
un e1quen sementa e 
outro quen recolle. 
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EDITORIAL PRESTIGE: UN CON
XUNTO DE DESPROPÓSITOS 
Varias causas caracterizaron ó principio a actuación 

dos nosos gobernos no asunto d.o Prestige: para 

comezar, aparentar que o problema era cativo, que 

puido ser m oito peor, que non había que alarmar. 

Poderíase pensar que se fixo para evi~ar que castiga

sen a nosa econonúa deixando de ·merca-lo noso 

peixe .. . , pero máis ben pareceu ser para lava-la cara. 

Esta idea refó rzase coa segunda característica: o 

ministro de M edio Ambiente desaparecido ata que o 

clamor o fixo saír do seu silencio, para non dicir 

nada; o presidente da X unta desaparecido e reencon

trado nunha reunión i?-ternacional con xente que 

vive do petróleo ... Terceira característica: a falta de 

organización e medios (en 1 o· anos desde o anterior 

d sastre non aprenderon nada); os poucos medios 

que tiñan non había quen os soubese usar. 
Moi pouco se dixo en relación coa toxicidade do 

fuel -segundo as organizacións ecoloxistas particular
m. nt daniño a longo prazo, aínda que de aquí a 

mar e tea transparente e a TV nos esqueza
n u ncias s guirán aí, porque no fondo do 

mar, lu r id al polo que o goberno opta por garda-
1 p tról o, tamén hai vida. 

Tri te, moi triste, é a situación na que poden que
dar tanta familias costeiras: por m oito que lles quei
ran tapa-la boca coas axudas económicas para mañá. 
Aínda supoñendo que mariñeiros e mariscadoras 
poidan vivir da subvención, ¿que acorre cos traballa
dores da lonxa, cos sen contrato, cos que venden o 
peixe na praza, cos restaurantes que tiñan por recla
mo o peixe pescado a 200 m da cociña, cos que alu
gan un andar da súa casa no verán , e ese longo etcé
tera que oficialmente non vive da pesca? 

Esa pasividade das autoridades contrastou coa res
posta veciñal chea de alento esperanzador. Toda unha 
vila a facer redes e prepararse almorzos uns ós outros: 
mirar polo que é de todos. En tempos de globaliza
dor optimismo e comenenciudo individualismo 
xorde a resposta da xente que é quen de facer aquilo 
do que e de entenden os poderosos. 

Foto portada : Xurxo Lobato 

Daniel López Muñoz 

o TRASNO A PESTE NEGRA Agora resul-

ta que como ternos a nosa costa enmourecida e morta, 

todo o mundo se acorda .de que non hai medios públi

cos para previr ou sanda-lo mar cando é agredido pola 

peste negra. 
E non hai porque todos, os que escriben na prensa tamén, 
entramos na dinámica do negocio e do milagre este do 
liberalismo e da portentosa iniciativa privada, que é tan 
eficiente, disque, desde º· punto de vista dos negocios, e 
tan inútil, é evidente, para mirar polo ben común. 
Debeu ser moi bonito, de película, como para reproducir 
en video clip e levalo por tódolas facultades de econonúa 
política e por tódolos parvularios deste globo planetario, 
o diálogo entre o barco e a empresa privada que foi cre
ada por Mariña Mercante hai anos para soluciona-los 
temas de salvamento. Un diálogo estrictamente económi
co, como debe ser neste novo mundo e nesta nova reli
xión do dólar: que se tanto, que se canto, que nin de 
coña,_ que penses nesta oferta, que non me cobre, pois aí 
te afondas, pois verás ti se afondo, etc ... 
En definitiva, todo é cuantificable e supostamente indem
nizable, como cando che morre un :fillo de accidente, 
¿canto?, é cousa do seguro e da cuantificación do dano, 
para iso están as compañías e, se non, ó final se se 
pode ... o Estado. 
Agora acordámonos de que non hai medios públicos, 
coactivos e eficaces para actuar con ceforidade nestes 
casos. Pero despois, todos, todas, se felicitan, nos felicita
mos polos recortes de impostas e polo enfraquecemen
to do sector público e pola ·eficacia do neoliberalismo, e 
pola privatización ata da seguridade, e da ·mesrriísima xes
tión dos orzamentos. 
Porque eses medios son caros. E hai que mantelos, e iso 
incrementa o gasto ordinario dos orzamentos, e o núme
ro de empregados públicos, e iso é pecado mortal na nova 
relixión económica. E está mal visto, é un discurso de 
perdedor entre o~ políticos. E olio, os primeiros culpables, 
a prensa e nosoutros, cando somos implacables con cal
quera fallo dos sistemas públicos de sanidade, ensino ou 
seguridade e tragamos todo cando o fai unha empresa do 
Berluschoni de turno, a quen envexamos e votamos con 
devoción. 
O petróleo quizais. non é a única peste negra que perco
rre Europa . 



A CLAVE 

lo ECO 
Xosé Chao Rego 

Miriam de Nazaré 

Todo eco é repitición de algo xa pronunciado, imperfect_amente escoitado. Sabemos 

que os evanxeos de infancia non son históricos, senón creacións literarias de moita 

. significación e simbolismo. O anxo Gabriel pode ser enviad<? a nosoutros para que sai

bamos descubrir, hoxe, o anuncio, a anunciación. 

Ouen lea ó pé da letra o texto de Lucas sobre a anunciación cavilará que todo foi 

doado;·cun anxo que comunique o que hai que facer; así calquera. Pero o certo é que 

a nai de Xesús, polo que nos cantan os evanxeos, tivo que facer un percorrido merito

rio: dende as primeiras reaccións negativas fronte ó empeño profético do seu filio, 

pasa ó discipulado máis esixente. 

O simbolism_o da virxindade ten gran valor pedagóxico e está máis en función do 

personaxe Xesús ca da eventual exaltación da súa nai. Teólogos coma o cardeal 

Cangar lamentan que certa teoloxía atribúa a María o papel que nas Escrituras corres

ponde ó Materno Espirito. Habería que rescatar a Miriam de Nazaré da gaiola na que 

a pecharon e comunicarlles a tódolos engaiolados que existe unha grandeza propia de 

Mirian: a súa fe e o seu estatuto de crente. 

María respondeulle a Deus -simbolizado polo arcanxo d~s misivas, Gabriel-, con 

esta confesión de fe: "Velaquí a escrav~ do Señor: cúmprase en min o que dixeches". E 

isto si que xa é falar. Amén, Miria.m, amén. 

