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O TRASNO DEBAIXO DA SÚA 
CAMA Hai pouco que o . Paulo Coelho, que 

· ademais de escritor é brasileiro, argumentaba con 

intelixencia que se había algunha proba de armas 

de destrucción masiva en Iraq, debían estar debai

xo da cama de Bush. 

A causa é dunha desas lóxicas que esmaga. 

Partimos dunha suposición razoable: que o señor 

máis poderoso da terra ten o suficiente equilibrio 

psíquico como para non xogar á guerra sen moti

vo, poñendo en perigo a estabilidade -e as taxas de 

c'recemento- planetarias. O segundo non é un:ha 

suposición, serrón un feito: a investigació:µ máis 

intensa levada a cabo por expertos nun país con

creto para detectar armas da famosa destrucción 

masiva picou en óso. A terceira ten que ver coas 

outras dúas: se a ONU non deu con probas e o xefe 

do sétimo de cabaleiria se mantén nas súas, quere 

dicir que ten probas. E, para rematar, ter probas e 

non as dar a coñecer, embarcar a todo o mundo 

nunha aventura de confrontación entre civiliza-
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cións, fiados na súa palabra e na súa sensibilidade de 

decretador de penas de marte, e dunha irresponsa

bilidade insultante. 

Conclusión, que ou é un desequilibrado ou un 

irresponsable. Por iso dicía o Paulo Coelho, con 

toda a razón, que os inspectores deixaran de perde

lo tempo e fosen directamente mirar debaixo da 

cama de Bush, ·porque só así se explica o seu heroi

co empeño. Así, ou, quizais, por unha desviación 

patolóxica da súa mente. Unha fixación que nos 

pon sobre a mesa unha interesante cuestión: ¿debe 

un filio rematar tódalas empresas que o seu pai 

deixa inabacadas? 

A causa é moi seria, porque é ·un problema de 

indignidade colectiva. Volvemos ó canto do rei 

espido. Todos de peloteo. O de Blair de vergoña. E 

ninguén lle di a verdade. Ninguén di o que ve, nin 

o que pensa. Ninguén di o que calquera persoa da 

rúa lle diría, ¿pero ti andas mal do faiado, ouh? 
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A CLAVE 
Xabi Blanco 

Derrubando valados. 

A oración relanza a Xesús á súa misión, que agor~ extén

dese por toda Galilea. As fronteiras de Cafarnaún quedan 

suprimidas. Pero a acción de Xesús pretende abolir 9utra · 

clase de fronteiras: aquelas que dividen ás persoas. Esta 

idea semella ser a que move ó evanxelista a introducir aquí 

o relato da curación dun gafo, que, sen indicación algunha 

de lugar nin de tempo, se converte no vértice e resumo dos 

relatos de milagres n·arrados ata agora. 

O gafo era, en efecto, O· marxinado e segregado por anto

nomasia. A lepra era a meirande muralla social e, ó mesmo 

tempo, unha enfermidade que só Deus podía curar. Ante a 

petición humilde do "impuro", Xesús non repara en tocar o 

intocable e, no canto de quedar contaminado, comunícalle 

a súa propia "pureza". O segregado queda reintegrado. 

Quen estaba abocado á marte recupera a vida. Trátase dun 

xeito clamoroso e .revelador. Non hai maneira de silencialo: 

o que experimenta o poder integrador e salvador de Xesús 

convértese necesariamente en profeta. 

lo ECO 
Manuel Pérez Blanco 

Véxote andar polos camiños cheos de poo do teu país. 

Os pecadores, a xente pobre, e os enfermos buscar por ti". 

E, ¡ hai que ver, Xesús, como te deixas encontrar!, como non che 

importa comprometerte ata a medula cando se trata de solidari-

zarte coa causa do necesitado e do pobre. Non che importa con

taxiarte, non che importa que te critiquen, non che · importa 

lixiarte coa lama. Con tal de dar vida e alegría a quen a precise, 

con tal de que o mal sexa vencido, para ti vale a pena arriscalo 

todo. 

¿Como .é que tamén nós talamos moito dos pobres e non se vence 

a pobreza?, ¿como é que somos máis de mil millóns de cristiáns 

no mundo e non se vencen as miserias da fame, do analfabetis-. 

mo e do subdesenvolve.mento? ¿Como é que a min non me quei

man os sufrimentos do próximo, e sempre busco xustifacacións 

para non comprometerme nas queixas e nas loitas da xente do . 

meu tempo, que sen dúbida tamén son as túas queixas e loitas? 

¿Como é que só me conformo con rezar pouco e mal? 

¡Señor Xesús! ¡ Dáme un corazón con carraxe coma o teu ! Dáme 

un corazón que se estremeza, que se compadeza, que se queime 

por dentro ante os problemas do mundo. Dáme un corazón que, 

coma o teu, estea sempre disposto a dicir: "pois quera, queda 

limpo". 

e············· 
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A PENEIRA 

MANUEL MARÍA vai con-

verterse en Académico da Lingua o día 

1.s. en Vilalba, capital da Terra Chá, des

pois de rexeitar en 1970 a súa elección 

coma "correspondente" pala falla de 

compromiso desta institución co naso 

idioma. Vai ser respondido por Méndez 

Ferrín outro dos si na is dos tempos ·novas 

da Academia dende a bacalada de aire 

fresco que supuxo a nova singradura de 

Fernández del Riego. Cúmprese este ano 

as "vodas de ouro" do Terra Chá deste 

poeta ·que irnos lembrar na XXVI Romaxe 

no Campo de Santa Sabela onde Manuel 

María percibiu e definiu esta comarca: a 

súa relixiosidade popular, a paisaxe, a 

etnografía, a flora, a fauna ... 

