortunada do 2003? 

A desaparecida igrexa de San Martiño de Madrid, onde foi enterrado o P. Sarmiento. 
Gravado do século XVIII. 

O noso bieito falece en Madrid 

o 7 de decembro de 1772, despois 

de vivir 28 días, 8 meses e 77 

anos, unha existencia apreciable 

para aquela época en que a espe

ranza de vida era moi curta, non 

superaba o medio século. Ó día 

seguinte recibiu sepultura dentro 

da mesma igrexa monástica de 

San Martiño, na capela do Cristo, 

como o testemuña o epitafio que 

campaba sobre a súa tumba, que 

copiou o ilustrado Antonio Ponz 

na súa Viaje de España, 1772-

1794 (tomo V, páxina 199): 

olím Rivi. populensís, Ordínís 

Indíarumque Cro_nographus) lín

guarum perítía, moríbus, scíentía 

ubique clarus, natus V. Idus Mart. 

MDCXCV. Denatus Matríti VII 

Idus Decembris MDCCLXXII. 

H. F S. Bernardus Gayos o Abbas, 

ac monasteríum Diví Martíni fratí 

dílectissímo F C. 

Poucos anos tiveron de acougo 

os seus ósos, non máis que 3 7, pois 

· en 1809, en plena revolta contra as 

tropas napoleónicas, o goberno de 

José Bonaparte decretou a demo-

truccións relixio.sas, xurdidas as 

máis delas á protectora sombra 

real e aristocrática da corte. 

O derFibo foi total, non respec

tando nada, nin mesmo ningunha 

das capelas, entre as que se sabe 

que as había de moito valor artís

tico, coma a da N osa Señora da 

Valvanera ergueita nos últimos 

anos do reinado de Carlos V, con 

varios sepulcros. Outra tamén 

importante, sobre todo a nivel 

popular, era a do Cristo, presidida 

lición deste templo, co pretexto por unha talla que se supón obra 

D. O.M. Martinus Sarmiento 

Calaicus, Monachus Benedictini. 

Congregat. Vallisoletanae, Abbas 

de deixar máis espacio libre no 

centro urbano antigo de Madrid, 

ocupado por unha chea de cons-

do noso Gregario Fernández, e 

pola que. debía sentir . especial 

devoción Sarmiento, pois de non 



Clodio González Pérez 
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ser así escollería outro 'lugar para o 

seu repouso eterno. 

A desfeita empezou en 1809, 

pero alongouse varíos anos, como 

o amasa o que esta última capela 
-a do Cristo-· fose derruída 

aínda contra 1812, empezando a 

partir desta data a andaina dos res

tos de frei Martiño: 

Igual que os dos demais . perso

naxes que estaban ali enterrados, 

os ósos do bieito foron exhuma

dos e recolleitos, non sabemos se 

por separado, deixando constancia. 

de a quen perten~ían, ou se xun

taron todos, como se dun peque

no osario se tratase. Do templo 

pasaron ás bóvedas das Casas 

Consitoriais da vila e corte, é 

dicir, á ·casa do concello . madrile

ño, onde non botaron moito 

tempo, xa que o 23 de outubro de 

1813 a autoridade municipal 

mandoulle un oficio ó párroco da 

nova igrexa de San Martiño, no 

que lle comunicaba que pasase 

canto antes a retira-los restos que 

estaban ali depositados, para que 

recibisen sepultura Ílo cemiterio 

da devandita parroquia con el deco

ro y Yj1agnificencia correspondiente . a 

los héroes de quien son las cenizas. 

A orde non se cumpría ata o 

· mes de novembro, en que logo , 

doutro oficio o abade pasou a 

recollelos, pero coa condición de 

que mentres non se construíse un 

panteón digno, quedarían deposi

tados na bóveda da igrexa, que 

nestes anos era a de San Basilio, 

axiña había de segui-la a sorte da 

monástica de San Mattiño, con

veiténdose en 1836 en cuartel e 

pouco despois en teatr<?. 

