
Un e quen sementa e 
outro quen recolle. 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GAL.EGOS ............................................... ~ ....................................................................................................... . 



EDITORIAL É NADAL A estratexia do débil 
venceu. 2000 anos despois, e a pesar dos interesados intere
ses dun capitalismo satisfeito, aínda hai algo que celebrar; 
por máis que a publicidade insista en que só seremos feli
ces segundo as súas consignas. A Palab~a habitou entre 
nós nun mundo cheo de paradoxos. Un lugar no que 
tanto agora coma daquela hai un imperio fabricante de 
guerras ( disque para salva-la paz) e tamén hai un bo 
grupo de dignos e acomodados cidadáns que queren 
vivir ben a costa dos demais. Esa estratexia déuno-la clave 

na construcción dun 
mundo máis huma
no: sodes irmáns, o 
que lle facedes ó máis 
peq:ueno de vós, 
facédesmo a min. 

A centralidade do 
pequeno será alimen
to diario de todos 
aqueles que quere
mos recupera-la dig
nidade que merece 

elo. Esa dignidade está nos 
r a b rrando en Santiago ¡nunca máis! 

N un a mái abu o dos grandes consorcios petroleiros e 
nur a mái a p nuria pública froito dun continuo recor
t fi al que acaba prexudicando os máis febles. 

E a dignidade está tamén nos millóns de traballadotes 
qu non deixaron que un estúpido decreto de dereitas 
lles quitase o que era seu. E tamén está nos rnillóns de 
correos e peticións que veñen de todas partes do mundo 
dicindo non á hipócrita guerra de Irak que matará a máis 
inocentes. Está nun berro antiglobalizador que busca un 
mundo no que os dereitos humanos sexan mundiais e 
non se castigue a infancia en horarios escravistas, nin se 
enchan de lixo lagos en Siberia ou mares en Europa. Esa . 
dignidade aparece tinguida de preocupación o constatar 
que no que vai de ano máis de 70 homes mataron ás súas 
mulleres nun estado que golsa miles de horas de lixo 
televi ivo na que van concentradas enormes doses do 
peor de cada casa. 

E a dignidade é un dereito e unha necesidade para 
pod r seguir sendo humanos. Un dereito fronte ó que 
ningún poder pode oporse, e que se materializa no espe-

ial mimo atención do pequeno. É Nadal. Que mn-
gu 'n nolo roub . 

............... _ Litografia portada : Pttciro 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO ¡SERÁ POR CARTOS! 
Hai certo barullo co conto de que o goberno Balear, que 

non é da corda dos que gobernan aquí e en Madrid, ofre

ceu renunciar a varios millóns que lle tiña asignado o 

Ministerio de Medio Ambiente para que se empregasen en 

Galicia na loita esta contra a peste negra. Setenta e cinco 

millóns de euriños, con "e", que os insulares suxiren que a 

Dirección General de Costas traspase desde aquela demar

cación á de Galicia. O PP Balear descolocado por tan iné

dita iniciativa opúxose frontalmente, supoñemos que sen 

consulta-lo PP galego. Outravolta as esquerdas intentando 

desmembra-lo país. Ademais, qué carafio, ¿será por cartos? 
Pois por cartos non será. Miremos, se non, o ilustrativo 
exemplo do Río Mero, na agora ennegrecida e antes 
emnerdada ría do Burgo, e da canalización que propoñen 
os responsables de velar polo. noso medio ambient_e natu
ral. Trátase dunha obra cara e inútil, a típica solución máxi
ca pola que dunha tacada "colocamos" ben máis de mil 
millóns de pesetas das de antes, desas que veñen de 
Bruxelas e hai que gastar no que cadre, porque o gran 
pecado do político é non, gastalo todo, e tanto ten en que, 
pero todo, todo, para que o ano que vén non nos dean 
menos e así podelo gastar todo de novo noutro tanto ten 
en qué, e mira ti, que non me veñas tocando a zanfona, que 
o caso é manterse. e a vivir que son dous días . Ademais, 
¿será por r·artos? 
O do río Mero é tan disparata~o q~e non teµ parangón. 
Primeiro deixouse que daquela maneira tan do país se edi
ficase na zona de ribeira, o dasafogo natural do río, no que 
ningún natural do lugar con algo de siso poñería nin 
medio cortello dos porcos. Veña fins de semana e mesmo 
algunha nave industrial . Ti-vai-Jacendo-e-despoisjalamos. Á 
volta de nada considérase unha catástrofe que o río cada 
cinco anos alague o que é seu. En consecuencia, dous 
paxaros dun tiro, soluciono unha catástrofe e coloco un 
mogollón de fondos estructurais, formigón e canalización, 
cambio de rasantes, morte á fraga de ribeira, e xa postos 
metémonos a recualificar terrees para que todo quede na 
casa. ¿Será por cartos? 
¿Alternativas? Todas. É máis barato indemnizar os ilegais, 
devolverlle ó río a súa zona de expansión e darlle unha boa 
limpeza. E sobrarían car.tos para un barco anticontamina
ción xeitoso e para devolverlle a Baleares o que é seu. 
Porque se non é por cartos, xa me dirás ti por qué é . 



BOA NOVA 

Xosé Chao Rego 

¡A CLAVE. S_upra-existencia 

Os catro evanxeos canónicos teñen" cadanseu prólogo. O máis complicado é o de 

Xoán. Marcos sitúa a conciencia mesiánica de Xesús no primeiro capítulo cando é 

bautizado e recibe a revelación .do ceo; Mateo e Lucas rétrotraen os inicios á infan

cia: Xesús ten un nacemento marabilloso. Xoán dá un paso de xigante e acode á 

preexistencia. "Ó tomezo existía a palabra". A preexistencia indica que nada había 

antes 

O concepto de preexistencia -hai quen prefire chamarlle supra-existencia-, é algo 

metafórico, como indicaba xa no século XIII san Tomás de Aquino. O teólogo 

Olegario G. de Cardedal (cita intencionada pois trátase dun teólogo ben visto por 

Roma) advirte que a pre-existencia é un concepto límite que se refire á categoría 

de Xesús Cristo e non implica anterioridade temporal á creación. Ouérese afirmar 

que Xesús Cristo é algo definitivo para a humanidade. 

Un texto do chamado Terceiro lsaías dános unha pista: "Como a chuvia e a neve 

baixan do ceo e non volven alá sen enchoupa-la terra, fecunda la e facela xermolar 

(. .. ) así será a Palabra que sae da miña boca" (Is 55, 10-11 ). Utilicémo-lo termo grego 

"Lagos", que significa Palabra, ou o grego "Sofía", que é Sabedoría, sempre estamos 

falando dun proceso, dun camiño: a Encarnación de Deus que se fai presente no 

home de Nazaré. No contexto ·dun discurso que enche de luz o panorama, o autor 

do cuarto evanxeo asegura: "A Palabra fíxose carne e plantou entre nós a súa ten da". 