.. f 

O LETARGO DO INVERNO prívanos da convivencia con moitas 

criaturas: ós esquías só podemos ollalos excepcionalmente, se hai unha raiola, cando 

saen dos seus esconderixos a busca-las naces e landras que agacharon no outono. As 

abellas abríganse apretadas nas colmeas onde almacenaron .mel abando para estes 

meses con poucas flores. Son as árbores o acobillo de moitas especies que como lar

vas habitan no seu . corazón, así algúns escaravellos. Moitos dormen ca máis grande 

pracer coma os ourizos. Pero somos as persoas as que o ternos máis cru, sobre todo en 

Finlandia, en Rusia ... , onde moitas non están pre~aradas coma estes animais porque 

non teñen medios abando para defenderse do frío. Son os "sen teito", que segundo eles 

din, "non hai mal tempo, senón malos abrigos''. Só en Moscú, onde hai 100.000 vaga

bundos, dende o comezo do inverno xa morreron. máis de 300. Na foto, o inverno nos 

Aneares. 

o ACOSO DO NEOLIBERALISMO a Hugo Chávez está 

levándo a Venezuela ó enfrohtamento civil. Están a afundi-la lexitimidade constitu

cional ca apoio de EEUU, cencenando a industria petroleira que é o 400/o dos seus 

presupostos e a envexa dos instigadores e subornadores do norte. A oposición está a 

afoga- la poboación con todo tipo de carencias e todo vale para acadalo fin: rematar 

con Chávez e as súas reformas sociais. Son varios os galegas/as que non se deixan 

manipular por esta revolta das cazolas e denuncia ós sectores económicos que non 

queren deixa- la poltrona, afeitas a caciquear·: a ministra María Cristina Iglesias, filia 

de monfortina ... , e sobre todo o poeta galega Farruco Sesto (Vigo, l 943), na foto, 

arquitecto e profesor en Caracas que trabal la para Cháve.z como urbanista. Escritor 

dende 1967: Da estrela e da fouce, prologado por Celso Emilio Ferreiro, tamén nun 

tempo cidadán venezolano. 

Cadrando co 22 de febreiro queremos 

lembra-la mesma data do 1994 cando o 

Sínodo da lgrexa Anglicana aprobou a 

ordenación de mulleres, lembrando a 

MONICA FURLONG, na 

foto, que finou o día 17. Fói a valedora 

desta vocación e defensora de recoñece

los dereitos dos homosexuais dentro da 

súa lgrexa. Líder do Movemento para a 

Ordenación de Mulleres, creou en 1987 a 

Comunidade de ·santa Hilda, un grupo a 

pral da cooperación de homes e mulleres 

na liturxia. Xornalista feminista, intentou 

abrí-la súa coimunidade cristiá a tódolos 

homes e mulleres de boa vontade. 

. t 



O "Día dos Namorados" irnos achegarnos á ROCHA DOS NAMO
RADOS en Laxe, soporte acolledor de mensaxes de amor e forza de punteiro, 

agora ennegrecida e pelada pala marea negra do "Prestige" ou á Cala dos 

Namorados no Grave limpa polos voluntarios con grande agarimo, na foto. E permi

tídenos que nesta data a nasa flor non sexa o caravel ; senón a "flor de namorar" que 

medra nestas rochas, p.reto da costa, formando coma unhas almofadas de follas para 

celebra-lo amor. Despois desta desfeita xa quedan poucas, o mesmo que acontece 

con moitas aves mariñas coma o cormorán ou o arao común que nesta península só 

cría na Costa da Marte. Tiveron a desgracia de descansar neste outono na nasa costa 

senda víctimas da desidia dos que non saben de amor, e mandan e arruinan o mundo 

para medra-las súas arcas. Máis de 60.000 aves están a morrer po culpa desta des-

feita e moitas especies mariñas. 

Alfonso Blanco Torrado 

o abuso máis grande de ARMAS QUÍMICAS E 
BIOLÓXICAS fíxoo EEUU entre 1962-71 con 28 ensaios ó aire libre en 

Canadá, Reino Unido e no seu mesmo chan. Agora 5.500 militares esixen compensa

cións polos trastornos que están a sufrir. Oficialmente só recoñecían 10 experimentos 

deste tipo no Pacífico. Tampouco lembran agora que en 1980 venderon estas armas a 

Iraq para que destruíse o réxime de Irán. Menos mal que na guerra en Afganistán com

praron ós '.'señores da guerra" a forza de talón. Cruz Vermella vén de denuncialos pala 

utilización prohibida de bombas de ácio en Afganistán que causou máis de 127 mar

tes de civís. Pero agora mesmo USA está a construí-la bomba atómica do s. XXI, o 

Boeing 747 que dispara un láser capaz de destruir misiles, avións, edificios, radares a 

centos de quilómetros de distancia. 

TÓCALAS NACIÓNS CELEBRAN O SEU IDIO-
MA e Finlandia neste mes ten dúa·s festas: o 5, adicada ó poeta nacional Runeberg; 

días despois o "Kaleva", a cultura do país. O 9 de abril festexan a Mikael Agrícola o que 

c;onverteu o finés .en escrita, traducindo a Biblia·. Unha vez máis as nasas crenzas, 

encarnadas nas linguas, colaboraron a pr_estixiar un idioma, a convertelo en literatu

ra, como fixo co copto, _armenio, etc. O 12 de maio, no mes das nasas letras, eles cele

bran a súa identidade coma pobo. Xa o 10 de outubro hónrase a memoria de Alecksis 

Kivi, o autor da primeira novela en finés, o día do libro, etc. Na foto, de Delmi Álvarez 

unha das galegas que viven en Finlandia, a mestra lrma Espejo, aínda que é a escrito

ra Margarida Ledo a que visitou máis_ veces Finlandi~ para. falar na Universidade sobre 

Galicia. 

A FAME segue a matar a 100.000 

persoas cada día. 850 millóns de habi

tantes pasan fame. Agora coa seca 14 

millóns de etíopes están na inanición ; 

no Congo ata o 640/o; algo semellante 

na India e na China. Centroamérica 

tamén está acosada pala fame: o 300/o 

en Nicaragua, o 120/o no Salvador, o 

140/o en Honduras e o 800/o d.e 

Guatemala vive na miseria total. Pero 

tamén moitos galegas que viven na 

Arxentina que como moitos conveciños 

están na miseria a pesar de se-lo seu 

país o celeiro de Euro.pa natura tempo.· 

Na foto, a manifestación da "Xornada 

Nacional Cóntra a Fame", o 4 de Nadal, 

en Bos Aires. 