A parroquia pasou entón ó ora

torio de San Filipe N eri, onde 

segue actualmente. Para ela viñe

ron varias obras artísticas que per-

. tenceran ó desap~recido .mosteiro, 

pero o que non se sabe de certo é 

se tamé~ foron trasladadas as cin

zas que ficaban depositadas na 

bóveda, e das que non hai cons

tancia documental de que recibi

sen sepultura. ¿Acharanse na 

actual igrexa? ¿foron enterradas de 

novo?, ... nada se sabe. Non estaría 

vai ser que se atopen ali, agachadas 
· en calquera curruncho. 

· O descubrimento dos restos do 

sabio bieito constituiría todo un 
acontecemento, pero · aínda que 

nunca se saiba do seu -parado~ro, 

deberíase erguer canto antes na 

súa memoria· un pequeno monu
mento de carácter fúnebre en San 

Domingos de Bonaval, no 

Panteón de Galegas Ilustres, pois 

xa vai sendo hora de que ademais 

dos enterrados tamén se lembre a 

tódolos demais qu~ o merezan, 

malia q'ue non haxa a posibilidade 

de que fiquen aquí as cinzas, por

.que, ó fin e ó cabo, o que interesa 
é a súa obra e non os seus ósos. 

Sarmiento é un deles, e ben o 
situada na rúa do Desengaño, que . mal revisar ben as bóvedas, non merece. 

e······· .. ···· 
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ENTREVISTA 

CONVERSA, CON , 
ROSA MARIA·VERQUGO: MATES, ECONOMISTA 
Fa/amos con Rosa Verdugo, doutora en Economía da Universidade de Santiago, sobre a 

situación laboral da muller. Estudiosa do tema, analiza os resultados das recentes 
axudas públicas que se lle deron.Axudas que non acaban de conseguí-lo seu obxectivo 

último: a incorporación definitiva e estable da muller ó mundo do trabal/o. 

Rosa, vés de publicar un traba
llo sobre o emprego feminino en 
Galicia. ¿Cales son -as principais 
características que o definen? 

Sería máis adecuado dicir un traba
llo sobre o desemprego feminino, xa 
que, por desgracia, hoxe en día as 
mulleres galeg·as predominamos máis 
no mercado laboral baixo a fórmula 
de desempregadas que baixo a fór_
mula de ocupadas. 

As cifras coas que se cerra o ano 
2001 indican que a taxa de desem
prego do noso país foi do 13,2%; 
agora ben, de diferenciarmos por 
xénero, a taxa de desemprego femini
na alcanzou o 17,8%, case o dobre 
que a masculina, que se situou no 
9,8%. 

No que se refire ao colectivo de 
ocupadas, hai que sinalar que as 

mulleres destacamos nos contratos a 

xornada parcial (tanto nos de dura

ción temporal como nos de duración. 

indefinida) e que, para categorías 

profesionais idénticas, aínda seguimos 

a ter salarios inferiores aos homes. 

Desde eses datos que nos ofre

ces semella que aínda está lonxe 

a equiparación da muller co 

home no mundo laboral. 

Sen dúbida. E aínda poderla refor

zar esta idea con máis datos. Por 

exemplo, actualmente, mozos, maio

res de 45 anos e desempregados de 

longa duración son os tres colectivos 

máis afectados polo desemprego. Pois 

ben, en cada un destes colectivos pre

dominamos as mulleres. 

Desde hai varios anos véñense 
concedendo unha serie de axu

. das á contratación da mµller. 
¿Cales foron os seus efectos? 

Efecti.;amente, no mes de xullo do 

ano 1998 a Xunta de Galicia apro
bou os "Acordos sobre Medidas para 
o Crecemento e o Emprego en 
Galicia (1998-2001) ". Nestes acor
dos, as "Políticas Activas de 
Emprego" cobran especial importan
cia, sendo o fomento da contratación 
por conta allea un dos seus piares 
fundamentais. É certo que o colecti-

o punto de · 
partida das 

políticas· activas 
de emprego 

é incorrecto 

vo feminino é o grupo máis favoreci-:

do polo sistema de axudas, xa que se 

establecen maiores contías para a súa 

contratación. Mais, a inexistencia de 

datos publicados e a negativa da 

Xunta de Galicia para proporcionar 

esta información (por certo, pública), 

imposibilita coñecer se as maiores 

contías estipuladas para a contrata

ción de mulleres influíron na deci

sión dos empresarios no momento 

de realizar novos conÚatos. o que si 

podemos afirmar é que, despois de . 

tres anos de funcionamento das poli-



ticas activas de emprego, a taxa de 
desemprego feminina duplica á mas
culina. 