Francisco Xabier Martínez Prieto 

O Espirito Santo virá sobre ti 

O concepto de anxo en grego significa "mensaxeiro''. A tradición popular recolleu as crenzas de certos sectores do xudaísmo que 

talaban e crían en anxos. Ternos que desmitificar e perde-la imaxe pictórica medieval destes seres e recupera-lo sentido contex

tual dunha cultura que comprende a Deus talando no medio da súa vida e nos acontecementos da súa historia. No principio de 

. tódolos evanxeos hai como un relato que nos remite ó da creación, pois compréndese que con Cristo ternos unha nova creación . O 

Espirito é o que se fai presente e que posibilita este feito. Un feito salvífica que se vai realizar nun lugar humilde e por unha muller. 

É pro.pio de Lucas reco.ñece-lo lugar da muller na historia da salvación, fronte ó patriarcalismo de Xosé que nos presentaría Mateo. 

Lucas presenta valores moi positivos en María, situándoa ante a comunidade como prototipo de crente: acolle a palabra, posúe a 

confianza que non tivo Zacadas, e no seu confiar debe aprende-la comunidade o valor dunha provisionalidade que só ten o que 

confía na fidelidade de Deus. 

e ············ 
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APENEIRA. 

O 28 de novembro o naso calendario marcaba con tinta vermella a memoria dos 

MÁRTIRES DE SOBREDO, en Guillarei-Tui, no 80 cabodano do 

asasinato · pala forza pública de tres labregos: Cándida, Xaquín e Venancio. Ocorreu 

unha manifestación contra os foros que os estaban escravizando: Aquel acontece

mento creou un regueiro de solidariedade en todo o país. Así, as l_rmandades da Fala 

de Vilalba, cúnha bandeira galega e crespón negro, fixéronll.e un petitorio ós que ían 

á misa do 10 de Nadal para xuntar fpndos para as familias das víctimas: Recolleron 

máis de 120 ptas. ·Na foto, o monumento que os lembra. As reivindicacións agrarias 

aínda non baixaron a garda, mesmo neste ano estamos a celebra-los 25 anos do 

Sindicato Labreg.o Galega, q·ue naceu- como Comit~s de Apoio á Loita Labrega naque-:

l~s · anos de loita contra as expropiacións de Castrelo e das Encrobas. 

Comezamos decembro co DÍA 
MUNDIAL CONTRA 

'¡ 
;! 

BHQPAL, 2 D·E 
DECEMBRO DE 1984. 
Aquela noite unha fuga de gas nunha 

fábrica de pesticidas. norteamericana, 

instalada no centro desta cidade india, 

matou entre 16.000 e 30.000 hindúes. 

Os inxeñeiros americanos desconectaran 

tódalas medidas de seguridade obrigato

rias para aforrar cartas. Unha lousa de 

esque.cemento cubriu esta ·traxedia e os 

responsables andan saltos. Pero a cultu-

. ra da mentira do novo imperio america-

. no leva anos impoñendo o silencio sobre 

aqueles .acontecementos, que non 

cadran coa súa maquinaria represora. 

Por isa rexeita a Corte Penal 

Internacional e non subscribe o 

Protocolo de Kyoto. Os que non perdé

mo-la memoria non ~squecémo...,la pasi...: 

vidade coa que pasou esta páxina arre

piante. 

A· Sll;>A que está a machuca-la 

poboación máis activa de África. Ese VIH 

contaxiou o 200/o do pobo de Namibia, · 

onde están a pescar case 300 galegas 

que viven este drama dos seus compa

ñeiros namibios, dos que a _terceira parte 

poden estar contaxiados e un 250/o 

poden desenvolvelo nos vindeiros anos ... 

Na foto, Antonio Quintáns, da Poboa do 

Caramiñal, capitán do Omojuca, que 

cada semana pesca 50 toneladas de 

peixe para o naso consumo: a pescada 

que vai enche-las nasas mesas nestas 

festas do Nadal. Chegarannnos de· un 

dos 15 barcos de Pescanova en Namibia, 

que pescan 40.000 toneladas, a metade 

do que consumimos; outras 50.000 

achéganas empresas hispanonamibias, 

polo que 9 de cada 10 pescadas que 

irnos comer no Nadal, frescas ou conxe

ladas, son destas augas. A SIDA pode 

alcanzar nesta década ós SO millóns de 

afectados, pode triplicarse en 5 dos paí

ses máis poboados: China, Rusia, 

Etiopía, India e Nixeria, que xa teñen 14 

millóns de enfermos hoxe. 

O NOBEL ALTERNATIVO concédeo a "Fundación para o Correcto 

Xeito de Vida" d~nde 1980 para honra-los traballos a pral da humanidade, que son 

esquecidos en Oslo. Foi compartido este ano polo paraguaio Almada, que ·gasto u a súa 

vida en denuncia-las torturas do seu país, o a.ustraliano Green, pala promoción da 

enerxía solar, e dúas ONG de Burundi e Suecia. Porque o Nobel da paz está aldraxado · 

pala miopía política de concedelo a belicistas como Kissingüer, ó que marxinou Cárter, 

o homenaxeado este ano, cando chegou a presidente no 1976, promovendo desde o 

corazón do imperio un pacifismo real entre Panamá e USA, Israel e Exipto ... , e agora 

mesmo coas denuncias sen paliativos da sede de violencia de Bush.-



Nestas semanas de laio pala desfeita que o capitalismo salvaxe creoü na Costa da 

Marte, coa conivencia duns políticos que desprezan o clamor do pobo que viña esi-

. xindo o alonxamento do tráfico ilegal de mercancías perigosas a carón das nasas cos

tas, irnos buscar acougo nas PRAIAS DA MEMORIA, a exposición 

de Alfredo Eiras nb Ateneo Ferrolán, 3-14 de nadal , saboreando este "Habitante últi

mo" de Xulio López Valcárcel, que descubrimos n.o díptico desta mostra: 

"Xa todos se foron ... 

Un tras outro, o tempo, 

implacable, foinos levando. 

Marcharon sós, inocentes, todos 

ca mesmo sosegado estupor ... 

Inútil resultou a súa loita, 

sabíana perdida. 

Máis que unha victoria 

buscasan o aprazamento 

da derrota. Pero nunca 

renunciaron á batalla. 