E pon coma testemuña a Xoán o Baptista. 

e ············ ··· 



A PENEIRA 

Neste tempo de eleccións sindicais no 

ensino queremos lembrar ur¡ha mestra, 

FELISA GARCIA, agora 

xubilada na súa Terra Chá. Nos 70 

comezou en Vigo unha loita persoal por 

un sindicalismo .nacionalista que 

potenciase unha educación fiel ás raíces 

dos seus alumnos. Foi pioneira na 

renovación do ensino dende a pedagoxía 

popular dun Paulo Freire ou Celestín 

Freinet. Non esquecémo-lo seu 

compromiso pala transformación do 

país, xa que non podía illar o seu 

traballo como ensinante do cambio 

social que cumpría en .Galicia. Con estes fríos acompáñannos .unhas flores, febles, ata de mal sabor, pero .que son 

coma estrelas que aluman e enchen con cores quentes e vivas as pradeiras e os claros 

dos piñeiros no Nadal: as ESPANTAMERENDAS ... Moi hu~ildes, 
pouco piden nestes meses recios de inverno, case nin terra, son os primeiros síntomas 

de vida nos terreas acabados de calcinar polo lume, para agasallarnos así cos seus seis 

pétalos purpúreos ou rosados; semella que están alí colocados coma as pezas dun 

Nadal para lembrárno-la febleza do "Deus con nosoutros". 

No CENTENARIO DE RAFAEL ALBERTI, o día 16, 
queremos agradece-lo seu agarimo P.ºr Galicia, así participando na campaña electoral 

para as municipais do 79, presentado por Blanco Amor en Santiago. Pero a súa relación 

máis fonda coa nasa nación foi cos nasos escritores e artistas exiliados en Bos Aires: 

Seoane, .Dieste, Castelao ... Tamén con Celso Emilio, M~ría do Carme Kruckenberg, 

Fernández del Riego e con creadores como Maruxa Maio, Laxeiro, co que aparece 

nesta foto ... A súa vida· e a súa creación estiveron sempre a pral dos máis febles. 

Antes de que remate este ano irnos celebra-los 25 anos do FATO GALEGO 
DANIEL CASTELAO de Pasai San Pedro. de Trintxerpe en Donostia. 

Con eles celebramos no mes de Santos a Eucaristía polos emigrantes finados no 2002, 

mesmo aquel día desaparecera un mariñeiro de alí. Tamén lémbramo-lo crego que 

construíra aquela igrexa do Carme, Serafín Esnaola, que m9rrera o día 3 e que se 

entregara nos 40 e 50 totalmente ós pescadores galegas, sufrindo persecución na 

dictadura. Hai en Pasai unha tradición de misas en galega, no 1977 hóuboas en 3 

meses, e dende 1991 cregos galegas como Manuel González e Pepe Novoa, e mesmo 

cregos éuscaros, veñen facendo un esforzo por identificarse cos galegas celebrando en 

ocasións a fe no naso idioma. 



VANZETTI é unha obra de Luís Araúxo que vai ser estreada, o 19, no Centro 

·Torrente Ballester do Ferrol polo Teatro do Atlántico, mesmo cando celebramos os 25 

anos do teatro profesional en Galicia. Vanzetti, emigrante italiano, é condenado con 

Sacco a marte nos EEUU, máis por ser anarquistas ca _ pala sentencia manipulada de 

asasinato. Son os derradeiro~ días deste obreiro a través da test~muña do seu pai, 

interpretado por Vicente Montoto, e da súa irmá Luigia, no papel que dá vida Manoli 

Varela, na foto. Baixo a dirección de Xulio Lago, asistimos a un acontecemento que 

estremeceu o mundo nos anos 20 e que segue a repehrse hoxe p~lo afán cretino dun 

poder que quere impo-lo sistema de bos e malos segundo os dictados do seu 

pensamento único. 

TEMPO DE XOGOS é o 

Nadal, pero hai que refuga-lo 

consumismo e centrarse nas necesidades 

educativas e de crecemento dos máis 

pequenos. Por isa encomiamos 

iniciativas como a ludoteca do Centro 

de Educación Especial "Hoxe ·par Mañá" 

de Vigo. Alí loitan pala integración a 

través do xogo de paralíticos cerebrais e 

tamén dos que teñen alto risco de 

marxinalidade naquel contorno. Na foto, 

vémolos coa psicóloga, que axuda os 

que non teñen discapacidade a 

comprender .ós que si a teñen a través 

das regras sociais do xogo. Hai xogos 

destinados a combinar diversión e 

aprendizaxe, como as láminas que ten 

publicadas a librería .Mayso de Santiago, 

onde os nenas tamén profundizan no 

coñecemento do naso idioma. 

BELÉN é un nome evocador na paisaxe galega: . Belén de Celeiro de Mariñaos 

ou preto de Santiago, en Fecha o Santuario de Nasa Señora de Belén, onde un 

monolito nos fai lembrar que alí naceu Baltasar Pardal (1886-1963), catequista e 

fundador das "Fil las da Natividade". Estas traballan na sú·a "Grande Obra de Átocha", 

onde un monumento neste recanto da Coruña sinala como se entregou ó ensino dos 

máis humildes, o mesmo ca na súa fundación de Betanzos (1940), e agora no 

Colexio-Fogar de Pontedeume, no asilo de Valdegodos:-Barco de Valdeorras, en varios 

colexios de Latinoamérica.:. Non esquezámo-lo Nazaret de Lugo no que viven nunha 

situación precaria 280 membros de 55 familias de etnia xitana. 

I 

Alfonso Blanco Torrado 

Por SANTA LUCÍA 
arrequecemos coa luz, pero tamén 

lembráí!lo-las costureiras e xastres que 

deixan os ollas no seu labor. Aínda hoxe 

un 300/o do fracaso escolar (tres de cada 

dez nenas) é por problemas da visión 

non detectados a tempo, urxe unha boa 

educación visual, pois o 800/o da 

aprendizaxe entra polos ollas. Outros 

gr~cias ó método braille cumpren co seu 

labor na socie,dade. É o caso de 

Buelumona, na foto, que está a 

proclama-la Palabra de Deus graciasª· 

este método. Tamén é o mesmo que lle 

axuda a estudiar día a día a inxente 

información que ten que analiza-lo 

ministro do Interior de Inglaterra, David 

Blunket, cego de nacemento e dunha 

~rixe humilde, que tivo que loitar con 

moita coraxe para supera-la súa 

deficiencia. 

e ·············· 
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POLITICA Tintxu . 

O NOSO PRESTIXIO 

O mércores trece de novembro a Estaéión de Control do Tráfico Marítimo de Fisterra 
recibía unha chamada de socorro dun petroleiro que tiña unha vía de auga, no medio 

dun forte temporal, e demandaba a evacuación de boa parte da súa tripulación. Os 
funcionarios de servicio comunicaron o asunto á superioridade e de contado saían os 

helicópteros da Xunta (Pesca) e de Fomento (Helimer) para prestar axuda. 