¿Cales eres que son os motivos 
diso? 

Na miña opinión, o punto de par
tida das políticas activas de emprego 
é incorrecto. Se o que se pretende é 
fomentar a contratación das mulleres, 
o primeiro que haberla que facer 
sería analizar cáles son os elementos 
que dificultan a súa contratación e, a 
continuación; tratar de minimizalos 
ou de eliminalos. Dito doutra forma, 
debería:se investigar por qué as 
empresas prefiren contratar homes 
antes que mulleres; seguramente, na 
elección dos empregadores estean a 
influír factores non sempre reais que 
os levan a decantarse polo colectivo 
masculino; por exemplo, existe a 
crenza de que as mulleres rexistran 
un maior absentismo laboral -e un 
maior número de baixas por enfer
midade que o colectivo masculino; 
sen embargo, os datos demostran ·que 
é precisamente ao revés, que son os 
homes os que rexistran máis baixas; 
se esta información fose coñecida 

polos contratadores, a contratación 
de mulleres faríase máis atractiva para 
as empresas. 

¿Que pensas que se debera 
facer para facilitar o acceso da 
muUer ó traballo? 

Tal e como dicía antes, existen 
unha serie de factores que inflúen 
negativamente ·na contratación das 

sen 
independencia 

económica non 
pode haber 

igualdade 
de sexo 

mulleres. A muller segue a ser a 

encargada do coidado dos familiares 

(nenos e vellos, principalmente), feito 

que dificulta aínda máis a súa inser

ción no mercado laboral. Polo tanto, 

unha actuación que beneficiaría á 

Pedro Pedrouzo Devesa 

integración laboral das mulleres sería 
a creación de servicios de atención a 
nenos e a vellos, con prezos accesibles 
para todos os niveis de renda. O ele
.vado · desemprego feminino está a 
agravar un problema que, por certo, 
sen ser novo, está de actualidade; falo 

. do avellentamento da poboación 
galega, que se agravará nos próximos 
anos se seguen a descender ( ou se 
manteñen) as taxas de natalidade 
actuais; estudios realizados recente
mente demostran que un dos ele
mentos que máis inflúe na taxa de 
natalidade é a situación laboral da 
muller. Así que, cando a muller se 
incorpore ao mercado laboral, 
aumentará a natalidade e frearemos o 
avellentamento da nosa poboación. 

¿Cales son as diferencias que 
encontras entre Galicia e outros 
lugares nos que esta incorpora
ción é xa un feito? 

Pois que noutros lugares existen 
se~vicios de atención aos nenos e aos 
véllos, por exemplo. E que noutros 
lugares as mulleres se decataron de 
que sen independencia económica 
non pode haber igualdade de sexos. 

[DE: G.UÉ:. fAL.At{ ?l 
DA Pt.DE:ROsTiA~~ 
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OBXECCIÓN FISCAL 
A repetición cansa e · a 

Administración é especialista en 

machacarnos p eriodicamente con 

temas políticos, futbolísticos, econó

micos, contributivos. .. Falando de 

contributivos, ¿pagastes xa os impos._ 

tos, coñecidos tamén como " trabu

cos" ?. Non fallan, tódolos anos por 

stas data non ternos máis remedio ca 

pas r pola v ntaíña. Disto vos quería 

f: 1 r, d qu ll deamos un pouco de 

al gría. á nosa declaración facendo 

obx cción fiscal. 

N on sei se sabedes que son oitenta 

e catro os países que lle están pedindo 

1983 

á Comunidade Internacional a con
donación da "Debeda Externa", por 
iso se propón que se desconte 84 
euros da cota líquida na . declaración 
da renda e se dedique.n á axuda dun 
proxecto de desenvolvemento nun 
deses países ou a apoia-la campañ"a 
por unha Europa desmilitarizada. En 
calquera caso debemos encarta recibo 
da donació~ na declaración da renda. 