_ ... ....... . . 
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POLmCA 1intxu 

O PODER ABANEA 

O presidente da X unta atópase felizmente recuperado do mareo sufrido. Pero non _falta 

quen viu nesa imaxe dun Manuel Fraga abaneando un símbolo da situación política. De 

feíto, a partir do momento no que se viran pala tele esas ímaxes, os teléfonos de moitos 

persoeiros non deixaron de soar. E lago os comentaristas políticos non deixaron de se 

faceren preguntas sobre a difícil situación que se crearía 

de tratarse dun problema grave. 

realización concreta: tal é o desexo de que se autorice 

a Izar para facer barcos en Ferre e Ferrol, ou que se faga 

o gran porto de abeiro nas aforas da Coruña. 

Os desconfiados -que tamén os hai- pregúntanse 

cómo se pode dicir que con estes proxectos Galicia se 

vai pór á altura das comunidades máis adiantadas, cando 

lle viñan escoitando desde vello ás mesmas autoridades 

dicir cánto adiantar~ xa o noso país. E os calculadores 

botan cantas e chegan á conclusión de que dando po.r 

bos os datos oficiais non van máis aló dos gastos pre

vistos para outras comunidades autónomas . 

Por isa· este. Plan Galicia non é suficiente para tapa

la sensación de crise de poder na Xunta de Galicia, de 

perda de facultades por parte do seu presidente, de ver 

O feito produciuse nun escenario moi querido por nos cambios realizados no goberno como un amaño 

t antigo ministro de Información e Turismo e pro- para ir tirando, feito con directríces pouco cribles, a 

motor do desenvolvemento desta industria dos novas 

t mpos. E <liante de tódolos medios informativos, ós 

que tamén presta desde hai máis de corenta anos parti-

cular atención. 

Pero, deixando á parte cuestións de imaxe, o caso é 

que este episodio producíase a dous meses e medio do 

inicio dunha cri~e política derivada da catástrofe do 

Prestige, un asunto de grave preocupación para tódolos 

galegas· e mesmo para moitos cidadáns de boa parte de 

Europa. E en que os poderes públicos, galegas e forá

neo , recuperasen o dominio dunha situación, por máis 

que o anuncio dos proxectos millonarios do ·Plan 

Galicia fixese brillar nova estrelas. 

O mái directamente afectados polos proxectos 

a0 ra anunciado xa aíran falar de case todos eles, en 

moit con data de realización xa caducadas. E 

aben que o anunciado on estudios pre-

O Plan Galicia 
non supera os -gastos 

previstos noutras 
comunidades 

non ser . que aceptémo-la tese oficialmente Texeitada 

con grande énfase: pecharlle o camiño a un candidato 

a sucesor proclamado desde vello e poñer ó redor dun 

presidente debilitado varios péóns que poidan facilitar 

unha saída diferente para o futuro. 

A algúns, desde lago, recórdanos como chegou 

Mariano Rajoy á vicepresidencia da Xunta no ano 86, 

por encargo de Fraga e coa axuda de Romay, logo da 

frustrada rebelión de Xosé Luis Barreiro contra 

vi qu run qu ra levan con igo o compromiso de Fernández Albor . 



·o AQUEL Xosé Lois Vi/ar 

, 
NOVAS TECNOLOXIAS 

Estivera a fin de semana nun curso de informática. "Unha ferra

menta única", dixéralle unha amiga profesora . . E así foi, aquelo fun

cionaba. Entrabas nas páxinas de internet e abríase un mundo .de posi

bilidades. Debuxo do planeta terra, mapa dos ríos de Galicia, paisaxe 

da ría de Viveiro ... De carniño de volta matinaba en que toda aquela 

descuberta tiña para el un problema.Vivía no "rural" é dicir na aldea, 

o seu teléfono era celular, deses que se espallaron hai unha década e 

que vencieron coma un adianto caseque revolucionario cando xa 

sabían que o seu mellor destino era o álbum das lembranzas. Con el 

non _era posible o acceso a internet nin farrapo de gaita. Esta dificul

tade ensombrecía bastante a descuberta que fixera no curso. E tamén 

lle metera carraxe no corpo. Facía memoria e lembraba· que xa había 

dous anos nos presupostos do Estado había unha partida para a posta 

ó día desta telefmúa primitiva, e que o famoso déficit cero mandara a 

mellor gloria cando viñera a aprobación definitiva. Desde aquela moi

tos falares e solución ningunha. A modermza:ción galega cabalgaba 

sobre beizos de presidente e conselleiros nos discursos e nas ceas de · 

adeptos, pero polas liñas de cobre, onde é que as hai, o río da infor

mación discorría con sosegada tranquilidade. Xa na casa, quixo 

botarlle unha ollada ó xornal do sábado. Atopou que no famoso con

sello de ministros de A Coruña, filio directo do medo ó Prestige, pari

ran un par de AVES (noutrora imposibles) para Galicia que nos colo

caban a menos de tres horas de Madrid e de Bilbao. Daquela o seu 

pensamento volveu a internet. Nunca se vira tan cerca da capital do 

Estado e tan lonxe do mundo. Logo seguiu lendo e atopou que tamén 

había novas para o teléfono. De novo promesas de mellara da rede. 

Sorriu polo baixiño. Nunca se lle ocorrera que o chapapote puidese 

·ser un material punteiro na mellara das comunicacións. 
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FESTA DO LUME 

¿E TROUXO AS ROSQUILLAS CHARO? 
Cando xa case todo o mundo marchara, un pequeno grupo sentouse ó redor dunha 

mesa e, coma quen buscaba un tesauro no adro ó día seguinte da romaría, foron 
percorrendo palmo a palmo a Festa do Jume. A súa non pretendía ser unha análise 
sisuda e metódica, senón sinxelamente desempaqueta-los pequenos regalos que 

Tereixa, Pepa, Carmiña, Reme, Rubén, Fina e Lidia recibiran ó longo do día. Estas dúas 
páxinas son a esencia dese galano irimego. 

Os dous primeiros en chegar 

Lidia: ¿E a que hora chegastes, que 

eu non puiden vir á mañá? 