Ás seis, no lugar dos feitos, recollen os mariñeiros e 

informan ós seus mandos. Do Ministerio de Fomento 

encárganlle á Delegación do Goberno de poñer en mar

cha o dispositivo de emerxencia, e na Xunta póñense en 

alerta os responsables de Portos, Pesca e Medio Ambiente. 

En cada caso ponse de garda a aquel funcionario que esti

vera seguindo mái de preto os accidentes do Mar Exeo, 

Casón e Urquiola, que todos lembran con preocupación. 

Sácanse dos arquivos os voluminosos informes sobre eses 

ca os, coas propo tas de solución. Os técnicos demandan 

do seus xefe que se poñan en marcha os remolcadores 

mái potente . on a oito do serán. 

Os remolcador teñen problemas. O barco está sen 

máquina á d riva, o capitán non quere deixarse remol

ar p r aquilo do dólares. E o petroleiro vai derivando 

ara á o ta. Á da mañá de de os remolcadores aler

tan a autoridade : na D 1 gación do Goberno e na Xunta 

n 'can e r unión do técnico ás oito da mañá. O pre

id nt da Xunt , co con elleiro de Pesca, e mailo delega-

d? do goberno chegan a Muxía ás nove da mañá do xoves 

día catorce. Decátanse da gravidade do problema e da pre

ocupación da xente.Volven ós seus postos mentres convo

can para a unha da tarde unha xuntanza ampla dos técni

cos que foran alertados pola mañá e tiñan propostas que 

facer. Ás tres da tarde, confrarías de pescadores, servicios 

de Protecciqn Civil e alcaldes son convocados a reunións 

en Muxía e Malpica, para artella-las primeiras medidas de 

loita contra o vertido de fuel. 

Despois dunha dificil discusión técnica, decídese leva

lo barco cara a fóra, xa que se considera moi perigoso 

metelo no porto da Coruña e non sería posible descarga

lo noutro porto ou ría. Hai que dobrega-la vontade do 

capitán coa intervención da Garda Civil, pero no medio

día do xoves empézase a tirar do barco. Na tarde dese día 

faise acopio de material de loita contra a marea negra. 

Prepáranse as medidas de axuda que deberá aproba-lo 

Consello da Xunta. 

O venres, día quince, póñense a traballar os servicios 

de limpeza nas costas directamente afectadas. Nas rías de 

¿Por que as cousas 
non puideron ser así? 

Muros e Noia, Arousa, Pontevedra eVigo fanse reunións 

entre técnicos, alcaldes e confrarías para avalía-lo risco de 

que o petróleo xa vertido derive cara ó sur ou parta o 

barco. Desde o goberno solicitase axuda da Unión 

Europea. 

O día 19 afúndese o petroleiro, pero xa están no sitio 

os barcos para chupar fuel e na costa todo o mundo está 

organizado para recoller e limpar. 

Esta é unha crónica inventada. ¿Por que as cousas non 

puideron ser así? 



O AQUEL 

ESTÁMOSCHE NEGROS 
Xosé Lois vive ó carón da praia de 
Sieira, na parroquia de Xuño, no 
concello de Porto do Son. Desde as 
:fiestras do comedor da casa e por 
entre os fustes dos piñeiros, albíscase 
o mar. Tamén se sente roncar día e 
noite, sen acougo. Nestes días vomi
tou bile negra sobre do areal. Un 
masa escura e engominada que anu
brará a ·vida de moitas casas. Como 
sabían do seu emprazamento en pri
meira liña, chamárono familiares de 
Lugo, amigos de Chantada, de 
Santiago, mesmo de Alemaña. Outros 
viñeron ata o lugar. Todos interesados 
por saber e por ver de botar unha 
man. O domingo 24, ás. 9 da mañá, 
decidiu facer unha chamada ó 900 20 
20 62, o teléfono que dá a Xunta 
para todos aqueles que queiran cola
borar. 

Chamo por que quero ver de axudar 
nos labores de limpeza. 
Nosotros únicamente tomamos nota de 
personas que deseen hacer un contrato de 
trabajo para cuatro meses. 

Ben, pero eu chamo para ofrecerme 
como voluntario e quixera saber 
cómo debo facer. 
No podemos indicarle. Póngase usted en 
contacto con Asociaciones ecologistas o con 
algún ayuntamiento. 

Sobre as 11 da mañá a súa familia e 
mais outras dúas foron á praia e 
puxéronse a recoller toda a patulea 
de aveños desa:fiuzados que desbota o 
mar, botellas, plásticos, un ordenador, 
cordas, paos, botas, latas... todiños . 
cheos de brea. Cunhas luvas na man 
e unhas caixas de cartón foron facen
do. Achegóuselles un axente de costas 
e fotografounos. Logo déulle-las gra
cias e solicitoulles que se formaban 
un grupo de veciños para limpar que 

o avisasen, que el viña tamén, tal era 
a desorganización oficial. 
Na tarde dese día celebrábase o 25 
aniversario da Asociación de Veciños 
do lugar. No evento estaban presen
tes o alcalde e o presidente da depu
tación coruñesa. Este último tivo o 
mérito de acudir e participar nun 
acto certamente humilde. Sen 
embargo as palabras do seu breve dis
curso tiñan ecos extemporáneos da 
Sección Feminina: 
.. . gracias a estas asociacións recuperámo
los n.osos cantos, os nasos traxes típicos .. . 

Do cambio producido nas condi
cións de vida da veciñanza ... nada; do 
lixo. negro que entumece a vida bio
lóxica e productiva da comarca ... 
nada. O Sr. Alcalde, ironía an1arga, 
fala ou dun futuro plan de turismo 
que en coordinación coa deputación 
quere quitar adiante o concello. 
Nos pinchos de tortilla que viñeron 
despois Xosé Lois falou co alcalde: 

¿Pero non recibiron no concello 
materiais de limpeza enviados pola 
Xunta ou sequera unhas directrices 
de actuación? 
O único que nos fixeron chegar foron 
unhas caixas para a recolleita de paxaros 
enfeluxados polo chapapote. 

Tonecho, o farmacéutico da parro

.quia, teima~a unha e outra vez por 
arrincar do Sr. Alcalde unha palabra 
decisoria, un movemento de eficacia, 
un pequeno xiro de responsabilidade. 
Por fin conseguiu que este dixese: 
Terei logo que sacar un bando. 

Pepe de Vilas, un dos directivos da 
Asociación de Veciños tivo o xuízo 
suficiente para dirixirse ós asistentes e 
solicita-la colaboración de todos. 
Daquela, un parroquiano, vaso na 

Xosé Lois Vi/ar 

man, e cheo de carraxe polo seu 
divorcio abrigado co mar, dixo: 

Que vaian os do Seprona e a nai que 
os panu, que se te collen cunha 
nécora métenche 60.000 ptas de 
multa. 

Todos estaban presentes. Ninguén 
dix·o nada. Non sei se por non querer 
armala, se por covardía, se porque o 
asunto daría moito que falar. 

