Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis ·atto.
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EDITO.RIAL
QUIXERON
ROUBÁRNO-LA MORTE DE
XESÚS As autoridades relixiosas quixeron
roubarlle a Xesús a súa morte profética. Algo
así como se a un loitador pacifista os poderes
oficiais o presentasen como condenado por
ladrón ou violador.
Xesús desmontaba os piares da relixión oficial
do seu tempo e de toda relixión opresora. Para
quen lle fixese caso xa non comprían os sacrificios polos pecados, nin o esforzo polo perdón, nin a espera pola actuación salvadora dun
deus supostamente reservón, pois en Xesús,
Deus mostrábase totalmente do lado sobre os
que máis padecen a historia humana, e invitaba a andar con El nesa tarefa. Era a conversión
que Xt::sús pedía.
Aínda que a actuación de Xesús tiña inevitables consecuencias políticas, a loita, en primeiro termo, era relixiosa: disputábase a primacía
na interpretación do rostro de Deus e do camiño relixioso. Algo que segue sendo conflictivo
hoxe, á vista está o verniz relixioso que o
goberno de Bush dá á súa política imperialista.
A decisión da morte de Xesús foi claramente
tomada polas autoridades relixiosas que vían
ameazada a pretendida xusti:ficación divina para
os s~us privilexios de clase, que se sostiñan polo
sistema sacrificial do Templo e pola teoloxía
mediadora ante Deus que reforzaba.
Pero as autoridades quixeron maquilla-lo conflicto. Pretenderon que aquel a quen o pobo
consideraba home de Deus, profeta, aparecese
maiormente coma un simple axitador político
máis, coma un antirromano. E para iso buscaron unha execución política (na cruz) e non
unha execución relixiosa (por lapidación,
como farían pouco despois con Esteva). Os
romanos non xulgaban de temas relixiosos
senón políticos, por iso conseguir que Xesús
morrese como rei fracasado (como declarará á
fin o letreiro na cruz, o Xesús Nazareno Reí dos
Xudeus, o INRI) desviaba a atención do núcleo
e raíz da loita de Xesús.
Que a relixión e a política de hoxe non nos
rouben nin a boa nova de Xesús nin a súa
morte. Que tomemos en serio a súa alianza de
perdón e de encarnación de · Deus n9s pobres
da historia. Que a manipulación da súa cruz
non nos arrecie da reconciliación que Cristo
ementou nin das cruces de hoxe que están
reclamando liberación .
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-oTRAS NO BOMBA INTELIXENTE A guerra
produce sorprendentes efectos nos medios de comunicación.
Chamoume a atención o da bomba íntelixente. É algo así como
dicir gángster honesto, filete vexetariano, ou masacre humanitaria. Foi o mesmo día no que un par de bombazos acababan
coa vida de quince intelixencias e quince corazóns. Hai palabras que non deberían casar nunca. Ou se cadra si. Porque un
mísil deses pode resultar intelixente noutro sentido: demostra
que a guerra é a claudicación, a renuncia e a negación da intelixencia.
Pero a estratexia vainas calando, coma o orballo. Na casa
ternos invasión de formigas e eu sorprendinme esoutro día,
mentres as masacraba co spray, imaxinándome que era un
avión deses inte1 i x entes .
Pasoume como a
Mafalda: entroume un arrepío
de culpabilidade.
j Que poderío o
meu spray de
alta tecnoloxía
militar!
A evolución nos
medios e das
mentalidades é
curiosa. Antes
de, durante e
despois de son
mom.entos perfectamente diferenciados.
As
imaxes de antes
eran t~mén de
antiguerra, sobre a ausencia de xustificación e sobre os efectos
contraproducentes desta.
As imaxes durante teñen unha erótica militar, regodéanse coa
sublime perfección dos deseños de matar, coas tácticas, co
xogo cínico que ignora a dolor concreta dos intestinos rebentados. Os correos electrónicos dos seguidores de Sky News
(británica) son, a medida que avanza o conflicto, máis patrioteiros e militrónchicos. Un deles pareceume ben revelador. Era
o dun cidadán, :fillo da Gran Bretaña, que dicía algo así como
que a guerra lle parecía necesaria e xusta, pero que soubera
que os aliados de marras estaban usando gol:fiños para limpar
de minas o porto de Um Qasar. Ameazaba: se se confirmaba
iso que consideraba unha animalada, cambiaría a súa opinión
sobre a guerra e viraríase pacifista. ¡Toma principios!
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Andrés Hernández Mouriño

Nestes tempos, non é difícil que nos atopemos
con senti¡nentos semellantes ós que transmite
a lectura: fracaso, dúbida, desesperación, medo,
iro nía... E por riba deles, IMPOTENCIA.
O Prestige e a guerra contra Iraq teñen enchido
e definido boa parte do debate

s~cial

nas últi-

mas semanas, producinto mobil izacións sen
precedente en moitos anos. Moitas persoas participaron, tras moito tempo, en manifestacións,
concentracións, protestas de todo tipo; e moitas/os rapaces e xente ·nava, por primeira vez
nas súas vidas -ou segunda, que ternos aí preto
todo o que supuxo a LOU e a Lei de Cal idade do
Ensino.
Sen embargo, un non pode librarse dunha fonda
carga pesimista ó ver, por exemplo, que as
enquisas electoriais non reflicten cambio s
demasiado grandes e que os mesmos qu e nos
meteron nesta guerra ou nos tomaron o pelo
coa súa incompetencia, seguirán en boa medi da nos seus postas. Ou peor aínda: saber, con
plena certeza, que milleiros de persoas están a
morrer en Iraq, con esta ofensiva, por non dici los que morreron nos últimos anos a consecuencia do bloqueo; ou tódalas persoas que
sofren e marren por ser "danos colaterais" do
funcionamento da nasa economía.
Impotencia, si, por riba de toda fe e toda esperanza . ¿Podemos facer algo?
Xabi Blanco