Coa mesma fe, ca mesmo empeño 

cego, ca abnegado entusiasmo 

de quen pretende 

sobre as almenas inimigas 

erguer a súa bandeiras triunfadora. 

Non foi, non podía ser. 

Xa todos se foron ... 

·Alfonso Blanco Torrado 

Ficamos orfos de nós mesmos, 

náufragos sen porto, sen equipaxe. 

Sen outro poder que a nasa 

fraxilidade, sen outra forza 

gue a propia debilidade. 

Sós, vulnerábeis, espidos, 

agardando a viaxe". 

Vimos de facer unha viaxe a Euskadi· para desintoxicarnos de tanta mentira e dema

goxia como nos está a invadir dende a meseta sobre a realidade daquela nación. Ali 

atopamos:,un clima de,.diálbgo e busca de solucións; como exemplo, a segunda edición 

de SAIDAS o LABERINTO VASCO, dirixida polo profesor 

de Historia de Deusto, Xosé Estevez, natural de Quiroga e o máximo. especialista nas 

relacións entre Galicia, Euskadi e Catalunya, é dicir, Galeuzca. Os días 10- 13 de Nadal 

no Centro Koldo Mitxelena de Donostia intervirán Joe Bossano, que vai falar do derei 

to de autodeterminación dende Xibraltar, Camilo Nogueira, na foto, na antevéspera 

dun congreso de Unidade Galega, falará sobre o Parlamento Europeo e as nacións sen 

estado. Tamén estarán Javier Pérez Royo , Pere Esteve, etc .. 

O RAIVIADÁN marca a vida de moitos galegas neste mes. Así funcionarios 

de ensino e de cárceres, que teñen que ter en canta os horarios dos rezos e a alimen

tación de persoas de ~renza islámica. Hai máis de 150 penados de orixe marroquí e 50 

de Alxeria. Na escala o ensino desta relixión é un dereito constitucional que non se 

está a cumprir"(no 2001 _ había, só marroquís, 223 alumnos). Taméh hai galegas que 

profesan esta fe, como Abdalhasib Castiñeira, de Cruces. Aparece na coto cun filio, nos 

Emiratos, onde exerce de Embaixador da Comunidade Islámica en España e dirixe un 

programa televisivo sobre a actualidade. Reivindica unha aliada islámica desde a 

mode.rnidade contra o que queren vende-los detractores desta cultura despois do 11 S. _ ............. . 



flGAL~RIA~ 
~ARGAD~LO~ 

~ 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 I 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 ! 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 · 31048 30 

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

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

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ · 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 

················o 

27400 MONFORTE DE LEMOS (lugo) 
Teléf.: 982 · 40 26 57 
Fax: 982 - 41 60 33 

..1111' 

POLITICA Tlntxu 

NEGRA SOMBRA 

Desde o día trece volvemos te-la negra sombra. Os 
medios Informativos fixéronse eco, con mellar ou peor 

fortuna, do sucedido nas nasas costas e case todos 
lembraron á xa longa lista de negras sombras que nos 

acompañaron ó longo dos últimos 25 anos. 

Quen máis quen menos lembra nomes como Polycommader, Erkowitz, 

Casón, Urquiola,Aegean Sea, mitras tantos precedentes do que agora vivi

mos. Con matices diferentes en cada caso, hai unha ampla coincidencia: 

· son unha longa lista _de problemas de _contaminación producidos por ·acci

dentes de barcos, xunto coa impotencia das víctimas e maila falta dé efica

cia das autoridades. 

Agora existe ademais unha conciencia moito máis ampla da gravidade 

<lestes problemas, e a cobertura dos medios informativos de todo o mundo, 

xunto coas posibilidades que ofrece internet, permitenlle á opimón públi

ca dos diferentes países tomar conciencia <lestes aspectos xa citados. E todos 

reclaman tres causas: medidas preventivas que minimicen o risco de acci

dentes <leste tipo, un dispositivo que permita loitar cun mínimo de efica

cia co'ntra estes problemas e, por último aínda que non menos importan

te, compensacións para os afectados. 

A ·indignidación 
medro.u ante a inoperancia 

As imaxes deron a volta ó mundo e con elas medrou a indignación ante 

a inoperancia das operacións. Non se pode admitir non dispar no século 

XXI de medidas anticontaminantes, de remolcadores de potencia suficien

te para controlar posibles barcos accidentados, e lago de material apto para 

recupera-lo petróleo vertido no mar ou limpa-las zonas de praia afectadas. 

Haberá que ver, xa que lago, se finalmente se pon en marcha esa 

Axencia Europea de Seguridade no Mar, teoricamente creada desde hai 

tempo. Sería un organismo <leste tipo, de carácter internacional e con 

amplos medios técnicos, quen tería que se facer responsable dunha cues

tión tan importante coma esta. E desde lago_ queda claro que axudaría que 

esa axencia e mailos seus medios técnicos estivesen situados nun punto 

onde queda demostrada a súa necesidade, como son as costas galegas. 

Deixamos de lado nestas liñas as críticas a persoas e institucións con

cretas: todos ternos moi claro quén son os responsables destas causas e 

cómo actuaron nestas datas. E por unha vez boa parte dos medios infor

mativos ( quizais coa axuda da presión_ dos de fóra) deixaron as causas bas

tante claras. 



O AQUEL Xosé Lois Vi/ar 
........... ................................................................. ................... ...................... ............................................................................................................................... .... ... .. ............................ 

INFORMATIVOS 

. Fóra · chovía. Esperábanse · sempre 

ali, na de Fuco, no CRUCEIRO 20. 

O xefe pasaba con Land Rover e 

levábaos a todos para a obra. Nunca 

baixaba, tocaba a bucina e botábanse 

fóra do bar na busca do transporte. 

Como había que estar alí unha 

miguiña antes, aproveitaban para 

tomar un café. Cortado, só e con 

leite. Ft;1.co xa non preguntaba. En 

canto os vía entrar poñía a traballa-la 

cafeteira. Coma de costuine a televi

sión estaba acesa e coma de costume 

sintonizaba coa TVG no programa de 

informativos. O locutor dicía algo así 

como "Hoxe encétase a construcción 

do túnel do AVE de Galicia". 

Pepe do Regaitado preguntoulle · ó 

auditorio : 

¿Onde fan ·o túnel ese?. 

Ninguén o sabía~ Entón Fuco, que 

antes de "barman" fora taxista dixo: 

Seguro que vai ser al6 pola Canda 

ou o Padornelo, na entrada por 

Ourense. 