Rubén: Empezamos como ás 

10h30 ... ás 10h10 estabamos cinco ... 

Pepa: Algúns chegaron antes, coma 

ese home de Oza dos Ríos ... , .e 

houbo máis xente ca outros anos ... , 

debíamos pasar das 70 persoas ... , 

debeu ser por Xosé Luis Barreiro, 

que chamou ... 

Rubén: Seguramente, e tamén que 

e te ano convocamos persoalmente 

por carta á x nte . 

Reme: E Barreiro, que non deixa 

indifer nt a ninguén. Di as cou as, 

crénd a on paixón. A min pare-

eum un hom moi r alista no que 

pux obr da omarcalización. 

P r a ti non ch gu tou moito, eh 

'TI r i a. 

Tereixa: Sei que é un dos mellares 

intelectuais e políticos do paí~, pero o 

seu pensamento pareceume nacido 

no urbano e para o urbano, sen ter 

pasado pala peneira da crítica á 

racionalidade imperant~, suposta

mente a única viable. Iso enténdoo 

como mentiroso porque nos reforza a 

mirada e o discurso dominante. 

Pepa: Si, parece que todos ternos 

que entrar polo aro; falaba de progre

so ¿pero de que progreso? Parece que 

o progreso só se consegue no medio 

urbano e que o atraso é o rural ... Pero 

é unha persoa moi crítica que analiza 

moito as cuestións e á xente gustou

lle. Eu léolle causas moi boas no xor-

Fina: Unha comida superabundan

te ... 

Rubén: Si, aí vese que aínda predo

mina en nós o rural sobre do urba-

no ... 

Lidia: ¿E trouxo . as rosquillas a 

Charo? 

Pepa: ¿Que Charo? 

Fina: Si, esa muller que estivo moi 

metida no Bienio Irmandiño, que 

vive en Oleiros. Foi tamén a que 

trouxo a lata cos · caramelos pala 

mañá ... 

Lidia: ¿E como se chama unha 

muller que estivo varrendo o local 

antes da Eucaristía? 

Carmiña: Ela traía mexilóns e leite 

frita nuns cartóns de leite cortados 

pala metade. 

Rubén: ¡Iso chámase reutilizar! 

Reme: .. . Pois a min gustoume 

moito ese grupo de xente nova que 

veu, e tamén estaba un que é actor 

niso de "Rías Baixas" ... E impresio

noume moito o cómo vive a xente 

da costa todo isto da marea negra, 

cómo sofre ... ¿Non vos fixastes nesa 

muller que case lle sairon as bágoas 

cando botou o cacho de chapapote 

no cesto na Celebración? 

Pepa: Si. É unha muller da 

Comunidade do Home Novo que 

nal. E deu moito de si o debate, que vive na Coruña, pero é da Costa da 

empezamos a comer ás tres. Marte ... 



Barreiro Rivas non deixou indiferente a ninguén 

Fina: E esa mestrá que tamén falou 

na Celebración ... ós mozos que tiña 

ó lado tamén lles gustou, que dixeron 

que así habían ser tódolos mestres. 

Lidia: Si, é Celia Castro, a que escri

be ná revista o dos "Retallos de 

Historia". Por certo, a Celebración, 

moi bonita. A min gustoume o título 

"Misa da terra e do 1nar". 

Rubén: Viña moi pensada, tiña un 

fío e iso agradécese moito. 

Pepa: Si, moi . áxil. E esa música do 

mar ó coinezo; situoume moitísimo. 

Creou ambiente. 

Lidia: Si, entras ... , deu tempo para 

meterse e sentir. E le-lo manifesto de 

Manolo Rivas; claro, que estabamos 

xa sensibilizados ... Moi emocionante 

todo ... 

Fina: Había dúas señoras que dixe

ron: "¿E por que non chamamos ó 

Rubén para o noso grupo un día" (o 

que celebrou a Eucaristía, non ti, 

¡eh!). 

Rubén: A cuestión é saber engan

char. Cando se fan as cousas sinxelas, 

a xente sínteas moito máis. Hai moita 

xente que lle vería máis sentido a ser 

crente se as misas fosen así. Non 

poden ser ritos baleiros, cun Deus 

xusticeiro, vingativo ... 

Pepa: E as velas nos catro puntos 

cardinais: unha luz contra a marea 

negra, outra contra a guerra de Iraq, 

outra antiglobalización e outra luz 

dunha nova Igrexa ... 

Lidia: E non falades nada da 

Asemblea da mañá ¿que tal foi? 

Rubén: Eu creo que ben, porque as 

cousas viñan moi traballadas, con 

propostas concretas cara ó futuro; por 

exemplo, no tema das contas presen

tamos un plan. Pero primeiro leuse a 

acta anterior e aprobouse. E tamén se 

foi informando de tódalas actividades 

da Asociación: da revista, da Romaxe 

que vai ser en Outeiro de Rei e da 

do ano 2004, que xa se está vendo a 

posibilidade de organizala pola Costa 

da Morte .. . , e tamén da Irirnianza da 

Coruña e da que se quere facer para 

este ano por Ferrol, do Remol e ... 

Lidia: ¿E que pareceu o de Remol? 

Rubén: Pasouse unha folla impresa 

para que a xente o vira, pero non 

houbo moito tempo de falalo ... 

Tamén comentamos algo da páxina 

web de Irimia e dos Encontros de 

Verán e da Festa do Son ... Sole de 

Santiago entrou de vicepresidenta no 

canto ·de Daniel, porque desde 

Namibia ... E tamén entrou un novo 

tesoureiro, Cherna, de Lugo, e o vocal 

de Ferrol é agora Pepe no canto de 

Antón Aneiros e para Vigo está de 

vocal Manolo Sordo e ... 

. . . e así seguimos conversando ... ó redor 

dunha mesa, un!unha non cansa ... ; 

cando a conversa é de irmáns, un/u.nha 

non termina de terminar. .. 