Aí morreron os pinchos e a historia. 
Se non mo contara quen mo contou, 
non o crería. E créoo porque Xosé 
Lois son eu, que non conto "patra
ñas" porque estiven ali e non tiven 
tempo para ir de caza, xa que andei a 
recolleitar a" carroña" que outros, coa 
súa indolencia, fabrican. _ ........... .. 
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AS LECCIÓNS DO PRESTIGE 
E.OUTROS ASUNTOS DE MOITO CALADO 

A Galicia épica, a dos irmandiños e as vagas migratorias para ser donas da terra, a de 
María Pita e Cachamuíña aliados contra os inimigos da Patria en cadanseu século, a dos 

máis duros pescadores nos cinco océanos, a da resistencia galeguista ... , todo o máis 
ousado, xeneroso e xenial que ternos, abrollou coa forza dun torrente nestes días na 

reacción e solidariedade popular para fre.ar unha marea negra que, aínda que fose por 
causa da cota ben cumprida, non merecíamos. 

Toda catástrofe é susceptible de 

empeorar 

As desgracias, desgracias son, non fai 

falta que o recorde o señor vicepresi

dente do goberno don Mariano, por

que calquera galego sabe que o mal 

tempo, cando peta, é no cuadrante de 

Fisterra un tempo malísimo, e os bar

cos monocasco de mercadorías peri

go a nunca rebentan no mes de agos

to con bri iñas do noroeste. 

do mal t mpo, as desgracias 

impr dicibl as catástrofes desbor

dante on grande verdades e grandes 

d ulpa . Porque xa ' o cuarto petro-

1 iro qu n e toupa nas mans, por

que o trán it en Fi terra é intensísi-

m mo1 n ibl , porque non hai 

m di n n h bía un plan. 

Evidentemente que é doado .ser 
profeta a touro pas·ado, evidentemente, 
tamén, que quen toma decisións ten o 
risco e o dereito de errar. Pero o fallo 
está na inexistencia total e absoluta 
dun plan de emerxencia para unha 
traxedia f>Osible e, incluso, á vista de 
historia -e da resistencia dos países que 
se benefician destes trafegos mortais a 
impo.ñer medidas drásticas- máis que 
probable. 

Un plan de emerxenci.a implica o 
que se chama un protocolo de actua
ción diante dun escenario posible. É 
dicir, se aparece un petroleiro cunha 
vía de auga a cincuenta millas proce
derase así, activarase este procedem~n
to, mobilizaranse estes recursos -este 
remolcador, aquelas chuponas, heli
cópteros ... -, e este persoal con estas 

funcións . 1 Cando se improvisa nestas 
situacións, o :fracaso é seguro. Por iso si 
é criticable, a posteriori, que se :fixesen 
cinco rumbos distintos de remolcado 
para despois levalo ó peor sitio posi
ble, ó sur, deixándoo perfectamente 
situado para que o vendaval, que sem
pre sopra de compoñente sudoeste, se 
encargase de traelo directamente ás 
nosas costas. Ou que se optase no 
colmo do desespero por afundilo onde 
é practicamente irrecuperable, a un 
lugar do fondo no que un aceiro de 
baixa calidade ten que soportar unha 
presión de 360 quilos por centímetro · 

cadrado. E así outras medidas tomadas 
á calor do máis absoluto desconcerto. 

E no medio do pánico o sentimen
to de ser abxecto de· interesadas men
tiras, de información furtada e dirixi-

'f 

¡ 
1 
( 



da por consignas do poder. Quizais 

neste punto teñen razón o presidente 

Fraga cando afirmaba que non hai mal 

que por ben non veña. Quizais os 

veciños .da Costa da Morte aprendan 

agora a difundir entre a información e 

a verdade. 

O Estado liberai, o déficit cero 
e as riquezas non contabilizadas 
no orzamento público 

Débese recordar que o goberno 

central, tan celoso das súas competen

cias exclusivas, é plenamente ·compe

tente -ou incompetente para ben 

falar- nos asuntos de mariña mercante 

Cando se 
improvisa nestas 

situacións, o 
fracaso é. seguro 

e tránsito marítimo. Que hai un orga
nismo, emblemático canto a desastrosa 
xestión e corporativismo, chamado 
Dirección General de la Marina 
Mercante, directamente responsable 
de previr estes asuntos e os remedios a 
aplicar con celeridade _ e eficacia en 
caso necesario. Ese organisino, curio
samente, está saíndo, unha vez máis, 
indemne de todo este temporal políti
co. 

Sen embargo, co actual dogma polí
tico do enfraquecemento do Estado e 
privatización dos servicios resulta 
complicado asegurar un compromiso.· 
público para o mantemento e conser
vación das riquezas naturais da · nosa 

costa, unhas riquezas que non figuran 
no activo dos orzamentos públicos, 
pero que deben beneficiars.e dun plan 
de protección integral,_ efectivo e pro
bablement<; caro. 

Tódolos barcos que saen de Europa 
para o sur .pasan fronte a Galicia. Pet0, 
á hora de actuar contra unha marea 

negra hai que traer barcos especializa

dos de Holanda, Reino Unido, Italia, 

Dinamarca e Francia, porque aquí non 

os hai. O mellor remolcador fora des

prazado de Galicia a Xixón. 

O curioso que a entidade denomi

nada Sasemar (Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima), creada por leí en 

1992, con plena autonomía e capaci

dade de obrar, está encargada de "La 

prestación de servicios de búsqueda, rescate 
y salvamento marítimo, de control y ayuda 

del tráfico, de prevención y lucha contra la 

contaminación del medio marino, de 

remolque y embarcaciones auxili~res, así 
como la de aquellos complementarios de los 
anteriores" . E, aínda máis, existe nesa leí 

a previsión dun denominado Plan 
Nacional de Servicios Especiales de 

Salvamento de la Vida Humana en la Mar 
y de la Lucha contra la Contaminación del 

Medio Marino que supostamente sirve 

para "establecer y mantener una organiza
ción nacional de búsqueda, salvamento y 

lucha contra la contaminación rnarína, que 
permita alcanz ar las mayores probabilida

des de éxito en la respuesta a las emergen
cias acaecidas ... ". 

¿Alguén no transcurso destes luc

tuosos días escoitou falar dese plan de 

Sasemár? Por certo, esta sociedade 

publicita en diversos medios do sector 

un número de teléfono, o 900 202 

2.02, para avisar en caso de emerxen

cia. ¿Será necesario darlles un telefo

nazo para que activen o plan? 

O capitalismo glol?al e a impo
tencia dos pobos 

O asunto é moi serio e dá para unha 
reflexión máis fonda e ampliada da 

que se está a facer. Detrás do petrolei

ro Prestige, un auténtico risco para a 

humanidade, hai toda unha trama de 

intereses semiocultos, de bandeiras de 

conveniencia, de sistemas de propie

dade e xestión incontrolables polos 

gobernos democráticos. 