A CLAVE

Lamento e esperanza

Segundo algunhas opinións esexéticas bastante au t orizadas, o rel ato da paixón de Marcos podería ser considerado coma o primeiro documento longo acuñado e escrito na primitiva co fnunid ade cri stiá.
Composto coma un leccionario para o seu 'uso na liturxia sinagoga! crist iá ou coma un manual de formación de catecúmenos, hai
algúns datos nel que delatan un uso exemplarizante ou ca tequ ético: a triple mención da co.ndena a marte, as burlas do reo, o motivo da condena ou os tres sumarios da crucifixión . Todo isto sérven os para recordar que o relato non é nin un ha simple recompila ción nin unha reportaxe, senón o anuncio do centro da predi cación cristiá. Sen dúbida que na prehistoria do texto atópanse as
pegadas dos acontecementos, pero estes están na rrados den de o plan global do evanxe lista.
Na cruz Xesús lanza as súas derrade iras palab ras: "Eloí, Elo í, lamá sabactaní", palabras que falan de dar e soidade. Con todo, ó
berra-lo seu abandono ca comezo do salmo 22 , Xesús fa i seu - segund o un ha vella costume -, tódolos versiños seguintes. É unha
queixa ben profunda e dolorosa, pero na Biblia a lam entación non exclúe a esperanza e nos seguintes versiños o salmo vólvese profundamente esperanzado. Da r e esperanza. Na cruz ha i unha profunda comuñón cos sufrimentos humanos, pero tamén coa esperanza no Deus da vida. Xesús, "o abandonado", aband ónase á súa vez nas mans do Pai. Dende a cruz El chámanos a segui - los seus
pasos.
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V/A CRUCIS-V/A LUCIS, CAMIÑO .DA
CRUZ-CAM/ÑO DA LUZ é unha actualización feita por
Vict orino, o naso exdirector, e que vai celebra-la parroquia de Adragante, no concello de Paderne. Nós facémolo palas praias de A Coru5a, onde "Nunca Máis" cravou
t antas

cruc~s

coma pobos afectados polo Prestige. Na foto, o Orzán, vivindo a dar

pala costa e clamando pala súa recuperación e resurrección, un mar destruido polos
recheos e unha ordenación do litoral sanguenta como está a sufrir dende o estado
que

de~fixo

as marismas do Lére_z construíndo Ence-Elnosa, as urbanizacións nas

Rías Baixas relegando ós humedais o chan barato, o terreo roubado ó mar...

Os combatentes da República que loitaron no monte contra a dictadura, os
antigos
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MAQUIS", queren

que se lles recoñezan os dereitos á pensión polos seus anos de resistencia coma
ós outros militares, o mesmo ca en'
Francia. Un deles é Francisco Martínez,
do Bierzo, na foto, que combateu na
guerrilla antifranquista catro anos nas
montañas de Valdeorras, at a que se exiliou no 1951. A subleva~ión supuxo a
fuxida de moitos republicanos.

PREPARANDO AS
ELECCIÓNS vémonos abrigados a pensar no deterioro que están a
sufrí-las democracias, ás veces só reducidas a eleccións, necesarias pero non
suficientes. Aí está Bush, catapu ltado á
presidencia pala industria das armas e
do petróleo, ou Berlusconi, gracias ó
imperio dos seus medios. Unhas democracias ó servicio de intereses económicos e cada· vez máis afastadas dos cida-

O SALMÓN, un dos hósRedes máis feiticiero desta tempada, é cada volta
máis esquivo a deixarse pescar. As causas son múltiples: minicentrais, presas e
outros atrancos que impiden o seu acceso natural, nos que se matan e magoan, vertidos e contaminación das augas, furtivismo ... Case que desaparece: no Eo unha
media de 500 entre 1950-80, no 1998 21 exemplares entre tódolos ríos galegas, e
dende aquela cada tempada peor. No Miño no 1975 capturáronse 301 salmóns, no

2000 ningún e percíbese un avanzo no 2002 con 2, e no Eo capturáronse xa 126. O
retroceso do salmón é universal , xa que dos 2.000 ríos poboados, en 309 deles xa
no n hai rastro. Agora están a colocar unha máquina contadora no Éo, en Pé de Viña,
pa ra canta - los salmóns que pasan, a temperatura, etc.

dáns, mesmo hostigando os seus dereitos cada vez máis cercenados nestes
réximes e.que están a crea-lo escepticismo e a pasividade. Hai colectivos que
están a traballar pala participación activa na democracia, comezando pala
Administración local, a máis achegada
ós cidadáns, así, a Plataforma Cidadá a
Favor do Voto Responsable, de Lugo, na
foto algúns dos seus representantes.
Cadrando coas municipais, o movemento polo 0,7 vai activarse despois de 30
anos de loita.

· · ········· ··e

Alfonso Blanco Torrado
As festas de Tui, do 19 ó 28, lembran a

SAN TELMO (11851240),

patrón da diocese e dos

mariñeiros, que neste tempo moito ten
que protexelos, a pesar de nacer en terra
dentro, na palentina Frómista, no Camiño
de Santiago, que

o

lembra con este

monumento. Domicio predicou na nosa
terra, fundando o Convento de Santo
\.

Domingos de Ribadavia e creando moitas
comunicacións naquelas comarcas, ata
que morreu en Tui, onde foi soterrado. Na

Irnos ó Saint Jordi a·

linguaxe mariñeira fálase de "lume de

CATALUNVA, onde 86.000

San Telmo" para definí-lo resplandor

galegas e o 330/o de nós ternos parentes

electrostático que se produce nos másti-

nesa nación e 150.000 cataláns teñen

les dalgunhas embarcacións pola iona-

raíces galegas. 150 alumnos están a

ción do aire.

estudia-lo galega en 3 institutos de
Barcelona cun vocabulario en galega,
catalán, euskera, portugués e catalán, de

O bispo de Lugo participou nunha manifestación contra a guerra, o de Vigo convidou
a facelo e o de Santiago presidi'u unha vixilia pola Paz que rematou en manifesta ción, sen dúbida, que esta vontade deita da
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PACEM IN TERRIS ''

que cumpre 40 anos o 11, unha labrada de luz e amor que aínda hoxe segue a arrequenta-los nosos mrazóns. O Papa Xoán agasallou o mundo ,con este berro de paz
na tensión da crise dos misís de Cuba, foi o impulso contra a carreira armamentística da Guerra Fría esixindo a Jruschov e a Kennedy ~rear un mundo baseado na xustiza. A primeira vez que un