(Conversa recollida por 

Tereixa Ledo) 

Tereixa e Carmiña, dúas das tertulianas, 
dando boa conta do xantar 

O·········· 
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ENTREVISTA 
, , 

CON TITERES, CON CABEZA E CON CORAZO·N 
ENTREVISTA CON CARME DOMECH E XURXO REY, TITIRITEIROS 

Carme Domech e Xurxo Rey, andaluza e aq<entino son unha fábrica inesgotable de ideas 
e proxectos no mundo dos monicreques. Crearon a compañía· Cachirulo e pola Sala Yago 

pasan compañías de todo o mundo. Loitan por dignificar: e promover unha profesión e 
un espectáculo que ilusiona a xente de tódalas idades. Comezando dende abaixo de 

todo lograron que en Santiago se pasase de Cinco a máis de duascentas funcións ó ano. 
Xa só isto dá unha idea do seu trabal/o. Fano, ademais, en galega, algo_ que é moi de l 

· agradecer nos tempos que corren. 

Xurxo, ti xa levas m oito tem po 
entre nós e entre os m onicre-
ques. 

Si, porque cheguei a Santiago no 
79 e empecei a colaborar con 
Roberto Vidal Bolaño no grupo 

Antroído continuando uns traballos 
que eu facía en Bos Aires. N a : 

Arxentina estaba afeito ó teatro en 
"edificio" e a estructura que aquí 

había daquela era máis de teatro iti
nerante. Foi entón cando coñecín a 

Fernanda Cabrera de Trécola e puxé
mono a traballar cos bonecos xa 

qu , dadas as carencias deses anos, era 
mái algo mái factible. Facer teatro 

er moi duro porque non había nada. 

Era realmente o comezo. 
Xustamente o Centro 
Dramático Galego vai celebrar 

coa próxima montaxe os 25 anos 
do teatro profesional galego. 

Si, e coas dúas obras que se fixeron 

daquela: Laudamuco, señor de ningures, 
de Vidal Bolaño e O velorio que mon

tara o grupo' Troula da Coruña. Só 
había catro compañías estables, pero 
xa se enxergaban proxectos intere

santes: Artello abrira unha sala en Vigo 
que pechou pouco despois; a sala 

C aritel en Ourense funcionou ata o 
82 ; a Luís Seoane na Coruña, ata o 
84. 

¿Moi diferente ó teatro de 
hoxe? 

Si, tiña un carácter militante, rei

~indicativo , so cial. Implicaba un 

compromiso tanto por parte dos que 

o facían coma dos que ían ve-las 
obras. 

¿E o teu comezo, ·carme? 
Un pousiuiño máis tarde. -Empecei 

no ano 84 · como contacontos . 
Despois funme achegando ás mari9-
netas e no 87, cuns compañeiros, 
montei unha_ compañía en Madrid. E 
xa no 93 vin para Galicia_ e empecei 
a traballar con Xurxo. 

¿Cando .aparecen Cachirulo? 
En Santiago participamos en varios 

proxectos: Trécola, Teatro das catro 
artes e dende 1985, Cachirulo. 

¿Como aprendéste-lo oficio? 
Eramos autodidactas, ¡que reme

dio! Primeiro foi · traballo de descu
brimento dos monicreques e despois 
trouxemos xente de fóra para apren
der. Así, fómonos facendo coas 
m arionetas de fío. Pero despois están 
as distintas variedades tanto de mate
-rial coma de manipulación ~ nos 
monicreques ·de luva depende .moito 
se traballas con cartón,_ con madeira, 
con látex ... Estivemos moito tempo 
traballando con chineses na talla de 
madeira. 

¿Calé o voso tipo de marione
ta favorito? 

[Carme] Para rrun a luva. Malia que 
é máis cansado, pola posición, ten 
unha mobilidade máis directa, máis 
vida. 

Nas vosas obras fixestes un 
percorrido moi variado tanto 



nas adaptacións coma nas mon
. taxes a partir de ideas propias 

¿Cales foron as últimas? 
As últimas son Causas, adaptación 

das Cousas da vida de Castelao, Artur 
e a dama abominable, Santiago, , historia 
dunha víaxe, A guerra das Galixias, 
Pinocho, Xoán sen medo contra os chupa
contos e moitas máis.A próxima mon
taxe vai estar baseada nun conto de 
Eduardo Galeano. Tamén lle estamos 
dando voltas ó Libro da selva. A verda

de é que ternos máis proxectos que 
posibilidades de levalos a cabo. Nos 

espectáculos traballamos distintas téc
nicas aínda ·que sempre se busca un 
tipo de estética. Os espectáculos 
tamén van dende adaptacións de 

Shakespeare ata Pinocho pasando por 
Castelao. 

Traba llar 
para nenos 
é máis difícil . 

. . 
pero mo1 · 

gratificante 

¿Sempre para rapaces? 
A meirande parte do que facemos 

si. É má~s difícil ca traballar para adul
tos pero tamén é moi gratificante. 
Trátase dun traballo moi delicado 
porque é un público moi puro -e 
tamén pode ser cruel- ó que non 
sempre lle gusta o que ~ un lle pare
ce que lle vai gustar. Daquela hai que 
facer un equilibrio entre o que che 
gustaría a ti coma neno e o que lle 
gustaría _ós nenos. 

UNHA SALA CON 
PROGRAMACIÓN ESTABLE 

Ter unha sala cunha progra
mación estable debe ser algo 
esencial 

· Por suposto. Foi unha idea que 
·xurdiu cando organizámo-lo pfimei
ro Festival internacional de títeres. 
Para nós é importante porque ve-lo 
traballo de moita xente, con diferen..:. 
tes estilos . De non contarmos coa sala 
non se verían compañías de fóra xa 
que Galicia quedaba á marxe dos cir
cuítos. 

¿<;:orno organizáde:-la progra
mación da sala? 

A programación anual em.peza co 
Festival internacional e continúa coa 
programación habitual. Coma outros 
anos contamos coa función dos 
domingos ás 12:30 e agora tamén os 
sábados pola tarde, á parte das fun
cións para centros escolares, o teatro 
para adultos e as proxeccións cinema
tográficas. Agora xa é máis doado 
trae-las compañías. Ademais os titiri
teiros coñecémonos case todos·. N ós 
agora irnos a Zaragoza, Xerez e 
Canarias e vas coincidindo con moita 
xente. 