Non é máis ca outra cara dun capi

talismo feroz globalizado, sen límites, 

Redacción 

que se ri das normas !imitadoras dos 

estados. 

Se efectivamente como parece razo

able e defende o goberno, a responsa

bilidade é do armador e do propieta

rio do cru, comeza un longo camiño 

para saber ónde comeza e remata a 

responsabilidade. O buque está rexis

trado por unha compañía de Liberia, 

que lle ten un seguro por sinistro que 

cobre uns 24 millóns de .euros. Os 

armadores son a familia grega 

Coulouthros. Pero a empresa propie

taria do petróleo é Crown Resourses, 

fundada en Xibraltar en 1996. Esta 

Comeza un 
longo camiño 
para saber ónde 
comeza e 

renlata a 
responsabilidade 

compama abriu a súa oficina en 

Londres no 97, pero axiña a cambio u 

a Zug, Suíza, tres anos despois. Sen 

embargo esta empresa, que ten varios 

directores británicos, é parte dun con

sorcio empresarial ruso, o Alfa Group, 

con intereses no sector petroleiro e, 

ademais, no de alimentación, finanzas, 

telecomunicacións, etc. O director do 

·Consello de Supervisión e fundador 

dese consorcio é un ruso enriquecido 

coa desfeita do estado soviético, Mijail 

Friedman que, segundo a revista 

Fortune, é, de entre os menores de 

corenta anos, o noveno home máis 

rico do mun~o, cun patrimonio apro

ximado de dous mil millóns de dóla-

res. 

¿Canto pagará o nos o amigo 

Friedman . das indemnizacións ós pes

cadores, mariscadores e demais dam

nificados? 

e··········· 
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MULLERES PETROLEADAS 

O pasado 25 de N ovembro cele

bramos o día internacional contra a 

violencia de xénero. Se naquel día os 

actos estiveron tinxidos pola marea 

n10ura que no invadía xa nas costas 

do norte, non digamos hoxe, que me 

toca escribir para Irimia. Témola á 

porta das Rías Baixas, onde me 

at p . 

No medio foi reconfortante asistir 

á manifi ta ión do día 1 en Santiago. 

imp rativo de Pondal: 'Esperta do 

te11 0110' ... conv rtíu nun "Xa esta-

11w e p rtos' . Aqu 1 Nu/lca máis nacía 

d ir dun p bo n pé dispo to a 

di ir ¡ a ab nda!. 

Al a i t riamo qu lograr a 

mulleres . Setenta mortes no que vai 

de ano, son moitas mortes. E faltan 

estatísticas das maltratadas que non, 

morren. Queda aínda moito que 

facer na vía da concienciación. En 

Pontevedra, xuntámonos na nosa rei

vindicada (porque aínda non a ternos 

con nome oficial) praza do Oito de 

Marzo. Tal vez non pasamos das tres

centas persoas. Convocaba a 

Coordenadora da Marcha Mundial 

das Mulleres, na que estamos trinta e 

catro asociacións, entre elas as 

Mulleres Cristiás Galegas.Alí lemos o 

manifesto, feito polas mulleres de 

Bergantiños, e que zumegaba solida

riedade, coas mulleres e coas mareas: 

Faciamos un paralelo entre as mulle-

Nin as 
mulle.res, . 

nin o mar, 
somos patrimonio 

privado de . , 
n1nguen 

res maltratadas e as ~ías petroleadas. E 

faciámolas coincidir nas causas : .. froi

to dun sistema económico baseado na 

dominación e que se sustenta no uso, 

abuso, e expolio dos RECURSOS. Un 

sistema agresor que conduce á desapari

ción e á marte . .. Nin as mulleres, nin a 

terra, nin o mar, somos patrimonio parti

cular de ninguén. Non somos recursos 

inesgotables dos que se poida abusar unha 

e outra vez impunemente porque o que se 

está pondo en perigo é o futuro, a vida 

mesma .... cómpre cambiar de rumbo xa. 

Esta é a historia da NAI TERRA agre

dida e víctima máis unha vez, como o son 

as mulleres ás mans dun poder con rostro 

masculino ... Irnos ser quen de quitarlle o 

negro chapapote ó pan e ás rosas, de cons

truir futuro e vida. Porque outro mundo sí 

é posible. 

Uns días antes, o quince, as M.C.G. 

organizarainos un acto, o noso pri

meiro acto público, en solidariedade 

coas mulleres maltratadas. Unha pon

tevedresa, Montse Iglesias Santos, 

profesora na U niversidade Carlos 111 

de Madrid, falounos da Muller na lite

ratura: Anxos e demos. E sóubonos 

demostrar cumpridamente a verdade 

<leste título. Antes escoitamos en pé, 

unha peza de violín _e violo~chelo 

interpretada por <lúas rapazas novas, 

que nos fixeron sentir a traxedia de 

tantos seres indefensos ante a opre

sión e a violencia. 

Outro colectivo, a Asemblea de 

Mulleres de Pontevedra, convocou 

outra conferencia dunha psicóloga 

sobre os tratamentos terapéuticos a 

mulleres e homes ( cando aceptan ... ) 

É moito o que se traballa pero din 

que lles faltan medios e non dan 

feito ... ¿por que será? .. . 

A Concellalía da Muller convoca 

periodicaI?-ente ós grupos das dife

rentes asociacións de mulleres, unhas 

dezasete. Alí irnos de tódalas cores e 

paga a pena comprobar que aínda 

que con máis calma do desexado, 

algo se move neste mundo da muller. 
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LEMBRAMOS ÁFRICA: KENIA 
Este país africano está presente nos medios occidentais por variados motivos. Durante bastante tempo é 

protagonista de_ costumes ancestrais que teñen repercusións moi negativas para o colectivo das mulleres, 

que se ven abocadas a unha inxusta pena de marte Hai pouco foi víctima da intolerancia e do terror e 

tamén a· folclórica elección de Miss mundo protagonizou posiciona mentas diversos entre os países 

participantes que dalgún xeito querían pºrotestar contra a violación dos dereitos das mulleres. Todo isto fai 

que a nasa reflexión trate de achegarnos a situación deste fermosos país afastado da cultura occidental 

tanto para ben como para mal. 

Kenia: riqueza e pobreza 
A República de Kenia está situada 

na África Oriental, no Ecuador. 
Limita con Etiopía e Sudán, Uganda . 
Tanzania e con Somalia e o Océano 
Índico.A poboación divídese en 70 
grupos tribais. Distínguense tres 
grandes grupos lingüísticos: os bantús 
(dentro están os kikuyos), os niloticos 
e os cusitas. Minorías importantes: 
india e a europea que se dedica ós 
grandes negocios como as planta
cións latifundistas herdanza dos 
ingleses, que foron os seus coloniza
dores. 