¿Pero o AVE non chega.por Lugo?, 

- apuntou Gelucho. -Porque se é así 

terá' que ser por Pedrafita. E díxoo 

deixando ver que aínda non sendo 

taxista tiña certa idea do país. 

Eu nin idea, compañeiro, -comen

tou Javier de Lois. Xa me fago un lío 

entre a autovía, o AVE, a transcantá

brica e a peaxe de Rande. 

N esas o locutor comento u: 

- "E agora a lectura das primeiras 

páxinas dos xorna1s galegas. 

P~incipiamos por El Correo Gallego 

que di no seu titular a catro colum

nas: Comienza la peiforación del túnel de 

Guadarrama, puerta del AVE a 

Galicia". 

¡Manda caralla!, pero s1 é no 

Guadarrama, -dixo Javier. ¿E amais o 

Guadarrama non queda en Madrid?. 

A Javier xa lle entraban as dúbidas 

sobre as súas nocións de xeograña 

peninsular. 

Se falan do Guadarrama que eu 

coñezo, iso está en Madrid, si señor. -

Dixo rotundo Pepe do~ Regaitado. 

É que non hai outro, -concluíu 

Gelucho. O que p~sa é que agora 
chegamos moi lonxe. Mira ti por 

onde xa estamos a piques de toma-la 

capital. 

Estes informativos son toda unha 

propaganda -comentou Javier antes 

de da-lo derradeiro grolo. 

Dirás un catecismo -sintetizou . 

Fuco. 

N esas sentiuse o claxon á porta 

tocando con impaciencia 

h;nos, qll:e xa está aí o AVE, e este é 

máis rápido có da Xunta, -dixo Pepe. 

¡Veña axiña!, -apurounos Fuco

por hoxe estades invitados, - eu 

tamén teño que facer un algo de pro

paganda. 

9 ........... .. 
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PARA NON PERDE-LO. 
SUR 

, 

A CRISE DO CAFE. , 
ENTREVISTA c·oN MARVIN E. CHAVARRIA 

O pasado día 19 de novembro a asociación ""'A Cova da Terra" organizou en Lugo unha 
charla informativa sobre a .crise que afecta a tódolos país~s cafeteiros. Contaron para isa 

coa presencia do Coordinador de Desenvolvemento Institucional da asociación 
nicaragüense Aldea Global Jinotega, . Marvin E. Cavaría. Estivo de xira por Galicia 
invitado pala ONG lntermón-Oxfam. Ofreceu unha panorámica da situación. en 

Nicaragua; aplicable ó resto dos países productores americanos. 
lrimia charlou con el ó remata-lo acto. 

¿Que. é Aldea Global? 

Ald a Global é unha asociación 

p rt ncent ó Comité de 

A o i ción de Jinotega. Naceu en 

19 2, fundada por vintedúa persoas, 

t d agri ultor do Departamento 

de Jinot ga, qu stá ó norte de 

Ni aragua é a principal zona cafe-

teira do país. Na actualidade conta 

con 1058 familias socias, das que un 

46% son. mulleres. O 60% das familias 

asociadas leva máis de 150 anos dedi-

cándose á producción do café, por iso 

ali son coñecidos como "fillos do 

café". 

¿Cal é o fin da Asociación? 

No seu inicio, a asociación, que 

naceu coa axuda da organización 

Aldea, de Honduras, tiña como 

obxectivo a protección de espacios 

naturais. Pero ese obxectivo inicial foi 

cambiando de acordo coas necesida

des, e actualmente desenvolve pro

gramas de comercialización, créditos 

alternativos, capacitación campesiña 

e seguridade alimentaria, que . no 

noso caso · é fundamentalmente o 

acceso ó alimento. 

¿Por que se fala de crise do 

café? 

A situación que vive actuahnente o 

sector do café en Latinoamérica é 

catastrófica. Desde 1997 a caída de 

prezos é cónstante. Así, se en 1997 o 

kg de café se lle pagaba ó productor 

a 4$, no 2002 esa cantidade é de 

0'80$ . Con ese importe ·º agricultor 

non cubre os custos mínimos de pro

ducción, o que provoca unha situq,

ción de conflicto social xeralizado. 

¿Como ·afecta esa baixada de 

prezos á poboación? 

Hai que ter en conta que o café 

supón o 30% do· total das exporta

cións de Nicaragua. Hai máis de 

100.000 _hectáreas de terra sementa

das de café (o equivalente a 134.000 

campos de fútbol) . En Nicaragua, 

• 



que ten 5 millóns de habitantes, cun . 

ingreso per cápita de 500 euros ó 

ano, un millón de persoas vive con 

un só euro ó día. Nas zonas rurais hai 

unha media de 6 fillos por muller, e o 

índice de desnutrición infantil pasou 

nos últimos dous anos do 21 % ó 

35%. O analfabetismo rural aumen

tou ata un 41 %. A medio prazo, os 

nen os deixarán de ir á . es cola nunha 

poréentaxe aínda maior da actual, e 

eles sori os futuros agricultores do 

país. A crise do sector afecta 250.000 

empregos temporais e máis de 

70.000 permanentes. O capital de 

crédito a productores redúcese ·a un 

Desde 1997 
a caída 

de prezos 
é constante 

15%. Non hai medicinas. A situación 

neste momento é moi delicada. 

¿Que propostas tedes para 

solucionar ou palia-los efectos 

da crise? 

A nasa asociación traballa neste 

momento xa en varias frontes que . 

constitúen camiños de solución a 

curto e longo prazo. Por . exemplo, 

estamos creando fondos de financia.:.. 

do, comercialización, torradores) que 

permitan a · diversificación, pero sem

pre mantendo a relación coa indus

tria cafeteira. 

Traballamos tamén negociando 

con outros países para a subida dos · 

prezos e co~tamos con páxinas web 

para levar a cabo comercialización 

· directa, así como negociacións cos 

·torradores . 

Por último, destacaría outro cam.po 

de acción, que é a creación de inves

tidmes sociais que palían as dificulta-

Lines Sa!gado Iglesias 

Unidos e Xapón. É importante que o 

consumidor, ademais , distinga e opte 

polo café de calidade fronte ós novas 

"sucedáneos" de café que chegan 

doutras zonas, por exemplo de 

Vietnam. N ós tacemos un proceso 

manual,' con secado natural que 

garante perfectas condicións do naso 

café, que é arábica. O café robusta é 

un café de peor calidade. 