¿Como respondeu o público? 
A resposta foi excelente. Ademai~, é 

moi fiel. Vas vendo caras novas pero 
hai un número importante que vén 
habitualmente dende hai varias tem
padas. 

A REVISTA 
Outro dos proxectos que levas-

. . tes adiahte foi a publicación 
dunha revista -sobre títeres, 
Bululú, da que acaba de _saír o 
último número. 

Unhas cousas · ·van traendo as 
outras. Dende os anos 80 vimos tra
endo xente para impartir cursos; no 
.96 empezamos co Festival interna
cional de títeres; no 98 coa sala e ó 
que houbo posibilidade de editar 
unha publicación na que xa viñamos 
matinando non o dubidamos. Bululú 
edítase mediante un convenio entre a 
Sala Yago e o Centro de documenta
·ción de teatro, que depende do 

· Aldegunde Quiñónes 

IGAEM. É unha publicación semes
tral que _trata de darlle ó mundo dos 
títeres un espacio que ata agora non 
tiña. 

¿De onde vén ese nome? 
O bululú é o monicreque galego 

tal como rec9llen varias historias dos 
títeres. O bululú, que xa aparece 
mencionado por Lorca coma títere 
galego no seu Retablillo, era un espec
táculo unipersoal que utilizaba a súa 
capa como teatriño. 

E seguro que xa tedes en 
mente novas ideas para os nenos 
e as nenas que gozan cos moni
creques. 

Á parte das novas montaxes que xa 
vos comentamos pretendemos que a 
sala se converta tamén nun espacio 
de formación e producción de obras, 
conseguir que a Sala Yago poida pro
ducir montaxes con tres manipulado
res e un músico, por exemplo; incor
pora-la música en directo ... Son ideas 
que agard~mos poder levar a cabo co 
tempo. 

Pois oxalá que teñades tanta 
sorte coma at_a agora. 

Para contactar: 
sala@salayago.com _ ............ . 
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RETALLOS DE 
HISTORIA. 

OS XUDEUS EN GALICIA 11 

Expulsados 
. J 1s t, li samente, 

k cnd 'r n us d Ourense 
nunha rta datada no 21 d febreiro 
d 14 9 n M dina del Campo: 
" ... Para que algunos caballeros no losfie
ra11, nin maten, llin lisien, nin prendan, 
11i11 ocupen sus bienes ni les fagan ningún 
desaguisado". Sen embargo, pouco 
d spois, no 1492 recúan e acordan 
".,. tnalldar salir a todos los judíos de 
nuestros reinos, que jamás tornen a éllos". 
Concedíanlles un prazo de 4 meses 
para liquida-los seus bens e abando
na-la Penín ula. O único xeito de 
evita-la expulsión era converténdose, 
bautizándose e acolléndose ós bene
ficios que prometían ós que renega-
en do xudaísmo. 
No tempo da expulsión, a nosa 

terra volveu servir de agocho ós per-
guido , pois as xuderías de 

Ribadavia Coruña ou Chaves acollí
an tanto a udeu coni.o a moriscos e · 
de moito p r oeiro sabemos que 

n onv ros, obr todo familia na 
bi barra front ira on Portugal. 

A p ar da 0 rand aportación de 
mili iro d m.arab dí , feíta pola 

xuderías da Coruña, Betanzos, 

Ribadeo e Pontedeurrte para a 

Guerra de Granda e as de Ourense 

con Ribadavia e Allariz, os Reís 

Católicos seguiron coa política da 

expulsión de máis de 400 .000 xudeus 

en toda España, 

Moitos apelidos galegas son 

xudeus como Pereira, N ogueira, 

Maceira ou o mesmísimo Franco 

¡ quen nolo ía dicir falando decote da 

conxura xudeu-masónica! 

O Ribeiro 

Ribadavia era a principal vila da 

que chamaban "a Castela de 

Ourense", polos moitos castelos 

ergueitos en zona tan disputada, por 

iso o viño do Ribeiro chamábase 

"viño castelán" habendo tres ribeiros: 

o do Avía, o do Miño é o da Arnoia. 

Na Idade Media era o ribeiro o viño 

máis caro que entraba pola porta de 

Mazarelos en cotizábase máis có 

xerez. 

Do século X é a preciosa igrexa de 

San Xes de Francelos, e no século 

Celia Castro Ojea 

XIII tiña Ribadavia, catro parro

quias, un mosteiro, dúas hospederías 

e unha leprosería. Conserva unha 

importantísima xudería, nas rúas da 

parte vella con fermosas igrexas: a da 

Magdalena, San Xoán, Santiago, fer

mosas casas, pazos e un importante 

castelo mostra do poderío dos 

Sarmiento. 
Mantén a tradición pasteleira a 

señora Herminia, cos doces típicos 
xudeus, e rememórase o esplendor 
medieval na anual Festa da Istoría, un 
espectáculo total. 

Ribadeo, a antiga Ripa· de Uve, 

fermoso nome prelatino, quen sabe 
se céltico, que quere dicir, mollar, 

bañar e que veu dar en Eo, conta con 
unha pequena xudería. Tiña casas de 
banca, conserva rúas como a .dos 

Fornos, a Aduana Vella, casas con 
voladizo e a rúa da Trinidade no 

barrio xudeu. 
Quédanos, aínda moito por falar, 

no caso dos xudeus, das mantas e dos 
sabenitos, pero noutros retallos habe
mos seguir tirando da manta da 

Historia . 



INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

UNHA. ESPERANZA CHAMADA LULA 

A piques de rematar outubro do 
2002 o Tribunal Superior Electoral 
de Brasil proclamou ó ex sindicalista 
Luís Inázio "Lula" da Silva, de 57 
años, como presidente electo dese 
país para o período 2003-2007, trala 
segunda rolda das eleccións. A sll;a 
victoria baseouse no apoio popular 
dun 62%. A súa elección foi ben reci
bida , en xeral, por todas as "potencias 
mundiais". Nomeou un goberno de 
bos técnicos e as súas primeiras 
medidas parecen camiñar na liña de 
apoio, principalÍnente ós máis .pobres 
e desfavorecidos. Ábrese unha época. 
de grande . esperanza, non só para o 
Brasil, serrón tamén, en xeral, para os 
países· latinoamericanos 

¿Q.uen é Lula? 
Luíz Inácio da Silva, Lula de sobre

nome naceu no ano 1945 en 
Garanhuns, estado de Pernambuco. 
Viviu nun ambiente de gran preca
riedade económica e social. Foi pri
·meiro vendedor na rúa de tapioca e 
froitas tropicais. Recibe unha educa
ción elemental. a partir dos 12 anos 
traballa como .peón e recadeiro · en 

talleres e fábricas de Sao Paulo. Fai 
un curso de torneiro que lle propor
ción un novo traballo. A partir de 
1968 interésase polo movemento 
obreiro. Sindicalista con preocupa
cións políticas. Presidente do sindica
to metalúrxico en Sao Paulo. 
Promove protestas e folgas no con
texto da dictadura brasileira .. que o 
levou á cadea e finalmente en 1980 
pode fundar o Partido dos 
Traballadores (PT) -nun primeiro 
momento de marieira clandestina- e 

progresivament~ fo is e. implantando 
cunha ideoloxía socialista e cunha 
organización disciplinada e popular. 
Contou cóa simpatía de sectores pro
gresistas como. por exemplo, a 
Teoloxía da liberación. O PT acolleu 
un lento e progresivo ascenso electo
ral. ·Perneo a pouco vai reafirmando 
na esquerda o "discurso da paz". 
U nha das prefecturas emblemáticas 
Porto Alegre, capital de Río Grande 
do Sul, tivo éxitos en ensaios políti
cos de participación cidadá -por 
exemplo, nos presupostos- · e, por 
outra banda, xa leva acollido dende o 
2001 o Foro Social Mundial (FSM), 

alternativo ó Foro Económico 
Mundial que se celebraba ó mesmo 
tempo en Davos, Suíza. Suaviza os 
seus principios de esquerdas, incor
pora xente ,que defende un certo 
"liberaJ.ismo social" e triúnfa nas 
eleccións presidencias do 2002. 

Un vento de esperanza 
A nivel interno Lula promete unha 

renda mínima para un colectivo de 
entre 30 e 55 millóns de pobres. Na 
reforma agraria propón o lema: 
"inclusión social con xustiza 
ai;nbiental". Política exterior: mode
rada independencia e reivindicación 
de autonomía. Defensa do Mercado 
Común do Sur (MERCOSUR, 
integrado por Brasil, Arxentina, 
Uruguai e Paraguai) e aposta pola 
incorporación de novas membros 
como Chile, Venezuela ou Perú. Lula 
proclama a chegada dunha "nova 
era" para o Brasil e convocou "a 
todos os homes e mulleres brasilei
ros, a empresarios, sindicalistas e inte
lectuais, para construír unha socieda
de máis xusta, fraterna e solidaria". 
Os nosos mellares desexos para esas 
terras tan marabillosas e agarirnosas. 

49··· ·· ····· 
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O NOSO TABOLEIRO 

IMOS MANDA-~OS COBROS 
DA SUBSCRICION DE 2002, 
SI, DE 2002 

Benqueridos irimegos, 

Rematado o ano 2002 aínda hai case 400 

subscritores sen pagar. Para int~ntar soluciona-lo 

problema esas persoas van recibir nos próximos 

días un contrarreembolso na súa casa solicitándo

lle-lo o pago da revista. 

O contrarreembolso vai acompañado dunha 

carta na que se explica por .qué á cantidade da 

subscrición lle tivemos que suma-lo custe do 

ntrar mbolso (máis de 3 euros). Inclúe ade

n 1 un formulario por se alguén quixera domi-

j]i -1 u pagam nto. Lembrámosvos a todos 

d miciliación é o sistema máis cómodo e 

n /mico, tanto para o vostedes como para nós .. 

S por calquera razón alguén de vós rexeita o 

contrareembolso, por favor, insistimos, por 

favor, que se poña en contacto con nós n.o 982-

254125, no Apartado 980 de Santiago de 

Compostela ou en irimia@wanadoo.es. É 

importante este contacto para clarexar cando a 

devolución é intencionada ou é un erro de 

Correos. Gracias pola vosa colaboración . 
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O NOSO TABOLEIRO 

SOBRE AS DIFÍCILES CONTAS DE IRIMIA 

Facer unha revista cada quince días 

é unha tarefa complicada, e máis se 

pensades . nun proxecto onde todo se 

fai de xeito gratuíto, como é o caso 

de Irimia. Pois a iso tédeslle que 

sumar que dende hai un ano confec

cionar esta revista, e sobre todo 

facerlla chegar a 86 7 subscritores, 

volveuse aírida máis difícil, especial

m~nte no que se re:fire á parte eco

nómica. A suba que experimentou 

Correos coa entrada do euro, e da 

que xa vos informamos, practica

mente triplicou o custe en selos. Para 

que vos fagades unha idea: hai un 

ano, mandar un exemplar custaba 14 

pesetas, agora custa 0.26 céntimos, 

ou o que é o mesmo, 43,3 pesetas. 

Este aumento l~vou a que o ano 
pasado a revista deixara un déficit de 

máis de 4.000 €: puidémoslle facer 

fronte, pero é preocupante. Ante esta 

situación a Xunta Directiva presen

tou un proxecto que foi aprobado 

pola Asemblea Xeral da Asociación 

celebrada o 1 de febreiro e do que 

vos queremos dar conta.· Os acordos 

tomados foron os seguintes: 

1.- c ·obrar as subscricións pen
dentes do 2002. Agora en 

febreiro vanse mandar os contra

reembolsos á xente que non 

pagou o 2002 (información na 

páxina 14) 

2. - Establecer un calendario para 
o 2003. 
En marzo de 2003 pasaranse as · 

domiciliacións deste ano. 

Á xente que non ten domiciliado 

~andarásevos un impreso cuber

to para que fagáde-lo voso ingre

so directamente no banco. 

Á volta do verán á xente que non 

pagara aínda enviaráselle un con

trareembolso. 