Se lle queres axudar á campaña "Por 
unha Europa desmilitarizada" fai o 
mgreso na conta 2091-1010-17-
3000507 644 de Caixa Galicia en 
Lugo (está a nome de Sara 
Corredoira). 

.É importante que saibamos que o 
gasto militar anual en España pasa dos 
dous billóns de pesetas. É dicir, que 
considerando unha poboación activa 
de vinte millóns de persoas sae que 
aportamos 100.000 pesetas cada un 
para os gastos militares, queiramos ou 
non queiramos, o través de· todo tipo 
de impostos tanto directos coma indi
rectos. 

Se estamos en contra da guerra, se 
estamos por u~a humanidade · en 
paz, . pode~~os expresar ante o 

Presidente do Goberno o rechazo a 
que se· nos impoña esta obriga contra 

da nosa conciencia. Esta reivindica

ción da nosa liberdade de conciencia 

está apoiada na declaración universal 

dos dereitos humanos, posta en vigor 

pola ONU e refrendada polo gober

no español. 
A historia pódenos axudar a anali

za-la situación actual e albisca-lo 

futuro. 

Non precisamC?s recorda-la irixusti

za de tódalas guerras, pois sempre se 

fan ás costas do sofrimento dos máis 

febles. Non ternos máis ca pensar na 

do Afganistán e na de Palestina. 

Os grandes movementos de libera

ción, como a abolición ·da escravitude, 

foron posibles pola acción organizada 

dos movementos populares. Na nosa 
man está axudar ·para poder a·cadar un 

futuro mellor para a humanidade. 

Non é que Ana Rosa escribise un remake do libro de Orwell. Non. É a cifra de pro
fesorado de Secundaria que, segundo a CIG, a Consellería de ¿educación? acaba de 
suprimir do novo cadro dé persoal de Institutos de Ensino. Secundario e Centros 
Públicos Integrados. Faise, de por parte, ó estilo Berlusconi: de esguello e sen ningún 
tipo de negociación. É un producto da consellería que ocupa o penúltimo lugar en 
crecemento orzainentario ·da· X unta, a m.esma que amnentou os recursqs ó ensino 
privado mm 327% nos últimos 12 anos. A mesmiña que hai tres semanas dixera que 
non se ían cubrir máis baixas de profesorado porque xa se esgotaran os cartas deste 
ano e que por iso mantén varias escalas unítarias pechadas. Por certo ¿alguén oíu a 
algún partido de esquerdas propoñe-la supresión de axudas ós centros concertados? 
¿Por que se dedica diñeiro público a centros que non o son cando o ensino público 
non canta con recursos abandas? Aquí témo-la primeira medida da Lei de calidade: 
gadañar flores no esmorecido pensil. Así, dende lago, imposible o alemán .. 



MULLER Marisa Vida/ 
MULLERES CR/STIÁS GALEGAS 

XII ENCONTRO MULLERES E TEOLOXÍA: 
RESURRECCION EN CORPO DE MULLER 
SEVILLA, 26, 27 E 28 DE ABRIL 2002 

xn 
Encuentro 

Mujeres 
y 

Teología 

26, 27 Y 2.8 de Abril 
Colegio Alminar 

Dos Hermanas (Sevilla) 

Co lema Resurreción en Corpo de 
Muller vense de celebrar o XII 
encontro Mulleres e Teoloxía, en 
Sevilla. Sucede ó XI. Encontro, cele
brado o ano pasado en Santiago de 
Compostela (o seu lema foi "E vós, 
mulleres, ¿quen dicides que son eu?), 
do que xa demos conta no seu día ós 
lectores de IRIMIA. A Sevilla fomos 

15 galegas, representando á 
Asociación Mulleres Cristiás 
Galegas, e ali nos xuntamos con 
máis de 300 mulleres doutros grupos 
de España e Portugal. 