Ademaís, desde Europa tecles ·que 

_esixir cambios nas regras do comer-

cio internacional, para que as grandes 
des inmediatas en · campos como a 

. transnacionais lles . paguen un prezo 
saúde ou a educación, e que permi-

xusto ós productores. É necesario 
ten tamén outros mecanismos de 

sensibiliza-la sociedade e os gobernos 
diversificación, como a agroexporta-

Para que nos foros internacionais se 
ción en zonas alternativas . 
· De tódolos xeitos, tódalas accións . teña en canta 0 problema do café e 

se busquen solucións. A situación é que emprendemos deben estar coor

dinadas coa sociedade civil da zona, 

. porque o goberno non toma cartas 

moi complicada para nós. 

ción a pequenas familias cafeteiras, no asunto. 

ademais de desenvolver programas de 

¿Como podemos contactar 

con vós? 

acceso a recursos', especialmente para 

mulleres e nen os. 

Outro punto de acción é inverter 

en pequenas industrias dentro dos 

propios países productores (empaca-

·¿E que .podemos face-los con- Dispoñemos dunha páxina web 

sumidores desde aquí? que podedes consultar para obter 

O máis importante é consunur máis información: 

café. Europa é o primeiro .consunu- www.PAGJINO.org . 

dor mundial, por <liante de Estados Moitas gracias, Marvin. 

e·-.············ 



··················-

,,,,. . 

CRONICA Engracia Vida/ Estévez 

XVII FORO DE ENCRUCILLADA 
As relixións no mundo: diálogo e conflicto 

Un ano máis, e van dezasete, fomos chegando a Santiago o día nove de novembro. E 
coma case sempre, chovía e chovía. Pero a auga non nos para. Esta pequena romaxe de 

outono foi facendo camiño e xa a sentimos como necesidade vital de encontro, de 
oración, de reflexión. 

n 11 oloxía e profesor 
omillas, estreouse como novo 

m mbro do Consello de Redacción 

.abrindo o Foro, e con el a porta da 
r flexión: As relixións no mundo: diálo
go e conflicto. 

"Gustarfame comezar dicindo que tal 
vez non existan dous termos tan radical
mente opostos no plano teórico como reli
xión e violencia. Nada máis contrario que 
o amor e a xenreira: Pero ... resulta difí.cil 
pensar na existencia dunha combinación 
práctica máis perigosa. Nada máis temible 
que a violencia no nome de Deus." 

De seguido, María José Arana, reli
xiosa, doutora en teoloxía e con· 

moito traballo ás costas no campo 
feminista e ecuménico, presentounos 

unha panorámica mundial, historia e 
realidade, crúa, sementada de espe
ranza. 

"Como vemos, nestes encontros trátase 
dw1 achegamento positivo entre as reli
" iÓJLs e unha vo1Ltade de agranda-la con
ciencia de responsabilidade común ante 
ese in ente trabal/o de promove-la paz". 

A Andrés Torres Queiruga tocoulle 

a parte do diálogo das relixións, e 

tentou fundamenta-lo valor salvífica 

de todas elas baseándose ·na paterni

dade-maternidade do único Deus. 

"Tódalas relixións son verdadeiras; logo 

a dialéctica non ten que ser verdadeiro

falso nin bo-malo, senón verdadeiro-máis 

verdadeíro, bo-mellor. De xeito que ante o 

Tódalas 
relixións son 

ve·rdadeiras 

misterio carece de sentido insistir no teu e 

no meu, pois, senda auténtica a busca e 

común o misterio, o meu é tamén teu, 

igual que o teu é igual meu, e todo é de 

todos." 

Freí Antón Peteiro, galega, arcebis

po de Tánxer desde hai 18 anos, dei

xounos ve-la dureza da súa experien-

cia e as súas dificultades no diálogo 
real. Tal vez nos resultou duro a nós 
que estabamos no optimismo dos 
cambios e das esperanzas ... , pero a 
reilidade é como é e sobre todo 
como cada quen a vive. Pégame máis 
chamarlle Freí ca Monseñor, pois a 
súa presencia de auténtico francisca
no sabe prescindir total e evanxelica
mente, dos signos externos da xerar
quía que asume. 

Ternos que insistir en qbl.e Deus é 
Amor e que todos nós somos irmáns, 
obra do mesmo creador. Isto adoita 

provocar un cambio . no interlocutor 
musulmán. 

O broche de óuro púxoo a cele-
. bración ecuménica Co D~us de tódo

los pobos: Manolo Re gal, Anxos 
Renieblas e Pilar Wirtz prepararon as 

lecturas d.o Tao, da Biblia, do Corán e 
do Bhagavad Gita, cantos, preces e 
ambiente externo. Nós puxémo-lo 

clima interno, o espírito que rebor
daba de cada quen e lle deu trans
cendencia á pregaria. Sentiámola 
¿Non si? 
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PARA CONECER: 
ANDAR. OU LER Clodio González Pérez 

UN MUSEO MOi ESPECIAL: O DE "VILLAPOL" 
Estamos en Meira. Se seguimos pola estrada de par da igrexa monástica chegaremos ó 

agreste e impresionante pedregal de lrimia, onde nace o pai Miño; e se o tacemos ó 
revés, torcendo logo á dereita, atoparémonos no camiño coa fermosa lagoa de Fonmiñá, 
onde tafr!én se di que nace. Pero esta vez, nin irnos ir ó pedregal nin tampouco á lagoa: 

seguimos camiño cara arriba polo cancel/o da Pastoriza, ata Bretaña. ·· 

Museo de "Villapol" 

Non quedan restos materiais da 
época de Mailoc ou Maeloc ("o 

grande", que é o que s{gnifica o 

nome celta), que chegou fuxindo coa 
súa xente un día de non se sabe 
cándo a estas terras do norte da pro

vincia de Lugo e nelas formou unha 
comunidade da que foi bispo, como 
asina nas actas do segundo concilio 

de Braga, celebrado o ano 572: 
Maeloc britonorum ecclesíae epíscopus. 

A igrexa de Bretaña foi reformada 
varias veces, non quedando nada que 

se poida dicir que corresponda á 

época do bispo celta. O único que 
puidera ter algo que veré a denomi
nación da casa ou lugar do Bispado, 

que testemuñaría que ali tivo a súa 
residencia un prelado hai máis de 

mil catrocentos anos. 