P~pa

se dirixía a tódalas persoas de boa vontade, non só

ós católicos, afirmando: "é irracional pensar que a guerra sexa un medio axeitado
para restablece-los dereitos violados".

feíto a inmigración fai que en Catalunya
se falen máis de 40 linguas. É o pobo
con máis inmigrantes: 316.150. Hai
varias traduccións de cataláns ó galega:
Josep Pla (Viaxe por Galicia), Joan
Perucho (Mostraría fantástico), Jesús
Moneada (Camiño de Sirga), Manuel· de
Pedrolo (Círculo vicioso), Jaumde Cela

(Silencio do corazón), ou poetas coma
Caries Bellsolá, Ramón Dachs, etc. Na
foto, un capitel da Sagrada Familia, no
taller de Manuel Mallo en Begonte, que
están a trabal lar alí, autor de bustos de
Castelao en Barcelona e de Rosalía en
Cornellá de Llobregat.

O colectivo

11

CAMIN-O COLECTIVO SOLIDARIO"

empurrou nestes días na Coruña a campaña mundial contra a escravitude infantil, reivindicando unha xornada anual de lembranza o 16 de abril. Esta data fai memoria
daquel día de 1995 cando foi asasinado un neno paquistaní, lqbal Masih, que loitaba
contra este mal que afecta a 400 millóns de nenos e nenas. Mentres, ONG (lntermón,
Axuda en Acción, Anesvad ... ) traballan polo "apadriñamento" destes nenos para buscar fondos de desenvolvemento para os seus pobos, achegando un mínimo de 20 euros
para un neno concreto nunha situación de urxencia, por exemplo, no seu proceso educaciona

e
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POBRES VÍCTIMAS
Moitos medios informativos reiteraron estes días un dita moi famoso, que a prime.ira
víctima de toda guerra é a verdade. E algún publicaba mesmo unha declaración dun dos
máximos xefes da guerra, o tal Rumsfield, que anunciaba que a partir do inicio das
operacións a única verdade que diría era que estaba mentindo.
Seguramente por iso ó Partido Popular non lle gusta

cidadáns na rúa son inventos da oposición que manipula

que se fale da guerra, non admite que as Cortes decidan

todo, ata os me'dios de comunicación. Por suposto, a

sobre a participación neste conflicto e impide que no

obxectividade es.tá garantida desde a TVE e maila TVG.

Parlamento Galego se debata a fondo sobre o asunto, ou

A perda de contacto coa realidade leva a estes respon-

se aprobe unha declaración-de tódolos grupos ou mesmo

sables políticos a demomzar calquera tipo de postura crí-

se garden dous minutos de silencio polas víctimas: por
todas, polas víctimas civís e militares da agresión, polos
agresores caídos a mans dos agredidos ou, simplemente,
polo fogo amigo ou polos accidentes.
O Partido Popular semella máis preocupado por outros
efectos colaterais desta guerra, como son as agresións máis
ou menos graves que sofren os seus locais ou os dirixen-

tica e a pretender que Nunca Máis ten batasunizada
Galicia, ou que as protestas contra os dirixentes do PP lles
.fan vivir en todas partes na insufrible situación que padecen en Euskadi.
De tomar en serio as manifestacións dalgúns dirixentes
do PP, diríase que son eles os que están sufrindo unha

tes e candidatos. Unha vez máis, o Partido Popular prac-

guerra que eles non quixeron. Por iso resultan máis meri-

tica unha política de oposición contra a oposición, que xa

torias posturas coma a do concelleiro Cenalmor en Ferrol

seguiu durante semanas cos problemas do Prestige: o

ou o desconcerto confesado .polo candidato á alcaldía de

goberno faino todo ben e os problemas que denuncian os

Santiago, Dositeo Rodríguez.

Rumsfield tiña razón.
Quizais a estas horas a nena da foto fose xa liberada polas beneméritas forzas
aliadas que avanzan victoriosas en nome da liberdade. Gozan dela, sen dúbida,
esas cinco empresas de armamento, modestos negocios familiares que non sabían cómo chegar a fin de mes e ás que esta guerra lles veu coma auga de marzo.
Outros non teñen tapta. Nos Estados Unidos hai emisoras que censuran os oíntes , que din o malos malísimos que son os pacifistas, páxinas web para denuncialos que o usan opoñerse á xustiza infinita, cancións censuradas .. . Polo vello
mundo actuamos outramente, lévase máis o diálogo democrático: os bombardeos son intensos; as manifestacións, violentas, di Aznar. Na fisterra, preferimos o
diario oficial. Así, Currás e o seu amo, para evitar que o profesorado viole (sic)
a conciencia dos estudiantes redacta unha fermosa. circular, para garanti-la liberdade de expresión, prohibindo toda alusión á gue~ra ou a "nunca máis". Antes
de que lle dean o nobel coma a Kissinger, queremos adiantalo en Irimia.
Rumsfield tiña razón: con armas nucleares nada disto había pasar.

···············e

O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

PENSEI QUE TOLEARAMOS
Non lle gustara nin chisco ver aqueles poucos irados "pacifistas" do non á guerra guindando ovos, botellas e macetas por
riba da cabeza do candidato do PP a Presidente da
"Generalitat" de Catalunya". Non lle cadraba unha violencia
pacifista. Chiáranlle os oídos cando escoitara ó ministro da
guerra,

Sr.

Trillo,

xustifica-la

intervención

militar.