Como reza o título do encontro, da 
man de Mª Pilar de Miguel, rp_embro 
da Asociación de Teólogas de España 
e profesora do Inst. de Teoloxía e 
Pastoral de Bilbao, demos un repaso á 
historia do feminismo cristián no 
Estado Español, truncado pola dicta
dura e retomado nos anos 60. Nas 
distintas mesas redondas falouse da 
situación actual das mulleres e os 
retos que esta situación nos impón, 
perfilándose . as súas necesidades nos 
traballos dos grupos e as liñas de 
acción para o futuro. Todas coincidi
mos na necesidade da Resurrección 
como xeito de renovación total, 
xirando arredot do encontro entre 
Xesús Resucitado e María de 
Magdala narrado · no Evanxeo de 
Xoán ("Muller, ¿por que choras?"). 

Xurdiron propostas de traballo 
concretas que van dende as particula
res · de cada grupo ata as conxuntas 
como a de integrar o próximo 
Encontro en SINODALIA, o sínodo 
das mulleres, que se vai celebrar en 
Barcelona en agosto do 2002; botar a 
andar un centro propio de estudios 
teolóxi~os cunha clara opción fe1ni
nista; empezar a coordinar accións 
conxuntas nun grupo-plataforma de 
traballo que propoña a opción de 
xénero nas congregacións relixiosas ... 

Aínda que a asistencia ás galegas 
nos custou o esforzo engadido da 
viaxe e as sú.as molestias, dámolo por 
ben feíto, pois resulta anovador e 
motivador no noso traballo diario de 
Mulleres conscientes na Igrexa ver 
cómo noutros puntos do Estado hai 
xente que conecta connosco, que está 
na nosa loita por unha Igrexa tamén 
feminina, onde todas e todos poda
mos disfrutar da pluralidade e o 
encontro. 

PARA NON PERDE-LO SUR , 
A ECONOMIA ALTER.NATIVA E SOLIDARIA 
·o próximo 25 de maio,A Cova 
da Yerra e o Taller de 
Solidariedade, organizan en Lugo 
a I Xornada de economía alterna
tiva. Quérese dar unha amp"la pri
meira visión do que é, e tamén 

. entrar na realidade galega deste 
tipo de economía. 

¿Podemos influír na economía do 
mundo? Tres áreas - esenciais para o 
sistema capitalista- presentan un forte 
potencial. como elementos de trans

formación social: o noso poder como 
consumidores, emprendedores en 

proxectos de carácter económico e 
como aforradores. 
Como emprendedores podemos 
levar adiante unha importante acción 
social: medio ambiente, desenvolve
mento rural, inserción social ... 
Como consumidores a nosa política 
de compras é unha importante panca 
de forza na toma de decisións das 

empresas. 
Como aforradores, o potencial é 

aínda maior. 
A economía solidaria . aparece como 
unha vía alternativa e prometedora 
para o conxunto da sociedade, que 

pretende promover un desenvolve..

mento duradeiro integrando as nece

sidades das xeracións actuais e futu

ras. Ten como principio a igualdade, 

o emprego digno, a cooperación e o 

compromiso co contorno. 

Inscrici~n: 3 € 

Información e inscrición: 

A COVA DA YERRA 

TF: 982 23 02 11 

covadaterra@alsernet.es e ············ 
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O NOSOTABOLEIRO 
,., 

IRIMIAZA NA CORUNA 
Os compañeiros e compañeiras da Coruña invítannos á súa -irimianza para o sábado 25 

de maio, Organizada en plan de excursión, a metade de camiño entre o cultural e o 
celebrativo, dá continuidade a unha iniciativa de hai ben anos: a de favorecer espacios e 

momentos de encontro entre os irimegos das diferentf!S comarcas. 

O coordinador, Anuncio Maraño, 

infórmanos de que está previsto 

visitar, en primeiro lugar, a Igrexa 

románica en San Pedro de 

Mezonzo. Celia Castro Ojea fará 

de guía da visita, e comentará un 

retallo da nosa historia: a de San 

Pedro, o creador do poema maria

no máis cantado da historia do 
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catolicismo: a Salve. N ese mesmo 

lugar está prevista unha pequena 

oración matutina, na que se canta

rá a Salve e se recordará a irime

gos coruñeses que xa non están 

con nosoutros, coma Laureano, 

Cherna, etc... E desde ali sairase 

cara ó segundo punto de visita: os 

batáns que hai preto de Gosende. 