Ó pouco de pasar o templo parro
quial, moderno e carente de valor 

artístico, na beirarrúa hai un indica

dor que avisa que para ir ó Museo 
Villapol cómpre torcerá dereita, cru
zar uns campos sempre verdes nos 

que pacen as vacas, e xa estamos ás 
súas portas sen decatarnos, porque é 
unha casa como todas as da, aldea, 

agás o de que teña arredor varias 
esculturas, entre as ·que se atopa a de . 

Mnemesina, a deusa da memoria e 

nai das nove Musas protectoras das 
artes e das ciencias. 

As esculturas son modernas, por
que -perdón, por non o dicir an,tes

o pai do museo é o escultor 
Fernando Villapol, nado nas lindeiras 

terras asturianas (que quedan de aquí 

a pouco máis dunha legua das de 

antes), pero xa leva en Bretaña dende 
1975, e dende entón non deixou de 
achegar todo canto poida ·ter intere

se, dende as ferramentas de calquera 

artesán, ata as picadoras do toxo e da 

palla. 

O mesmo que a outros artistas, 

gústalle conservar o antigo, que no 

caso da nasa cultura popular máis 

que de antigo cómpre falar de vello, 

porque algúns dos trebellos aínda se 

usan . actualmente, ou ata non hai 

moitos anos, de xeito que para os 

riosos pais ---:-e non digamos xa 

avós-, todo canto se pode ver no 

museo foi no seu día o mesmo · que 

para nós agora o son os tractores, os 

frigoríficos ou os ordenadores: a 

enorme lareira co enxoval de cotío, o 

taller do zoqueiro e o do zapateiro, o 

apeiros 0.e labranza, a curiosa colec

ción de botellas de gasosas e refres

cos... e centos de "causas", dende 

cadrns de pintores modernos, ata 

esculturas propias, libros escolares, os 

trebellos dun dentista dos de antes ... 

Por certo, entre as botellas hai algun

has ·que aínda teñen a bola de vidro 

dentro: os nenas de agora xa non 

saben que antes as gasosas viñan tapa

das cunha bola ou canica, que o 

único xeito que había de sacarlla era 

escachando o envase, ¡cantos esnaqui

cei para lago xogar con ela á "buga

lla" e ó '_'gua"! 

No Museo pedagóxico-etnográfi

co "Villapol" hai mesturado de todo, 

o que lle dá certo encanto de poder 

atapar sempre algo inesperado e des- · 

coñecido, que nin sequera sabiamos 

que existise. Convén chamar antes de 

ir, en particular para concertar visita 

os sábados, domingos e festivos: 982-

349281. 

e·············· 
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PLANETA IRIMIA 

SAÚDO DO NOVO PÁRROCO DE SANTA MARIÑA 
Como algúns de vós saberedes o Xosé ten novaparroquia. As causas da vida fórono 

levando ás terras de Ferro/, a Santa Mariña, lugar cheo de recordos para moitos 
irimegos. Alí, o primeiro día, repartiu entre a xente esta cartiña. Xa sabemos que hai 

outros xeitos de chegar a unha parroquia, pero esta, pala proximidade e sinxeleza 
reflexa moi ben o Planeta lrimia. · 

••• , ( 1 

Dos de arriba, o último á dereita nun encontro de verán. 

E timadQs ristiáns e irmáns todos: 

Por esta cartiña quero presentarme 

ante vós e expresarvos algo dos meus 

ntimentos e esperanzas para a 

e tancia miña na parroquia e no 
barrio. 

En primeiro lugar presentar
me. Chámome Xosé Antón 

Miguélez ~íaz, nacido en Lugo 
(1946), cuarto de seis irmáns.Vivín 7 

ano en Lugo, 24 en Barcelona, 20 en 

Abadín (Lugo) e os cinco últimos nas 

Somozas. Son 28 anos os que levo de 

cura, quitado tr , empre na aldea, e 

ca e mpr en equipo con · outros 

cura e oa xente. O desexo e o deber 

d ac mpañar mái á miña nai, anciá 

nferma, motivou que lle pedi e ó 

n o bi po mái cercanía a Coruña 

nd re id ) e mái tempo para adi

rlle. E o bi po mándarn onda vós 

1110 párroco, é di ir, como ervidor 

da fe e da comunidade. Desexo e 
espero servos útil: 

En segundo lugar expreso a 
miña alegría e agradecemento anti
cipado por poder atopai en vós un 
lugar e unha comunidade onde vivir. · 
É unha sorte non estar illado e atapar 
a compaña e a tradición tan valiosa 
do barrio de santa Mariña que conta 
con tan variadas Asociacións, sinal de 
cultura, de unión e de moita xenero
sidade de quen as fixo posibles. 
Agradezo ó bispo o regalo de poder 
estar entre vós; ós curas anteriores, 
Jesús Iglesias e Juan Antonio, as faci
lidades e ánimos que me dan neste 
novo servicio que me encomendaron 
en contrnuidade co deles, e cos dos 
outros curas que serviron con boa 
vontade a parroquia. Agradezo a 
tódolo cura cos que falei ata agora 
(non cheguei aínda a todos), Xaquín 
Campo, Chao Rego, ó arcipreste 

Victorino Pérez, e ós curas anterior

mente. nomeados, o cariño con que ' 
me falaron de vós. Non deixades á 
xente indiferente e iso dáme esperan

za. Mesmo o apoio que expresastes 
por Suso, que vos aprecia moito, fala 
ben de vós e obrígame a máis . 

En terceiro l~gar cóntovos . a 
esperanza que traio de poder crecer 
con vós ·en humanidade, en fe, en ale
gría de servir e en calor comunitario. 

Estou moi entrenado para o moito e 
o pouco. Non traio ambició ns de 
grandezas nin de cartas e case, nin de 

éxitos. Pero si traio moitos desexos 
de que, entre todos, vaiamos poten

ciando a vida comunitaria e a saúde 
que se nos ofrece na fe de Cristo para 
nós e para· os que a precisan. Desexo 

que nos axudemos a metjrar en espe
ranza e xeherosidade. Que vaiamos 
sendo unha comunidade cada vez 

máis viva, máis participada e servicial. 
. Chego a vós moi regalado pola 

familia, por amigos e polas parroquias 
onde servín anteriormente. O afecto 

que se expresou nas parroquias de 
Somozas de onde veño aínda que 

pon algo de dor pola certa separación 

dos quilómetros, maiormente dáme. 
moito ánimo para atapar en vós 

novos regalos de Deus semellantes e . 
distintos dos que con tanta abundan
cia se me deu ata agora. 