Desacougáralle a friaxe soberbia de Franks, o xefe dos xefes
militares estadounidenses, cando comentara, nos primeiros días
da invasión, que o único percance serio fora a chamada da súa
dona recriminándolle non terse lembrado da data do seu aniversario. Producíranlle calafríos as risas teatreiras de Sadam
perante as cámaras de televisión mentres chovía lume do ceo
sobre Bagdag. Descorazonárao ve-lo medo cerval nas caras dos
primeiros prisioneiros aliados. Aborrecera da dobre moral dun
goberno que cunha man apunta ó inimigo e coa outra lle aplica betadine na ferida. Anoxárase ó decatarse de cómo as grandes empresas se disputaran e repartiran o botín da reconstrucción xa antes de que o sangue escorregara polos pavimentos.
Relembraba con señardade que por estas datas de' marzo asasinaran a monseñor Romero no Salvador, que ousara dicir
"<liante da orde de matar que dea un home, debe prevalece-la
lei de Deus que di: non matar"
Por iso, cando unha ONG coma Oxfam-Intermón se negara a recibir axuda gobernamental para os refuxiados aceptando unicamente a da cidadanía, fixéraselle unha luz interior;
tamén cando sobrepesaba a carraxe e a coraxe que moraba no
peito dos "escudos humanos" que se desprazaran a Iraq; outro
tanto ó matinar nos miles de persoas que testemuñaban abertamente que a guerra era un monstro grande e imprevisible; o
mesmo sentindo falar a Michel Moore na gala dos "Óscar",
cando recibía o premio ó mellor documental:" ... vivimos en
tempos ficticios, onde ternos eleccións ficticias e como resultado ternos un presidente ficticio que nos envía á guerra po.r
razóns ficticias ... estamos contra da guerra Sr. Bush. ¡Teña vergoña!". Hai que andar sobrados de honestidade e valor para
rachar co medo cómplice que imperaba naquel auditorio.
Se non fose por todos estes últimos, crería que tolearamos.

_
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LETRAS GALEGAS
ENTREVISTA CON
,
SOFIA BAQUERO E GUILLERME AVILES.
O Día das Letras Galegas deste ano está merecidamente dedicado a Antón Avilés de
Taramancos, un poeta marcado pala súa forzada emigración cqlombiana, pala ansia do
regreso e polo mar que o viu nacer na súa vi/a, Noia. Sobre a súa obra xa hai varios
libros e este ano han publicarse aínda máis. Por iso nos interesou máis o aspecto
familiar e persoal deste home que sempre levou canda el un permanente compromiso
con Galicia e coa súa lingua. Sofía Baquero, a súa mullere Guillerme Avilés, o seu filio
máis novo, recibíronnos amablemente no seu piso de Noia, última residencia do autor
antes de que o anxo da noite -en forma de cancro- o viñese a expulsar do souto, tal
como deixou premonitoriamente escrito no seu derradeiro libro: Última fuxida a Harar.
¿Como coñeceu a Avilés?
Alá polo ano 61. Cando o coñecín
levaba 9 meses en Bogotá traballando
nunha fábrica.
· Vostede está de acordo coa
visión que dende fóra s.e _ten de
Avilés: o home de forte compromiso con Galicia, guieiro de
escritores máis novos ...
Por suposto que si, pero como
adoita acorrer coas persoas de proxección públic'a, á parte cliso, está o

Bastante dura. Moitas veces teño
pensado que unha persoa que amaba
tanto a Galicia nunca debeu marchar,
pero iso pasoulle a tantos e tantos.

Pero el marchou escapando da
represión franquista.
Si, non sei quen o avisou. O caso
foi que detectaron un envío de libros
procedente de Cuba e andábano buscando. Daquela ata os libros resultaban perigosos.

acendía a lareira, o que dicía que

Avilés sufriu . moito por iso.
Daquela era · un rapaz de 26 anos,

había que vir para a casa para estar-

pero víase triste, preocupado. Iso si,

. mos xuntos, o que precisaba un par

sempre lendo, sempre rodeado de

home co que eu vivía, o que viña e

de horas de intimidade fóra da duro

libros.

traballo na tasca que tiñamos.

UNHA HOMENAXE MERE-

CIDA ·
¿Que lle parece que se lle adique o Día das Letras Galegas
deste ano ó seu home?
¿Era algo que agardaban ou
pillounos de sorpresa?
[Sofia] Paré cerne marabilloso.
Pensaba que algún ano poderla ser
pero non contaba con que fose tan
pronto, só once anos despois do seu
pasamento.

O que si foi unha axuda para a
xente nova.
Si, xente que pasaba pola tasca,
comentáballe as súas causas. El sempre estaba disposto a oír e axudar os

A poesía
era nel
algo natural

demais. A nosa casa era un ir e vir de
xente.

Durante

a

súa

estadía

en

[Guillerme] Tamén de persoas cun
forte compromiso político, especial-

Colombia ·Avilés non publicou

mente da esquerda nacionalista.

libros pero ¿el seguía escribindo?
Moi pouco. Casamos, logo tivémo-

EN COLOMBIA

¿Como resultou a chegada a
Colombia?

los nenas, e entre o traballo e o ir e
vir dun sitio para outro tampouco el

,

j

Aldegunde Quiñones
seus momentos de diversión compartidos na Coruña.

NON HAI ~GRESO
¿Custoulle moito adaptarse á
vida e ós costumes de Galicia?
Si, bastante, pero non só a min,
tamén a Avilés. El non atopou a
mesma xente, os mesmos amigos: uns
morreran, outros marcharan, algúns
cambiaran... Pasar 20 anos fóra
múdalle a vida a calquera.

atopaba o momento de tranquilidade
preciso. Sen embargo eu lémbroo
escribindo e enchendo a papeleira
con aqueles traballos.

dedicou Avilés chama a atención
o· que sempre aparece nas súas
biografias: traficante de cabezas
reducidas. ¿Como foi iso?
[Guillerme] Esa historia debeu
partir dalgunha carta que meu pai
escribiu. Pode que haxa algo de
certo, pero eu nada sei. O que si é
verdade é a súa estadía na Amazonia,
onde coincidiu con Miguel de la
Quadra. Meu pai era daquela un
rapaz aventureiro e, estando nun país
para el exótico coma Colombia,
seguramente visitou lugares e viu
causas que aquí parecerían incribles.
[Sofía] Pero foi el mesmo quen
contribuíu a estender ese tipo de historias. Ó contalas adornábaas como
lle parecía e quedábanlle moi ben.