A seguinte parada será a Cidadela 

e, no caso de mal tempo, a alter

nativa pode se-la iagoa e o castelo 

de San Paio de N arla, hoxe 

museo, para a seguir dirixirse a san 

Antoniño de Toques. 

O xantar será nun restaurante de 

Toques, rematando coa festa que 

amañarán os propios participan

tes. 

A xornada irase redondeando coa 

chegada, arredor das cinco, ó 

Mosteiro de Sobrado, e a partici

pación cos monxes nas vésperas. 

Poñeranse autocares con saída 

da Coruña, que sairá.n como 

máis tarde ás 9 da mañá. 

Para anotarse e informarse 

mellor, velaí van os números 

de teléfono: 

Anuncio: 981 138 386 

Susi: 981 121 312 

Sinfo: 981 211 898 
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LETRAS GALEGAS 
, 

DUAS CONVOCATORIAS 
PARA AGRADECER E REIVINDICA-LA FALA 

Diversas entidades,. entre e/as a Mesa pola Normalización Lingüística e a Mesa pola 
defensa do galega no Bierzo, co apoio entre outras do Bienio lrmandiño, convócannos a 

dous actos diferentes en sitios diferentes pero cun ·mesmo fin: retomar folgos para 
manternos na causa de dar/le un futuro ó noso· pasado, 

de dar/le dignidade á nosa identidade. 

Domingo 19 de maio: 

Vilafranca do Bierzo: Po la 

Lingua que nos une. 

Con motivo do día das letras e 

da homenaxe ó berciano Padre 

Sarmiento e coa idea de tan 

expresivo lema - unha lingua 

que une por riba ·das fronteiras 

artificiais-, celebrarase en 

Vilafranca unha xornada de festa 

reivindicativa co seguinte pro

grama: 

Mañá: Concentración lingüístico

reivindicativa, con pasarúas, manifes

to, lectura de textos de Sarmiento. 

Tarde: Festival con grupos de 

rock e folk . galegos. Brandián, 

Roquemetroque, Marisol 

Manfurada, Ruxe-ruxe, Zenzar. 

Haberá autobuses pagos pola Mesa 

da Normalización Lingüística. 

Cando menos desde os seguintes 

puntos de partida: un desde Santiago, · 

outro da Coruña e outro de 

Póntevedra. Ademais, calquera grupo 

que se xunte en calquera outro punto 

de Galicia e sexa abondo para encher 

un bus, será igualmente financiado 

pola Mesa. 

Organizan: ·Mesa pola defensa do 
galego no Bierzo e Pala Ceibe. 

Sábado 25 de maio: 
Encontro nacional sobre a lin

gua. 

Oganizado pola Mesa de 
Normalización Lingüística, cele-

. brarase o sábado 25 de maio en 
Santiago un Encontro Nacional 
sobre a lingua, no que poderá 
participar, mesmo como relator, 
calquera grup? ou persoa indivi
dual que o desexe. 

Trátase de darlle ó País · un novo 
pulo normalizador. Trátase, en defini
tiva: 
-

1

de coordinar esforzos das entidades 
normalizado ras. 

- de planificar unha actuación colec
tiva. 

- de chegar a compromisos e consen
sos no que é fudamental. 

- de deseñar novas campañas de sen
sibilización. 

- de impulsar novas actuacións rei
vindicativas. 

Tal como apuntan os organi
zadores nunha acertada formu
lación: este é o momento de rei
lusionar esa parte da sociedade 
que está coa lingua e que sen 

· embargo sente impotencia e fus
tración cada vez que quere exer
ce-lo seu dereito de galego 
falante. 

Cómpre avisa-los organizado
res da asistencia a cada un dos 
actos, tanto se se fai en calidade 
de público ou de relator. Para tal 
fin este é o teléfono 981-563885. 

e········· .. · 



FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

17 de maio todo o ano 
E aquí estamos na semana das letras galegas, este ano dedicadas a Sarmiento, do que 
xa se fala tanto estes días en tódolos sitios, que non nos irnos repetir (ademais Irimia 
xa lle ten dedicado páxinas números atrás). Consideramos oportuno hoxe este 
poema de Celso Emilio Ferreiro publicado no 1962, que. volo presentamos para que 
reflexionedes un pouco, porque recolle o sentir d~ moitos de nós que falamos gale
go "porque si, porque nos gusta ... " os 365 días do ano. 