Kenia .logra independencia respec
to da colonia inglesa no ano 1975. A . 

poboación total ronda os 29 millóns 
de habitantes, cun 45% de menores 
de 14 anos . As relixións son: protes
tantismo (38 %) , catolicismo (28 %) , 
relixións indíxenas (26 %) e outros (8 

%).As linguas: lnglés (oficial), Swahili 
(oficial) e numerosos idiomas indíxe
nas 

Existen graves problemas de saúde, 
principalmente ocasionados pola 
Sida. Non obstante é un país d~mo- · 
crático no contexto africano e neste 
momento marca a tendencia cara un 
goberno estable que impuxo unha 
orde e un mediano progreso na 
poboación cunha progresiva adapta
ción á vida moderna. 

Os dereitos humanos 
N estes días celebramos o acontece

mento histórico da aprobación da 
declamción de dereitos humanos 
pola ONU. En Kenia, coma noutros 
países, algúns destes dereitos son vul
nerados. Non obstante Amnistía 
Internacional recoñece os esforzos 
do goberno keniano por mellorar 

principalmente no que atinxe ós 
dereitos das rriulleres. A tortura, as 
martes en circunstancias sospeitosas, 
o uso excesivo da forza por parte da 
policía e as condicións penitenciarias. 
representan algúns das violacións dos 
dereitos das persoas. 

En Kenia as mulleres sofren violen
cia fisica e sexual a diario que con
mocionan e traumatiza,n as víctimas e 
n1.inan a súa situación social. 
Organismos internacionais reclaman 
solucións ó goberno e expoñen casos 
de mulleres que foron golpeadas bru
talmente por homes das súas familias 
sen que lei e o goberno propoña 
alternativas á súa situación. 
Recentemente algunhas candidatas a 
Miss Mundo decidiron ou dubidaron 
en rion acudir ó certame celebrado 
en Kenia, en protesta e solidariedade 
cunha muller nixeriana condenada a 
ser lapidada por adulterio, seguindo 
leis ancestrais ás que o goberno timi
damente trata de opoñerse, principal
mente ante as críticas e presións de 
organizacións de defensa dos dereitos 
humanos. 

e ············: 
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NO PASAMENTO 
DUNHA BOA 
AVOAE 
SUBSCRITORA 
DE IRIMIA 

Ángela era velliña xa cando 
eramos pequenos e gus tabamos de 
ir durmir á súa casa, cando tiña 
unha alfombra no baño na que 
hab.ía moitos pés debuxados, uns 
pequeniños e outros máis grandes 
que eran o sinal de que nos iamos 
facendo máis maiores. O avó estaba 

sempre con e/a, e esperábaa na 
misa cando ían comulgar, porque a 
avoa era catequista e estaba sentada 
cabo dos rapaces. Pacía as mellores 
empanadas de todo Cambre cando 
tiñamos algo que celebrar, lía 
Irimia dende había moito tempo e 
sabía ser un pouco inventora e un 
pouco superavoa, 

Cando en abril deste ano se 
soubo enferma, cun cancro como 
unha tea de araña polos seu osiños, 
díxonos que todo o bonito que 
tiveramos que decirlle quería oílo 
na vida, así que cando fixemos 
unha misa pequena e familar, no 
seu martiño de doenzas, lémoslle 
esta especie de poema que non é 

tal, porque non fixemos máis que 
xuntar esa ~anchea de recordos que 
temos dela, da nosa infancia, das 
pequenas cousas. 

O domingo á mañá finou a 
nosa avoa, e puxémoslle moitas 

flores, das nosas, do xardín, malia 
ser itivemo. Nós a querela e 
recordala. Ela qiJ.e segue 

acompañándonos, ela, connosco na 
vida. 

IRIMIA 
María, Lara, Paula, 

Simón, Carmela e Dani 

Avoa, isto non é un soneto de liñas perfectas e simetría, 
porque é unha canción de amor á túa vida 
e xa sabes que as vidas son coma ~íos, 
por iso hai auga nos olios, 
ríos de pedriñas e peixes 
ríos de espacios sereos, de vertixe e frío. 

Isto é un respirar contigo 
enche-lo teu ventre de nai 
mirarche confiadamente os olios 
perde-lo medo.:.e dicir baixiño: .gracias Ángela, 
por todo o ben que nos ofreces sempre, xenerosa, 
pola _t~a casa no nadal, 
por ducharnos e enxugarnos e medirnos os pés 
e mirarnos medrar; 
por tantas merendas ricas 
as bandexas onda a tele e os bocatas de xamón. 

Polas clases de inglés, avoa, 
e porque es a máis alegre nas alegrías e a mellar xogadora de brisca, 
polas fotos antigas, polos paseos, 
por todísimas as la~anxas 
e as veces que fomos micomino, mireiniña e ti a nosa avoa. 

Polo arroz con leite 
e por estar sempre co avó. 
Por saber ser aventureira e brincadora, 
por saber coser tan ben os vestidos das bonecas 
os regalos sempre 
e aquilo de poñer os pés dereitos, 
dárno-la man. 

Por hasta mañanita-si-Dios-quiere 
e o osiño de durrnir 
por acollernos tan ben 
e recolle-los luns á mañá os xogos do domingo á tarde. 
Por escoitar ti tamén os cantos, 
falar da túa vida e seguires estando aquí. 

Querémoste 



FAI ADOIRO NO ADRO· 

NADAL E A INFANCIA DO HEROE 

Tanto Mateo coma Lucas pnnc1-
pian senllos evanxeos narrando a 
infancia de Xesús .. Son relatos sero
dios , que non coñeceron outros 
evanxelistas e que non están elabora
dos a partir a historia serrón da cate
quese. Na cultura xudía e grega ou 
helenística daqueles tempos tiñan 
recursos para narra-la infancia dos 
heroes: relatos de anunciación , e de 
intervencións prodixiosas de Deus. 
Os rabinos recorrían ó xénero litera
rio narrativo chamado midrax, que 
significa explicaCión, que procura 
edificar. 

Cinco dos midraxim ou relatos 
midráxicos de Mateo están construí
dos sobre citas bíblicas. O heroe nace 
en nobre berce, .por iso se elaboran 
unhas xenealoxías ou relatos de orixe 
extraordinarios: A liñaxe de Xesús 
en Mateo ascende a David e ó 
mesmo Abraham; en Lucas a Adam · 

O heroe é divino, necesita un pai 
divinizado. Por iso a nai ten que ser 
estéril ou vrixe, para suprimir ó pai 
natural, porque ata 1727 . non se 
soubo que o óvulo feminino é acti
vo. Por iso a ·virxindade non é un 
adorno para a nai, serrón un requisi-

to para o heroe. Actúa o Espírito . 
Santo, mais non suplindo ó pai por
que "espírito" en hebreo é feminino: 
"Ruah". · 

De Exipto chamei ó meu filio 
Como .non podía suceder o.utra

mente, Xesús naceu en Belén de 
Xudá. Nacía en Belén teoloxicamen
te falando, porque tiña que s·er "filio 
de David", orixinrió de Belén. Así o 
anunciara o pofeta Miqueas verbo do 
nacemento do Mesías ou Unxido, o 
Cristo. Somos moi libres de pensar 
que o Nazareno naceu en Nazaré. 