Unha das cousas que chama a
atención é o contraste entre o
ton a miúdo sereno da súa poesía e a vida tan movida que
levo u.
[Guillerme] Si, a vida na emigración foi ben movida pero era froito
da situación. Colombia non era un
país habitual de chegada de emigrantes galegas, .p ero como coñecía o
cónsul de Colombia na Coruña foi o
destino que tiña . máis á man. Pero
chegar ali con 9 dólares foi moi duro.
[Sofía] Colleu un taxi dende o
aeroporto e xa só lle quedaba para ·
Avilés e Urbano Lugrís mantidurmir aquela noite. O soldo dnunha
fábrica de manteiga era tan escaso ñan unha fonda amizade dende
A noticia do pasamenque, se comía, non ceaba. E ali estivo novos.
to do pintor debeulle afectar,
9 meses.
obviamente.
Claro que si. Sempre nos falaba
As estreiteces
económicas
sempre os foron seguindo e nesa moito de Lugrís, non só da súa calidade· como pintor serrón tamén dos
restra de traballos ós que se

Avilés sempre pensou en volver, mesmo tomou do seu amigo
Lugrís o seudónimo de Ulises
Fin gal
Sern.pre. Ternos que irnos, dicía.
Estaba nervioso vendo como os fillos
medraban e sab ndo que canto mái
grandes máis difícil s ría tra lo a
Galicia.
E o regreso para os tres rapaces tamén debeu ser dificil.
[Guillerme] Eu cheguei con 9
anos. Foi un cambio moi forte: comida, clima, todo. Santi tiña 13, unha

·e·······-······
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Aldegunde

Quiñ~nes

mundo recibe influencias, pero eu vía
que a póesía era nel algo natural.
POLÍTICA E CULTURA
Outro aspecto importante na
vida de Avilés foi a súa actividade política, nos seus catro anos
de
concelleiro
de
cultura.
Mesmo deixou unha pegada literaria nos bandos que publicaba.
Poucas veces coñeceu N oia un
impulso cultural coma naquela
época. No seu haber hai que anota-lo
arquivo histórico, a rehabilitación do
órgano da igrexa de san Martiño, a
estación de autobuses, a piscina ...

idade na que xa tes amigos, ó mellor
algunha moza. Foi difícil para todos .

[Sofía] Si é certo. Eu díxenlle:
"Pasaches 20 anos suspirando por
volver a Galicia.Agora que estás aquí,

¿Que vos contaba Avilés de
Galicia?
[Guillerme] Pois a verdade é que
pouco. Claro que aínda eramos
pequenos, pero cando realmente nos
foi descubrindo o País foi cando chegamos. Eu aprendín galego aquí, non
en Colombia.
¿Resultouvos curioso chegar
aquí e ver que o voso pai era un
home coñecido e admirado?
[Guillerme] Pois non, porque o
certo é que xa estabamos afeitos. En
Cali tamén Avilés era un home
popular. Participou en programas de
radio, en actividades culturais e pola
nosa casa pasaron moitos persoeiros e
xentes do mundo do espectáculo.
N ese sentido non supuxo algo novo.

ti mesmo". Sempre quixen que disfrutase da mesma liberdade ca cando
o coñecín.
[Guillerme] El escribía tamén na
tasca que se constituíu, de por parte,
en núcleo cultural da comarca.

Con Avilés
Noia
experimentou
un gran impulso
cultural
¿Vostede viu que o contact.o
con xente tan distinta, cambiase
a súa forma de ser ou de escribir?

· · ··········e

Efectivamente el sempre gustaba

Fronte ó silencio editorial da
emigración ·americana, cando
regresou comezou unha actividade case frenética ¿Trataba de

sempre foi unha persoa cordial. En

recupera-lo tempo?

canto ó aspecto literario, todo o

do trato con todo o mundo. Non
creo que cambiase a súa forma de ser,

A xente estaría encantada.
IGuillerme] Creo que todo o
mundo menos o . alcalde -daquela,
Pastor Alonso-, que vía en Avµés a
única persoa capaz de facerlle sombra, aínda que nunca meu pai tivo
idea ningunha de acceder á alcaldía.
Houbo un proxecto que lle
causou moitas preocupacións
¿non si?
O teatro N oela. El morreu feliz ó
saber que por fin o conseguira. Xa
estaba no hospital cando asinaron os
dous herdeiros que faltaban.
[Guillerme] Meu pai fixo a adquisición. <leste edificio emblemático
para N oia que era propiedade dunha
familia con malas relacións . Moitas
voltas tivo que dar ata o final.
¿Trala morte de Avilés pensou
vostede, Sofia, en volver á súa
terra?
Non, nunca. Fomos de vacacións
no 86 e no 94 pero parece que xa me
tiraba volver a Galicia. Despois do
que el loitou para· traernos, a miña
vida está aquí onde, ademais, están·os
meus fillos . Eu quero morrer aquí e
estar cerca de Avilés.

IRIMIA

Bernardo G. Cendán

HOMENAXE DE FERROL A PEPE CHAO
Avisáronme a última hora, pero tiven xusto o tempo de chegar a Santa Mariña do Vi/ar
para sumarme á homenaxe que a cidade de Ferro/ lle tributaba a Pepe Chao. O acto
realizouse naque/ templo que naceu dos seus soños e da novidade dos tempos que el
sabía fer e impulsar. Tiña, por forza, que ser alí porque, de se sentir ferrolán, e síntese,
Pepe sería un ferrolán de Santa Mariña.
Cheguei á igrexa, ateigada de
Era para_nós o máis fermoso agasaxente, e, xa de entrada, atopeime cun llo podermos escoitar as anécdotas
que Xoaquín ía enfiando coas súas
vello sindicalista, ex dirixente do
palabras
e que se trocaban en visible
comunismo ferrolán e hoxe deputado nacionalista. Estaba de pé onda a emoc:i:ón nos olios de Pepe. Supoño
eu que, ó final, esas pequenas causas
porta e desde ali . podía observa-los
bancos cheos de persoas ben diferen- feitas anécdota son o máis grande da
tes en cuestión de extracción social e vida dunha persoa. Xoaquín é home
agradecido e nunca deixa de lembrade xeitos de pensar. E no fondo, no
lo
que tanto el como outros moitos,
soberbio mosaico do ábsida, os olios
eu tamén, lle debemos tanto ó cura
dun Cristo no que o pintor Segura
como á comunidade de Santa Mariña
Torrella puxo toda a forza dunha fe
dos anos sesenta e setenta.
que un non crente coma el desexaba
Falou tamén o alcalde asisadamenter. Todo convencía para se converter
te. Estaba ben informado. E falaron
nunha gran metáfora da memoria
tamén os representantes das diferenque naqueles intres estaba a reavivar,
tes organizacións asentadas naquel
cun fermoso discurso, Xoaquín
barrio que nos acollía. Algúns viñeCampo Freire. Mentres escoitaba,
ron vivir ali cando o homenaxeado
non me era difícil ir recoñecendo
xa se fara, pero souberon expresar a
moitos daqueles rostros que, anos presencia viva que del quedou na
atrás, eu mesmo observara coa súa · memoria colectiva. A outros, como
atención posta nas coidadas homilías Ramiro, atragoábanselle as palabras
de Pepe. En castelán, por certo, ·pois
porque na boca amoreábanse os senaínda non renacera galega, pero con timentos que non callen na fonética.
toda a intensidade que despois nos
Tamén falou o tenente de alcalde
Amable Dopico que só adoptou ese
deixou nos seus apaixonados escritos.