Veño a vós máis como irmán ca 

coma mestre; máis como cristián que . 
está en carniño aprendendo, ca coma 
quen está de volta de todo; máis 

coma servidor ca coma aino, pois 
non o son de nada; máis como nece

sitado de vós ca coma autosuficiente. 



En cuarto lugar atrévome -a 
contarvos algúns dos meus 
temores e a facervos unhas peti
cións. A pesar de que chego a vós 
coa mellar boa vontade e de que 

espero que a algúns de vós_ .lle s~rei 
ben útil, traio comigo ó temor _das 
miñas moitas incapacidades e limita
cións; por iso, xa desde agora pído-
. vos que teñades pacienCia comigo, 
que me corrixades as faltas coma . a 
un irmán e que me p~rdoedes ·os 
erros. Dádeme as quelXa_s pero non 
pasedes de min: como favor volo 

pido. 
O segundo temor que asoma én 

min é que a igrexa de santa Mariña 
quede presa _dos roces e das manca
duras pasadas, inevitables incluso 
cando hai boa vontade, e non se abra 

á nova oportunidade de vida que 

Deus abre agora para toda~ comuni
dade; por iso, pídovos que todos vos 
sintades chamados para _a obra . da 

comunidade e que, sobre todo os pri

meiros tempos, aportedes presencia, 

ideas, corrección, ánimo, servicio. 

O terceiro temor que recoñezo en 

min é atoparme algo perdido e soli

tario se reducimos a vida comunita

ria parroquial a esta misa do· domin

go ás 12 da mañá; e por iso pídovos 
que sempre, pero sobre todo ó prin

cipio, axudedes a vencer as miñas 

covardías e non dubidedes en ache

garvos á casa rectoral onde vou vivir, 

para saudarnos, parolar e irnos coñe

cendo. E s·e me queredes axudar o 

máximo, convidádeme ás vosas casas 

a tomar un vasiño de auga pois o 

meu desexo máis forte hoxe é que- _ 

rervos e servirvos na fe, e para iso 

cómpre tratarse. 

Vou estar algo repartido entre o 

acompañamento a miña nai na 

Coruña e a parroquia, pero o cora

zón dime que vos poderei ser útil en 

Xosé A. Miguélez Díaz 

Animando unha manifestación gandeira 
nos primeiros anos de crego. 

algo e que vós seredes moito para 

min. 

Dispoñede de min como irmán e 

servidor. 

·· ······· ············· ··· ····-·······················································································································: ........................................ · ... .... .. ...................................... ............................ , .................................. . 

Shin Chan, sen chan~ sen ton nin son 
Non. Non pode ser certo. Non deben ter chan sobre o que 

afirmarse. Son, xa que logo, in:firmus.-Referím~nos a eses think

tanks que perpetraron a serie protagonizada por un maleduca
. do neno de cinco anos e que se emite tódalas tardes na TVG. 
Vexamos. O ·neno nun parque: 

-¿ Vostede é gai? 
-Non, ¿por que? 
-E que como está chorando coma unha muller ... 

Outra. Os nenos xoga.ndo a imitalos maiores (nota: seu pai. 

traballa, súa nai, non): 
-Cariño, -dille á nena do xogo- tráeme unha cervexa, que estou cans.o. 

Outra máis. Chega a familia a un balneario. O pai e o filio, cos olios saíndo das órbitas deixan tirada á nai e van 
detrás dunhas estudiantes: "Mira, baños mixtos". 

Perlas coma estas son as que fan fo.ror entre nenos e mesmo adolescentes. Non sei se serán moito máis politi
camente incorrecto~ cós tan gabados Simp_son pero xa é para sospeitar que ·C?s debuxos xaponeses teñan sempre os 
olios coma pratos. En Shin Cha·n nótase o esforzo por escolle-lo mellar de cada cultura. ¡Viva o zen-zentido! 

Aldegunde Quiñones 

e········· ·· ·· ·· 
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ONOSO 
TABOLEIRO 

SERVICIO LITÚRXl.CO 
RE MOL 
Dende o domingo 1 de decembro Irimia ten en 

marcha un servicio litúrxico bautizado co nome 

de Remol. Tal e . como contamos no número 

anterior irnos ofrece-las lecturas do domingo, un 

comentario sobre elas, un debuxo alusivo, 

peticións... A distribución do REMOL é 

electrónica, así todo aquel que queira recibir, 

totalmente gratis, no seu correo o novo servicio 

só ten que escribirnos a irimia@wanadoo.es. 
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SOMOS ·1GREXA 
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Coa idea e o desexo. de facer/les chegar a tódolos irimegos o trabal/o e os documentos 
do Encontro Internacional de Somos lgrexa, que se celebrou en Leganés (Madrid) nos 

últimos días de setembro, publicamos hoxe o Saúdo inicial que o bispo Pedro 
Casaldáliga lle dirixiu á asemblea. En vindeiros números aparecerán tamén as palabras 

fina is do bispo Tomás Balduino Emérito de Goias (Brasil), ambos ·asinantes do 
documento a favor dun novo concilio. 

Saúdo inicial do hispo Pedro Casaldáliga 

A tódolos irmáns e irmás, reuni

dos/ as na asemblea eclesial, compa

ñeiros/ as de inquietudes, de buscas 

e de esperanza, un abrazo fraterno, 

naquel que _é o Camiño da Nosa 

Paz! 

No ·camiño ·estamos, e queremos 

que sexa no Camiño. A Paz do 

Reino buscamos. Gratuíta e con

flictiva. Don e conquista á vez. 

Sómo-la Igrexa e queremos selo 

cun talar:ite adulto e libre, participa

tivo e esperanzador. Sen complexos 

e sen amarguras. Propoñendo máis 

ca protestando. Sendo Igrexa . e 

facendo Igrexa. Dende as respecti

vas condicións de laicado, de vida 

relixiosa, de mínisterio ordenado. 

Cunha apaixonada vontade ecu

ménica, resposta ineludible ó testa-

mento apaixonado de Xesús: "Que 

sexan un, Pai". Cunha crecente 

capacidade de diálogo interrelixio

so, aberto ós moitos nomes e pre

sencias do Deus Vivo e Único. 

Cun compromiso consecuente de 

asumir tódalas Causas da Vida, da 

Xustiza, da Paz.Vivindo diariamen

te o gran sacramento da 

Solidariedade universal. 