Tamén é necesario que Xesús sexa 
o . novo Moisés que emprenda un 
novo éxodo.para liberación do pobo. 
Daquela, Xesús ten que subir de 
Exipto. F.ai falla un motivo para ba~
xar ó país do Nilo. ¿Non ordenara o 
faraón que matasen tódolos bebés 
homes para exterminio dos Hebreos? 
Agora Herodes funciona coma o 
faraón ordenando a matanza dos ino
centes e propiciando a ocasión de 
que Xosé baixe coa familia a Exipto1 

que tamén baixou no seu día o 
patriarca Xosé, favoecendo logo a 
viaxe do seu pai Xacob e dos seus 

Xosé Chao Rego 

irmáns. O profeta Oseas 11, 1 afirma

ra: "De Exipto chamei o meu filio " 

Que Herodes, cruel e criminal, che-

- gase a facer tal matanza é moi pouco 

probable .. 

N ón houbo desastre 
Así como se nos dicía que todos · 

tiñan o seu anxo da garda, os antigos 

coidaban que cadaquén nacía baixo o 

signo dun astro, tiña a súa estrela: Por 

iso~ cando as cousas lle ían mal, cavi

laban que os abandonara o seu astro: 

¡un desastre! Seica os magos -µnha 

caste sacerdotal persa da relixión de 

Zoroastro- eran famosos astrólogos e 

intérpretes dos .soños. 

Mateo di que uns magos de 

Oriente -non di o número nin que 

fo~en reis-, viron unha estrela nova e 

desprazáronse a Xerusalén, sguii;ido o 

rumbo do novo meteoro. A escena 

dos magos peguntando polo neniño 

só quere significar que aquí ternos un 

novo faraón. 

Os evanxeos de Mateo e Lucas da 

infancia expresan gue con Xesús 

Cristo se cumpren as profecías. 

e ········· ··· 



O NOSO TABOLEIRO 
······················ ·········· ·· ······· ······ ······························· ······ ····· ····· ········· ············· ··· ··· ·· ···· ·· ·· ············· ······:·························· ····· ·········· ··· ········ ·· ···················· ······ ······························· 

············e 

FESTA DO LL)ME 
Sábado 1 de febreiro . 

2~ 00.UNOO DE A.ovano -CiCt.O B 

8 de decembro de 2002 

Número 2 

O sábado ma1s próximo á festa da 
Candelaria, que se celebra o 2 de 
febreiro, cadra este ano no día pri
m eiro de m es. Xa é proverbial a aco
llida que nos brindan as Relixiosas 
Doroteas no Pazo de Galegas. 

Doídos aínda pala catástrofe da 
rn.area negra que arruinou as nasas 
a stas, im.os este ano reflexionar 

sobre a evolución , tamén catastrófica, 
qu e af( ta o naso territorio dende a 
d , ada dos ano 60. "Venturosos os 
p qu anuncian a Boa Nova", di o 
pr f( ta Is ías. "Vi nturosos os pés ... " é 

1 ma d R maxe do ano 2003. Os 
de amiño para a 

rrit ri . 
e 1 nx cando no 

sé ul XIX -an 1935 1937-, eli
nunaron a structura básica da nasa 

rra, esque ndo a parroquia, crean-

do provincias á marxe da tradición , 

tendo os municipios com o instru

mento para asenta-lo centralismo: 

morreu o Reino de Galicia. 

Hoxe reverdece a urxenc1a da 

ordenación do territorio, con necesi

dade dunhp. nova estructuración das 

parroquias tendo coma· centro admi

nistrativo a comarca. 

De todo isto vaina s falar unha per

soa que goza dun prestixio notable: 

X osé Luís Barreiro Rivas 
(Profesor da Universidade de 

Santiago de C ompostela) 

En próximos números fornecere

mos máis información. O título do 

relatorio do profesor Barreiro Rivas 

é este: Organiz ación territorial e desen
volvemento: comarca) concello e parroquia. 
no futuro de galicia. 

lE'l!K>S UN HORIZONTE UEORO OWITE DOS OU.OS. ACASO TAHEH NO COAAlÓfl 

Cc)tr.tPRE UUPAA, ME"Sl.AO OOA.S MANS, E&A llEGR~A , PERA TER Ol..LOS UMPOS E 

OORAZON OEFESTA 

Monición de entrada 

Símbolos 

Este domingo olumeomos a 

scgoncb canden dD coroa de 

Advento. Temas dúos cnndom 

oceeos o dÚos opogodo:s: o luz 

vnl medrando. 

Canto 

Prepare! o:emlflo 6Seno1E 

oseottai a palabra dleus 

Voz que berra desde o deserlo 

Prepara! a:amlllo ó Senor 

Faceí rectas mita,91ereas 
Prepara! a:amlno O senor 

o prlmeiro personaxe dO Adven10 é lsafas Ho•é el mesmo Introduce 

unha segunda voz. a de Xoán Bautlsla A Y02 que desde o deserto anunda 

achegada do Enviado. e oonVlda o quen que!ra oílo a f)<eparar o seu camll\o. 

Pero as coincidencias do calandarlo qUOfen que tamén apareza "°"" na 
escena OU1lll persoa lundamen1a1 no Adven10 a Nosa Sel\ora. a Inmaculada 

Xoán slnala o camlllo. eta trae aquel que é o camll\o Que esta oolebraclOn nos 

doa lorzas para segutlo 

Irimia ten en marcha un 

servicio litúrxico bautizado 

co nome de Remoldo que 

xa se enviaron catro 

números. A distribución do 

REMOL é electrónica, así 

que todo aquel que queira 

recibir, totalmente gratis, no 

seu correo o novo servicio só 

ten que escribirnos a 
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MANIFESTO DA ASEMBL.EA DE CRENTES 
GALEGOS SOBRE A CATASTROFE DO PREST/GE 

Queremos manifestar coma mem

bros· do Pobo Galego e coma. cris

tiáns a nosa postura ánte a catástrofe 
do Prestige. 

-CREMOS que a nosa xente galega 

se mostrou coma Pobo Galego ó 

actuar solidariamente unido ante 

esta traxedia na plataforma 

NUNCA MÁIS; traballando a 

pesar das dificultades naturais e 

materiais, dando exemplo á clase 

política. 

VemQs cheos de esperanza como 

toda a xuventude galega se impli

cou no problema mobilizándose 

solidariamente coma voluntarios e 

desbordando todo cálculo e capaci

dade material de axuda. 

Damos as gracias a todos os 

Ecoloxistas porque a súa voz libre, · 

co seu actuar, están a facer un 

mundo máis humano, unha Terra 

Irmá con Dereitos que hai que res

pectar para manter limpa a chea de 

vida. 