rol para prometer que promovería a
declaración de Pepe Chao como filio
adoptivo de Ferrol. Farían ben, porque cónstame que en moitos lugares
de España e de fóra, ali onde se faga
mención á pastoral postconciliar, o
nome de Ferrol ten a imaxe deste
crego. Despois Amable falou do
amigo. Non quixera esquecer que
naquel lugar onde o seu home foi
cura ben querido, Sari tivo tamén, en
ramos de flores, un r coñee mento á
muller que soubo compartir inquedanzas e esperanzas, ad mai de ll
regalar dou neto que n n parar n
en todo o tempo e m esmo ll impedían falar.
As palabras de Pepe remataron o
acto. Dúas palabras: Quérovos moíto.
Outras dúas palabras: Téñovos medo.
Explicou axiña: tiña medo da propia
emotividade <liante daquela expresión de cariño que estaba a recibir.
Despois non puido cear: pasou horas
dedicando libros e poñendo o corazón en cada palabra.

...............
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DOMESTICADORAS QE PLANTAS E ANIMAIS ....
INTERPRETES DE SONOS...
,
AS MULLERES LABREGAS GLOBALIZAMO-LA
LOITA E A ESPERANZA
Marie Paule, Carmen, Matzalen, María, Marisol, Marijé, Lidia, Isabel, Celia ... máis de 100 mulleres
labregas de Galicia, Gaste/a, Euskadi, Italia, . Portugal, Alemaña, Francia, Suíza, Austria e Noruega,
todas e/as afiliadas e representantes· de organizacións campesiñas europeas, celebramos en
Montouto-Teo un Seminario de dous días para fa/amos sobre a situación das mulleres labregas nos
nasos diferentes países e de cómo pode repercutí-la reforma da Política Agraria Comunitaria aínda en
proxecto. Tamén nos acompaño_v Alicia, da organización Anamuri (Asociación Nacional de las
,
Mujeres Rurales e Indígenas de Chile).
Organizado polo Sindicato Labrego Galega, este espacio en común xerou encontro e compartir de
experiencias, así como unha declaración de principios que vai dar maior contido á /oita de xénero de
moitas labregas europeas.
Foi no mes de febreiro pasado, pero aínda está todo ben recente no corazón das que alí participamos.

As mulleres pre'sentes coincidimos
na dobre discriminación das labregas:
por ser campesiñas e pala condición
de mulleres. "Ternos dificultades
engadidas para cotizar á Seguridade
Social, ternos problemas de saúde,
.derivados do traballo na terra, e que
non se recoñecen como enfermidade
laboral, sufrimos trabas legais para
poder acceder á titularidade das
explotacións nas que traballamos, e a

_

dobre xornada de traballo, na casa e
no campo, remata por mina-la calidade de vida de moitas de nós. As
mulleres labregas necesitamos de
medidas especiais, de medidas de discriminación positiva."
O Estatuto da muller labrega
Entre todas fornas pensando liñas
de actuación que favorecerían unha

mellara da calidade de vida das
mulleres labregas ...
"Debemos ir recoñecendo a
importante contribución social, económica e medioambiental das
labregas e, dun xeito especial, o
naso papel como productoras de alimentos e como garantía de saúde
para os cidadáns e cidadás. Neste sentido, serían importantes medidas
como:
- Establecer unhas normas para
tódolos estados da Unión Europea,
na procura do principio de igualdade
entre mulleres e homes: para o recoñecemento por leí dos dereitos labo- _
rais e do traballo das .mulleres labregas.
- Ter dereito a cotizar á Seguridade
Social, con apoio de rec{irsos públicos para mep.ora-las coberturas dos
servicios (prestacións por maternidade apropiadas, baixas por enfermidade, recoñecementb de pensións por
incapacidade sen as dificultades
actuais, xubilacións'... ). Na actualidade, o Réxime Especial Agrario impide a afiliación das mulleres á
Seguridade Social se o cónxuxe ou
parentes teñen un negocio mercantil
ou industrial .

Tereixa Regal Ledo
:_Adecua-los plans de formación ás
necesidades reais das mulleres labregas, coa nosa participación activa no
deseño pestas accións, asi como en
calquera outro programa que nos
afecte.
- Ir eliminando tódolos criterios
que resultan discriminatorios para as
mulleres, na concesión de
'
axudas para a actividade agrícola.
Por exemplo, a dimensión mínima
para acceder a axudas para persoas
mozas que se incorporan- ás explotacións ou ós plans de mellara, e que
non ten en conta que o 68% das
mulleres están á fronte dunha explotación de menos de catro unidades
de. dimensión económica (por debaixo, polo tanto, da dimensión mínima
esixida).