Língoa proletaria do rneu pobo 1
, 

eu fáloa porque sí, porque me gosta, 
porque me peta e quero e dame a gana; 
porque me sai de dentro, alá do fondo 
dunha tristura aceda que me abrangue 
ao ver tantos patufos desleigados, 
pequenos mequetrefes sin raíces 
que ao pór a garabata xa non saben, 
afirmarse no amor dos devanceiros, 
falar a fala nai, 
a fala dos abós que ternos mortos, 
e ser, co rostro erguido, 
mariñeiros, labregos da lingoaxe, 
remo i arado, proa e rella sempre. 
Eu f'aloa porque si, p'orque me gosta 
e quero estar cos meus, coa xente miña, 
perto dos homes bos que sofren longo 
unha historia contada noutra lingua. 

Non falo pra os soberbios, 
non falo pra os ruís e poderosos, 
non falo pra os finchados, 
non falo pra os valerosos, 
non falo pra os estúpidos, 
que falo pra os que agoantan rexamente 
mentiras e inxustizas de cotío; 
pra os que súan e choran 
un pranto cotidián de volvoretas, 
de lume e vento sobre os olios núos. 
Eu non podo arredar as miñas verbas 
de tódolos que sofren neste mundo. 
E ti vives no mundo, terra miña, 
berce da miña estirpe, 
Galicia, dóce mágoa das Españas, 
deitada rente ao mar, ise carniño: .. 

E queremos actualizalo e loitar poi que a lingua non sexa só proletaria, que che
gue a ser lingua de tódalas clases sociais, de tódolos ámbitos e en tódolos momen
tos, ... tódolos días: 17, 7, 27 ... durante setecentos séculos. 
Reflexionade: ¿Xa cumpren os xornais que sacan a tirada integramente en gale
go o día 17? ¿Xa cumpre o goberno dándolle carácter festivo, cando á maioría dos 
que atopan o súper pechado e teñen día libre para ir de pase~, no~ se lles expli
cou nin sequera por qué se escolleu esa ata para día das nosas letras? Po~ nós que 
non quede: o 17 de maio de 1863 saíu á rúa o primeiro libro escrito en galego 
despois dos séculos escuros: Cantares gallegos de Rosalía de Castro. 

··············e 1 - O texto está fiel á lingua orixinal do autor, recordade que non existía normativa oficial no 1962 ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Rabiosa, a vella Europa 
a carraxe non contén 
por culpa do enorme ascenso 
de Jean-Marie Le Pen. 

2. Porque na primeira volta 
das eleccións que houbo en Francia 
segundo posto, en abril 
foi para esta forza rancia. 

3. Os soci~stas perderon 
e isto significa a fin 
da ~da dun bo político 
como é Lionel Jospin. 

4. Dende a esquerda á dereita 
Chirac coma xefe é ben vido 
non poque el pague a pena 
nin tampouco o seu partido. 

5. É para lle para-los pés 
ó tal Le Pen, integrista 
que moderando a linguaxe 
tivo agora boa vista. 

6. En vez do insulto de outrora 
e ameaza ó emigrante 
amosouse moderado 
gastando moi bo talante. 

7. Un de cada tres parados 
votan a este millonario 
e un de catro empregados 
con contrato moi precario. 

8. ·Tamén lle deu moitos votos 
a cidadá seguranza. 
¡Quen diría que se pode 
votar con tal esperanza! 

9. O medo que ten Europa 
é que están sendo moi carcas 
Austria, Bélxica e Italia 
e así mesmo · Dinamarca. 

1 O. Medrando a ultradereita 
herdeira que é do nazismo 
Europa ve o seu futuro 
coma diante. dun abismo. 

· 11. España non queda libre 
dunha ben triste sospeita: 
don Aznarito e compinches 
cada día máis á <lreita. . 

12. Cando este cantar vos chegue 
á casa, meus irimegos, 
Jacques Chirac reinará 
torto nun país de cegos. 