3.- Rebaixar custos.Váiselle deixar 

de enviar a revista á lista de xente 

que tiñamos en difusión e irnos 

dar de baixa as algo máis de 80 

persoas que non pagaron o 2001. 
Aínda así tentaremos poñernos en 

contacto con cada un deles pata 

resolve-la súa situación. 

4.- Axusta-las subscricións ó 
prezo real. Ata o momento 

existían tres tipos de subscricións: . 
ordinaria (18€), real (21 €) e de 

apoio (33€). Coa suba, a ordina
ria e a real están lonxe de cubrir 

gastos, polo que se acordou a 

supresión da primeira. Quedarían 

pois dous tipos e manteranse os 

prezos: real 21 € e de apoio 33€. 

Aínda así que ninguén se dea de 

baixa por motivos económicos, 

que nolo comunique. 

5.- Procurar novos ingresos. Para 
I 

que a situación non repercuta 

unicamente nos subscritores 

vanse procurar novos ingresos, 

ingresos que pensamos poidan 

chegar de nova publicidade, da 

romaxe ... Ademais vaise poñer en 

marcha unha campaña baixo o 

nome IRIMIA 60x100, da que xa 

vos informaremos, pero que vai 

consistir en atapar 100 persoas 

que estean dispostas a poñer 60€ 

por e para Irimia. 

Somos conscientes de que estas 

medidas non son as mellares noticias 

que podiamos dar, tanto para vós 

como para a propia revista e asocia

ción. Aínda así queremos solicita-lo 

voso respaldo irimego e agradecer

vos que co esforzo de todos esta 

revista poida seguir chegando outros 

23 anos máis a tódalas vosas casas. 

e············ 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

A cabra tira ó monte 

Vai un frío que non se para, ¡non para un can na corda!, ¡parece _mesmo que 
están a facer nel aí enriba! Si, si, porque se di que vai frío ( ou vai calor, que non 
é o caso) e non "fai", o frío e mailo calor xa veñen feítos. 

Ó que iamos ... , malia o frío, nós tira~os cara á montaña a patear, a facer 
sendeirismo, ¡si señores!, iso de ir. andar por aí todos xuntos monte adiante 
chámase sendeirismo, xa di cía o Carrabouxo dunha volta "¡Toda a vida a facer 
sendeirismo e eu sen sabela!". Os carniños ou carreiros que hai polo monte 
ou palas veigas, que son de paso habitual, tamén se chaman sendeiros, así que· 
de aí vén o do sendeirismo. E púxose de moda o sendeirismo entre a xente 
da cidade, con este ritmo de vida que se leva boa falta fai de cando en vez o 
contacto coa natureza, así que unha boa opción é botarse ó monte. 

E agora en calquera sitio venden botas de trekking, que veñen senda botas 
de montaña; si ho, si, que xa sabedes que hai moita afección a meter anglicis

mos, entón este caso 
non ía ser menos para 

.botar man dunha que 

vén do . inglés: trek, 
camiñar. 

Lago tamén están 
aqueles que xa · fan do 
feíto ·de ir á montaña 

unha causa máis seria e 
practiéan alpinismo, 
ese deporte que consis
te en escalar montañas: 

isto xa non o pode 
facer calquera sen pre
paración e material 
adecuado. A palabra 
vén de Alpes, os que 
agatuñaban polos Alpes 
chamáronse alpinistas e 
agora estendeuse o _ 
termo para denorriina

lo deporte, aínda que 
Nace o corvo na pena e tira para ela ... vaia, non sempre vaias aí a Pena Trevinca, 

ós Picos de Europa ou · 
alá ós Pirineos, fas alpinismo. ¡Ah, pero non sabedes outra! Alá na América 
practican o ¡andinismo!, o caso é que está recollido no diccionario da Real 
Academia Española: é o deporte que .consiste na escalada dos Andes ¡e outras 
montaA~s alta ! 

O a o é qu tanto mm lado coma noutro vaivos moito frío no inverno, 
' poca na que o deporte que se practica por excelencia é o esquí. Os amantes 

da n v montan enriba dos esquís e bátanse ladeira abaixo, ¡para abaixo tódo
lo nto axudan! Ai, olio, antes de vos lanzar mirade que o plural de esquí é 
esquí , non e quíes, porque tódalas palabras rematadas en vocal tónica enga-
d n - no plural: p ará o mesmo con marroquís, israelís, tabús, zulús ... · 

¡Ei ra p n abad que vo salvabade sen a pincelada de gramática ... ! 

. . 

O CANTAR DO. IRIMEGO 

1. Unha pregunta perenne 
sobre asunto nada van: 
¿que lle parece a vostede 
como ha se-lo cristián? 

2. Para algúns o cristianismo 
pouco máis é que ir á misa, 
pero iso .é unha trampa: 
non traizoa quen avisa. 

3. Iso de cumphr coa Igrexa 
pode ser un mal invento. 
Como din os casteláns 
quedan en "cumplo y miento". 

4. Tamén existe un perigo 
e a causa queda avisada: 
ser cristián non se reduce 
á propia vida priva.da. 

5. Tampouco pra ser cristián 
non resulta suficiente 
ser persoa que se esforza 
en ·ser honesto e decente. 

6. Penso que esta opinión 
pode resultar fatal 
reducindo o seguimento 
de Cristo en cuestión moral. 

7. Unha nova teoría 
distingue, e con razón, 
entre cristiáns de "presencia" 
e cristiáns de "mediación" . 

8. Adianto que considero 
evanxélica pertenza 
ser cristián de mediación 
que non selo de presencia. 

9. Os que se din de presencia 
queren estar sempre en todo 
que traballen en segredo 
non hai xeito, non hai modo. 

10. Os cristiáns de mediación 
mestúranse, solidarios, 
por únicos non se teñen 
n~n por extraordinarios. 

11. Ós cristiáns de presencia 
o que máis lles interesa 
é que triunfe a_ súa causa 
e que · medre a propia Empresa. 

12. Entre as causas de xustiza 
sempre en actitude. nobre 
o cristián de mediación 
o que lle interesa é o pobre . 