- CONTEMPLAMOS con gran pre

ocupación , a falla de ÉTICA dos 

nosos gobernantes por non ser 

demócratas, ó trataren dende o 

principio de engarrar o pobo non 

dicindo a verdade do problema; ó 

manipularen os Medios de 

Comunicación Social Públicos. Ó 
actuaren segundo os intereses poli

tico-económioos e non segundo os 

intereses do pobo. 

Tamén vemos a falla de ÉTICA dos 

. que nunca se preocupan por 
Galicia e agora critican, para levar 

tallada. 

Sabemos que a ÉTICA é a que fai 

que a sociedade sexa cada día máis 

Humana e así máis xusta, de aí a súa 

esixenc1a. 

- COMPARTIMOS e VIVIMOS a 

dor de todos os traballadores do 

mar que están a sufrir dende anos 
atrás as desgracias das "Mareas 

Negras" do neoliberalismo para o 

que o primeiro é o máximo bene
ficio, enriquecer¿e a calquera 
prezo, sen lle importar a NATU.:.. · 

REZA, a HUMANIDADE; impo

ñendo no mar, bandeiras de conve

niencia con barcos vellos e en con

dicións precarias, e os mariñeiros 
sen a formación e a competencia 

necesarias (a propósito, España ten 
o 55% da mercante con bandeiras 

de conveniencia). 
Ofende o pobo galego a hipocrisía 

política de dicir que veña para 

Galicia a Axencia de Seguridade 

Marítima cando o goberno non 

fixo a proposta oficial para conse

guilo. 

-ESIXIMOS coma cidadáns galegas 

responsables: 
- Que se nos diga a verdade. 

-Que haxa o material e os medios 

necesarios para defender a nosa 

costa da contaminación que está a 

sufrir e oxalá que nunca máis. 

-Que haxa un Protocolo Técnico de 
actuación por se houbese máis 
catástrofes . 

- Que haxa 'Técnicos preparados e 
formados para actuar no caso nece
sario. 

- Que o corredor de Fisterra por 
onde pasa o 50% do petróleo se 
afaste as millas necesarias de seguri
dade. 

- Que a seguridade dos barcos sexa 
esencial, impedindo xa os petrolei
ros con máis de 15 anos (9 dos 27 
petroleiros españois superan os 15 
anos). O gob~rno ten que esixir a 
Repsol, Cepsa e BP, a obrigatorie
dade de investir en novos almacéns, 
buques ... e non só actuar cos bene
ficios como dividendos a repartir a 
rapina empresarial. 

-Que todos os armadores depositen 
as garantías suficientes para respon
der sen límites perante accidentes e 
con representantes civís do país. 

ESPEREMOS que co esforzo de 
todos gobernantes e · gobernados 
poidarnos dicir "NUNCA MÁIS"; 
<leste xeito os traballadores do mar 
e a nosa Galicia poderán desenvol
verse e vivir en Xustiza, acadando a 
Paz. 

e············· 



FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 
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PEROS 

Na nasa última cita quixemos homena:xea-lo léxico tradicional referido a 

árbores e finitas que se nos van, porque tamén se nos van as árbores. E xa se 

sabe ... , maceiras na harta, rapaces á porta. ¡Era ben seguir enxertando! ¿E el sabe

·des enxertar? Se cadra non é. moi propio dunha sección de lingua ensinar estas 

artes, pero poderiamos darvos unhas pautas ... Irnos ·dar unha voltiña polo léxi

co básico: como ben sabedes, enxertar, ou enxerir, é meter na pólá ou no 

tronco dunha irbore algunha parte doutra, por exemplo . unha puga, que é un 

anaco da variedade de. froita que escollemos. Tamén se pode enxertar cun 

gromo, ou abrocho, ou botón, ou broulla: ou g~mo, ou rebento, que son 

a xemas que se cortan dunha árbore. Enxertar enxertaremos, como xa dixe

ni_os, nunha póla podada ou ben nun estripo, estripeiro, espiño, espiñei

ro, ou incluso pereira brava, que é un arbusto bravo que ten espiñas e que 

ó nx rtar n 1 podemos convertelo en árbor~ froiteira.- Agora resta face-la 

fenda ou fen.dedura ·e inserir ben a puga en cuña ou o gramo, de xeito que 

¡Para enxertos, Jackson ! 

as codias de 

enxerto e da 

árbore queden 

ben xuntiñas 

para que corra a 

se1va. 
· Vaia, se con

seguí de -1 as -

pugas, poderia

des facervos con 

esas especies 

todas que se 

están a perder. · 

E de peras e 

mazás xa irnos 

boas de falar, 

pero ¿sabedes da 

especie inter

media ·entre 

estas ·<lúas froi-

ta , propia desta época na que estamos, chamada "peros"? Por fóra teñen 

aspecto de peras, pala forma e a cor parécense moito ás peras urracas, pero 

lago amargan máis ca estas e polo seu parentesco coas mazás dan para facer 

sidra. Nós coñecemos os peros santos (alongados) e os peros garcías (máis 

redondos có anteriores), quizais vós teñades outras variedades. Ai ho, se é así, 

m.andádeno unhas pugas ... 

p ro a p ra dan para máis ca para merendas e marmeladas, tamén a sabe

doría popular botou man dela para, por exemplo, coller cada pera polo seu rabo, 

é di ir, toma-la causa como son; e tamén nos valemos das peras cando se fala 

d ca tigar a alguén: dicimos que lle damos para peras ... ¡Ui!, para berrar e cas

tig r qué d xiro ten sta nasa lingua, e vennos á cabeza moita causa negra 

d t día . Vaia erá que non e lle pode pedir pan ó vento, nin landras ó cas

tiñ ir nin p ra ó carballo ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Anclaron os nasos bispos 
a facer un documento 
e non todo o mundo estivo 
igualiño de contento. 

2. Un tema que eles trataron 
era o nacionalismo 
no que a Igrexa escolle sempre 
incomprensión ou mutismo. 

3. En realidade o asunto 
non ten neles µioitos "fans" 
se non far pala conciencia 
de vascos e cataláns. 

4. No século Dezaoito 
algúns chegan á invención 
de algo vello en España: 
é o Estado- nación. 

5. Foi cando os Reis Católicos 
Sabela e mais Fernando 
fan Estado centralista 
a Galicia an1-0lando. 

6. Alemaña, por exemplo, 
faino un pouco menos mal 
e aplica coma remedio 
o Estado federal. 

7. En España, xa se sabe: 
a monarquía absoluta: 
se non a aceptas, entón 
~rágala por forza bruta. 

8. Nación é natividade: 
ser natural de Galicia 
é un nacemento propio 
motivo de gran ledicia. 

9. O Estado introduciuse 
pra afogaren con man dura 
ós que .son nacionalistas · 
cunha superestructura .. 

10. Se os bispos andan a escuras 
nesta cuestión nacional 
é por leren ·mal a historia 
e isto resulta fatal. 

11. España hai máis ca unha 
e iso das Autonomías 
é un recurso insuficiente 
porque hai mellares vías. 

12. Os monseñores contentan 
ós políticos do centro 
e da dereita que leva 
a paixón do poder dentro. 