- Considera-lo dereito á saúde das
labregas com~ unha cuestión fundamental, cun recoñecemento claro das
enfermidades laborais e asociadas á
nosa condición de mulleres agricultoras. Detéctase unha enorme proliferación de enfermidades de desgaste
óseo, de . deterioro da columna,
enfermidades de tipo psicosopi.ático,
etc. no colectivo de labregas. Esta

Moitas axudas
están deseñadas
só par~ os homes

situación necesita recursos especm.s
para solucionala.
- Promover un plan de acceso á
vivencia na zona rural, po to que para
moitas mulleres resulta fundamental
e necesaria a intimidade e a autonomía que supón unha vivencia independente.
- Aumenta-la dotación de servicios
como garderías nos colexios do
medio rural, transporte escolar infantil ou infraestructuras próximas para
a atención dos vellos e das vellas. Isto
tamén redundaría na calidade de vida
das mulleres, sobre quen recae normalmente este tipo de coidados.
- En conxunto, tería qu haber
axudas máis vinculadas a cuestión
sociais e non só á producción, como
pasa agora mesmo.

ENTREVISTA CON ISABEL VILALBA
Isabel é a actual responsable da Secretaría da Muller do Sindicato Labrego Galega e foi unhas das
mulleres que participou máis activamente tanto na organización coma no desenvolvemento do
Seminario. Facémoslle algunhas preguntas:
1

- Isabel, ¿aínda queda moito por
facer para acada-la igualdade de
homes e mulleres no medio rural?
- Actualmente aínda existen situacións
totalmente anacrónicas . Por exemplo,
coa cuestión da titularidade as mulleres
atopámonos nunha situación de total
desamparo. Ante o falecemento do titular ou ante unha separación, as mulleres
encontrámonos enfrontadas a longos
procesos xudiciais, sen recoñecemento
da nosa participación na explotación, por
· máis que levemos toda a vida traballando
nela ...
Ternos que ir cara a favorece-la cotitularidade, é dicir que a muller poida ser
titular da explotación agraria, co seu
home e cos mesmos dereitos. Ademais,
actualmente a lei impide que unha
muller sexa titular dunha explotación se
o seu home xa é titular doutra ...

· - ¿E como poden ir desaparecendo estas discriminacións por moti-

·vos de xénero (por ser muller,
logo)?
~ En primeiro lugar, é necesario que
estes e outros problemas sexan visibles;
que a Administración recoñeza a súa
existencia. Ademais, un cabalo de batalla
fundamental é o mantemento e mellora
dos servicios sanitarios, educativos e
públicos que actualmente están a sufrir
un proceso de desmantelamento moi
agresivo e que incide moi directamente

na calidade de vida das mulleres da zona
rural.
A coeducación das nenas e dos neno·s
na familia, na escola e en tódolos ámbitos tamén é un paso fundamental: educalas nenas e os nenos para que participen
en pé de igualdade nas obrigas domésticas .. . significa construír persoas de proveito qu e, de seguro, vivirán ademais o
futuro dunha maneira moito máis plena
e feliz.

e··············
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EMIGRACION AC 1UAL

Marta Sopeña

DEZASEIS ANOS NOS EEUU

Finais de febreiro. Xa pasaron os
case que dous meses de vacacións na
casa. O voo a Nova Iorque está a
punto de saír. ¡AdeusJ, ata o verán.
Este ano tócalle ir ó filio pequeno e
mais á nai, Carmela. Carmela é unha
muller de 40 anos. Ten unha filia
estudiando na universidade, outra no
instituto e un rapaz máis pequeno.
Convive con seus país. A súa casa é
unha casa chea de vida. Chea de vida
e de traballos, aínda que ela non traballa fóra da casa. Carmela e o seu
home tiñan claro que ben abondaba
con que un deles tivese que estar
lonxe da familia e decidiron que ela

dedicara todo o seu tempo á educación dos nenos e ó coidado dos
maiores, ademais doutros labores que
unha casa de aldea ten en por si.
El leva xa dezaseis anos traballando
nos EEUU. Cando casou, ó pouco de
teren a primeira filia, quedou sen traballo e non atopaba nada preto da
casa. Decidiron entón ir probar sorte
a América, como fixeron moitos dos
seus veciños. Marcharon os tres, pero
cando a nena tiña que empeza-lo
colexio, quixeron que o fixera aquí,
en Galicia. Así foi como o h ome de
Carmela tivo que quedar só, en N ova
Jersey. Non houb o problemas co

idioma, xa que a meirande parte do
vecindario son galega s, portugueses e
hispanos. Empezou a traballar com o
cociñeiro, pero pasado o tempo foise
á construcción, pois tiña mellares
horarios e podía libra-los festivos .
Cando non traballa dedícase a tarefas
domésticas e aproveita o tempo para
atoparse e falar cos outros galegas
que están tamén nos EEUU por
motivos de traballo. Xúntanse nun
bar do barrio, o máis parecido á
taberna da aldea. Ali falan galego e
transmítense as noticias e acontecementos de cada un dos seus lugares
de orixe.
E .van pasando os días esperando a
que chegue o verán para que o poidan visitar, ou as yacacións de N acial
para vir el e botar algo máis de tempo
coa famili.a. Daquela poderá es_tar con
Carmela e os filios, amañarán co'usas
da casa, compartirán problemas e
esperanzas, intercambiarán tanto e
tanto acumulado nos meses de separación forzosa. E os filios e máis eles
van madurando e contribuíndo a que
. este país siga medrando cos recursos
que se conseguen lonxe, e tentando
dar posporte para que as futuras xeracións poidan permanecer n a súa
terra .

......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .
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O NOSO TABOLEIRO
XVIII ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS
O día 26 de abril a Coordenadora de Crentes Galegas celebra a súa Asemblea anual. O
encontro terá lugar no "Centro Juan Pablo //", sito no Monte do Gozo. A Asemblea está
aberta a tódolos membros dos grupos representados na referida Coordenadora. O tema
abordado vai se-la catástrofe do "Prestige'1•
OS GRUPOS DA
COORDENADORA
Na Coordenadora de Crentes
Galegas participan distintos grupos
cnst1ans galegas, tales como :
Mulleres cristiás galegas, Movemento
rural cristián, Movemento Junior,
HOAC, Vangarda obreira, Irimia,
Encrucillada e grupos de base da
Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e
Vigo. Estes grupos, mantendo a súa
autononúa, tratan de · traballar coordenadamente naqueles problemas
que afectan a Igrexa ou a Sociedade,
con carácter xeral.
PROCESO HISTÓRICO
A necesidade sentida por distintos
grupos de cristiáns comprometidos
cristaliza nuha asemblea que ten
lugar en Santiago, no ano 1982.
Froito desta asemblea foi a constitución da Coordenadora de Crentes

Galegas . A partir de aí, a
Coordenadora reúnese cada ano,
periodicamente, co fin de potenciala acción común dos diferentes grupos. Por outra parte, encárgase da
celebración anual da Asemblea de
Crentes Galegas e de coordena-las
accións comúns dos distintos grupos.
N este longo percorrido de anos, con
altos e baixos fóronse descolgando
algúns grupos. Neste momento, a
Coordendora está a recuperar un
novo pulo, co acheg~mento de novas
grupos. Dous son os motivos que
explican este renacer: A nova conciencia c;lo papel do leigo na Igrexa e,
en tennos xerais, a recuperación do
Vaticano II. Esta preocupación da
Coordenadora sintoniza cos obxectivos do n10ven1ento "Somos Igrrexa",
no que a Coordenadora participa
activamente.