Contest_ando, aí si, .~ontestando pro

feticamente o sistema de morte que 

exclúe a maioría da familia huma

~a. Optando polos pobres, envol

véndonos co pobo emigrante, 

sendo alternatívídade cultural, social, 

económica, política: a alternativídade 

do Reino, a última instancia ... 

Estamos en proceso conciliar. O 

Espírito aléntao. E somos millóns, 

no mundo enteiro, os que o soña

mos ou empurraremos. A consigna 
I 

de Xesús é "facerse mar adentro". 

Con El estamos embarcados, irmás, 

irmáns queridos... ¿ Quen dixo 

medo habendo Pascua? Dende a 

Amazonía brasileira, pois, un entra

ñable abrazo cóinpl:i!ce.. 

OUTRA IGREXA É POSIBLE. Reunión en Santiago 
Convocámoste para o día" 16 de decembro ás sete da tarcliña, no 
Pazo de Bendaña, na praza do" Toural en Santiago de Compo tela. 
Nesta reunión informarase sobre a Asernhlea que a corrente Somos 
Igrexa celebrou en Leganés no seten~bro pasado. Eramos cincocentas 
persoas que representabamos diversos grupos de trinta países diferente 
e na que a representación galega foi importante. Estabamos unhas 35 
persoas. O tema fundamerital da Asemblea foi falar do proceso precon
ciliar dun novo concilio que está solicitado xa por mais de cinco mil 
persoas de varios países, e conta coa ~rma de 30 bispos. 
O compromiso é traballar nese proceso preconciliar, expoñerase o tra
ballo realizado e trazaranse as liñas da nosa actuación. A invitación vai 
dirixida para que persoas e grupos que teñan esta inquedanza e crean 
que outra igrexa é posible se unan a este proceso. _ ....... ... . .. 
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FALANDO . 
DALINGUA Lidia e Valentina 

PERAS BARBURIÑAS 

Isto nin que fose cousa do demo, nós o outro día a gaba-los nosos mari
ñeiros e ¡hai que ver no día de hoxe cómo están! Xa non vo1vemos falar de 
ameixas, nin de percebes, nin de berberechos, nin de nada da ría para non 
remachar máis o cravo ... 

Tiramos terra adentro e sentímo-lo outono, case· inverno, que, xa se sq.b~, ata 
S. Martiño pan e viña e despois de S. Martiño Jame e frío. E polo S. Martiño cada
quén mata o seu porquiño; nós porquiño non ternos, pero como somos lam
beteiras abondo andamos a saborear marmeladas da froita que recollemos alá 
polo San Miguel: peras, mazás, figos ... Si, que agora queda máis na casa, por
que non se leva ás feiras coma antes: o San Campio, a · Sap.ta Minia, o San 
Roquiño, os Milagros .... tiñan os a.dros e arredores cheos de cestos e -cabaces 
(cestos grandes sen aro da zona das rías atlánticas), canastros cheos de froita que 
non brillaba nin estaba encerada coma a que agora· se ve. Non brillaba pero 
saber, sabía ... 

¡Moi sabedoras eran as peras 
u~racas! Dicimos eran porque 
agora case non as hai. ¿Que foi 
das nosas froiteiras autóctonas? 
As periñas urracas, ou "burra- · 
cas" que · ne chaman nalgures, 
pequeniñas, de cor castaña ... 

Tamén había peras barburi
ñas (branquiñas, brandas e .con 
moita auga, de cedo), baguiñas 
(da cor das burracas, pero máis 
grandes e con auga), de man
teiga (mareliñas) , de Pontevedra 
(grandes, alongadas). 
Gustaríanos que algún biólogo 
nos explicase por qué agora 
non se crían aquí estas especies. 
Plántanse pereiras con peras 
"limoeiras" e maceiras "gol
den" e pouco máis. ·E vas ó 
libro de Árbores fr~iteiras de 
Galicia e só che fala de especies 
das que compras no supermer
cado. 

¿E que dicides-·das mazás?, ¿a 
quen lle quedan aínda mazás 

¡Oi, ne! ¡ Seica sabe que rabea! robalas (con raíñas encarnadas), 
ou buleriñas (parecidas ás ante~ 

rior s), ou aqu las tan grandes de" tres en cunea"? A estas últimas o ndme víña
ll dado de que ó tre xa enchían unha cunea, pero das cuneas que hai nal
gure que on pu h iro grandes. Os nomes poden variar moito dun lugar a 

utro, p ro eguro qu non varían aquelas que se chamaq. segundo a época en 
qu e tán logr da : a d an Xoán, a mazás santiagas e as do Santiago ... Hoxe 
hai, cando moito tabardilla e, no seu defecto, as do buzo mouro, que son ver-
d pón ll parte mái bicuda, o buzo, de cor moura. 

ix ' m oa auga na boca ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Achegámonos con tempo 
á gran festa do N adal 
que este mundo consumista 
trocouna en comercial. 

2. Xa os anuncios se disparan, 
luces invaden a rúa; 
sobre a Gran Luz desta noite 
témo-la tebra máis crúa. 

3. · O vinteún de decembro 
é o solsticio invernal 
e o vintecinco é a festa 
porque calcularon mal. 

4. Era festa consagrada 
ó deus Mitra, que ben sei · 
que os antigos daban culto 
sobre todo ó astro rei. 

5. En Europa n~ses días 
unha árbore con luz 
lembra a do paraíso 
vencida pola da cruz. 

6. Coidan algúns que pagá 
é da árbore o costume: 
non tal porque sigru±ica 
símbolo de luz e lume. 

7. Concretamente· en Galicia 
ternos unha tradición 
de evocármo-lo Misterio 
con cirios e co Tizón. 

8. A festa da lµz cambiouse 
porque o Tizón de Nadal 
pasou ó Sábado Santo 
pra se-lo Cirio pascual. 

9. N algures matan o lume 
da. cociña; traen da igrexa 
ben prendidiño nun fungo 
e o fogar bendito sexa. 

10~ No século dezaeis 
fan beléns ou nacementos 
e humanízase o Misterio 
e póñennos tan contentos. 

11. Sendo. festas de ledicia 
nunha familiar dozura 
hai xente prá quen tal festa 
trae lembranzas de tristura:. 

12. Dado o clima afectivo 
moitos retornan á infancia 
e os conflictos de familia 
suscitan memoria rancia. 