AASEMBLEA
Os contidos desenvolvidos nas distintas Asembleas recollen temas globais de actualidade. Entre os últimos
abordados está o da emigración ou a
globalización. O si tema de traballo
baséase no estudio fondo dos problemas, abordando as súas causas

con-

secuencias. O eixo da As mblea é a
celebración da Eucaristía, qu pot ncia o compromi o coa realid d . A
catá troú do "Pr tig "

rá o tema

que s abordará abordar n

ano.

aspecto da r per u ión
micas e políticas

rá tratad

pol

sociólogo Ramón Mufüz. Unha
muller e un home directamente afectados pola catástrofe expresarán a súa
visión e as súas vivencias.

PROGRAMA

10:00

Acollida

10:30

Oración

10:45

Relatorio

11:30

Coloquio

12:00

Descanso

12:30

Comunicación por afectados

13:30

Coloquio

14:00

Xantar

16:00

Traballo de grupos

17:00

Eucaristía-posta en común,
comprormsos

e ··· · ···
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FALAN·o o

DA. LINGUA
Fa lar

p~r

Lidia e Valentina

non estar calado ...

Pasamos os números anteriores falando de nomes e non contamos nada dos
nosos, así que hoxe tocounos, porque unhas tamén queren ouvear coma todos
no mundo dos lobos. E . os nosos aínda que son moi faciliño~, se cadra hai
xente que non identifica Lidia con loita e Valentina con forte, sa e valorosa. E
con isto quedounos a pista aberta para falarvos dos adxectivos coma "valorosa", saborosa, calaros~ ... Sóanvos raro pero esa é a forma correcta en galega, xa
que se constrúen a partir do substantivo, nestes exemplos concretos de valor sae
valoroso, de sabor saboroso e de calor caloroso. E o tempo non está moi caloroso, pero xa se sabe o de en abril augas mil, non caben todas nun barril, así e todo,
con isto da Semana Santa coliemos uns días de vacacións que nos *v~ñen de

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Sabemo"s que o imposible

é o que non pode ser
ou o que sendo posible
non o deixan suceder.
2. Nosoutros ternos un pobo

que dous imposibles berra:
"Nunca máis"_ó chapapote
e así mesmo "Non á guerra" .
3. Chamándose populares
falan dende a Moncloaca
prohibindo que fale o pobo
ó que lle din: "Nene, caca".

4. Esta fala excrementicia
é un recurso un pouco cru
pero é que, meus amigos,
o asunto vai de cu.

5. Sabemos que é imposible
que apróveite a ocasión
o Pontífice Romano
pra guinda-la excomuñón.
6. Monseñor Rouco Varela

dixo que ó seu parecer
se non hai excomungados
ben os podería haber.
7. Isto non vai suceder:

¿Praia? ... A quen non ten pan, faragullas van ...

perlas. Ah, pero olio que non se di *vir de perlas, ¡esta é unha expresión castelá! nós ternos outras galegas ·que queren dici-lo mesmo: que nos veñen ben,
nin pintadas, véñennos ó pelo. Aínda que non iremos moi lonxe, que estamos *sen
perra, *sen branca, ¡que dicimos!, non temas un can, nin unha cadela, nin sequerct
un pataco; pero desta volta *farémo-lá vista gorda, ¡non! , ifarémo-lo cego!, seguro que paga a pena.
E non é esta a única fraseoloxía que ternos deturpada, porque á que tamén
dicides que *en todas partes cocen fabas, ¡pois non!, en galega en todas partes
hai cans descalzos; e de certo que máis dun *fai castelos no aire, pois tampouco, o que debe facer é poñe-lo carro diante dos bois, ou bota-las cantas da vella. E
· non pensedes que e·stamos *falando polos cóbados, serrón que botámo-la lingua
a pacer,falam<;>s -iso sí- palas orellas, sen cancelas,falamos por sete, ó mellar ata nos
irnos *polos cerros de Úbeda, ¡que dicimos!, aquí en Galicia mexamos fóra do
testo. E que a tal hora xa estamos na verza .. . , que non *en Babia nin *nas
Batuecas. O certo é que hoxe estámosvos *para o arrastre, que digamos, estamos derreadas, non podemos coa alma, non nos temas de pé. Así que -iremos acabando o conto, que nos estamos *mondando de risa, non, escachando coa risa,
esmendrellándonos de risa. E rematamos que ... *en boca cerrada non entran
moscas, mellar di to, non haí mellar palabra cá que está por dícír. ¡Ah!, e por se hai
alguén que es tea na volta de fóra, as que teñen asterisco diante deben evitarse en
galega ... ¡Abur!

en teoría é posible;
ó futuro sen futuro
chámaselle futurible.
8. Mentres tanto míster Bush
é todo un gran señor:
xa escolleu prós iraquís
un ianqui gobernador.
9. Mesmo parece que ten
seleccionada a moeda:
o dólar será o que manda
aínda que a corrupto feda.
10. "Nós confiamos en Deus"
leva este escrito blasfemo
este dólar que semella
a imaxe do mesmo demo.
11. Con todo, é de estimar
que o Papa manteña tesa
·a postura pacifista
petando coas mans na mesa.
12. O presidente Aznar
sabe que terá paciencia
por mor dos seus intereses
a episcopal Conferencia.

