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EDITORIAL As eleccións 

municipais do vindeiro 25 de maio 

veñen sobrecargadas de peso polfri

co e emocional. Quéirase ou non, 

van máis alá da exclusiva valoración 

da xestión municipal que un alcal

.de e o seu equipo de goberno fixe

ron nos 4 anos pasados. Os sucesos 

do Prestige e da guerra de Iraq non 

van .s~r ignorados no debate: nin 

polos partidos da oposición, que 

quererán facelos presentes, nin polo 

Partido Popular, por intentar decla

ralos ausentes. Pódese argumentar 

que ámbolos dous asuntos sobrepa

san a esfera do municipal e que ten 

razón o partido do goberno en 

querelos apartar da campaña. Sen 

embargo, na globalizada vida 

moderna, xa non é . posible facer 

tanta disección. Unha marea negra 

sobre as costas de Galicia non lle 

resulta hoxe indiferente a un cida

dán de Verín, aínda que polo val · do 

seu concello non se estenda a con

taminación. Sabe ben que un estra

go destas dimensións pode chegar a 

xerar desequilibrios ata na .súa pro

pia conta bancaria. Quizabes 

entenda que o seu alcalde non sexa 

directo responsable do acaecido, 

pero tamén haberá de matinar na 

postura que esta persoa tomou res

pecto do asunto, sexa do Partido 

Popular, da oposición ou dos auto

denominados independentes. 

Outro tanto se poderla dicir da 

guerra de Iraq.Certo é que ningún 

dos alcaldes ordenou o inicio da 

invasión, pero tamén é verdade que 
(segue en páx. interiores) 



......... ..... _ 

quen o fixo contou para iso co apoio silencioso 

ou declarado dos políticos máis achegados á 

cidadanía. Se as eleccións autonórriicas ou xerais 

non estivesen aínda tan lonxe, poderían as vin

deiras eleccións municipais verse aliviadas desta 

carga. Pero a opinión, a incomodidade ou o que 

sexa teñen que liberarse por algún sitio e non 

admiten demoras que actúan coma un barredoi

ro sobre a memoria. Entre feito e recompensa 

-ou reprimenda-, que todo está por ver, non 

pode media-la distancia. É por isto que, e sen 

obvia-la valoración da pura e dura política de 

concello, estas · eleccións son algo máis ca unha 

cousa de municipio. ¿Relembran -e hai que sal

var tódalas distancias históricas e sociais posibles 

e algunha máis- aquelas eleccións do ano 1931? 

Tamén eran municipais, pero acabaron conver

tendose nun referendo entre r~pública e monar

quía. Ou o mesmo problema de ETA no País 

Basco, que converte calquera elección nun foro 

de discusión sobre a violencia. 
Quéirase ou non oculta-lo· debate, na noite 

do 25 de maio todos habemos de le-los resulta
dos en referencia clara ós sucesos do Prestige e 
da guerra de Iraq. O PP, se saíse ben parado, para 
proclamar unha vez máis a manipulación dos 
acontecementos. A oposición, se consegue o 
apoio cidadán, para deixar constancia da base 
real das súas protestas. 

Se o Partido Popular pasa este trance sen 
experimentar erosión, será un claro sinal da 
febleza democrática da sociedade galega . . E 
como tal haberá que asumilo. Un pobo mini
mamente informado non de~ería dejJcar pasar 
sen castigo unha xestión tan ineficaz, escurantis
ta, ilegal e prepotente dos problemas suscitados. 
Calquera mandatario cunha actuación similar, e 
fosen cales fosen as súas siglas, debería ser apar
tado do poder. Se isto non acorre, a autoridade 
política pode . entender que as súas decisións 
sempre quedarán impunes. Non ~hegaremos á 
patente de corso, pero halle faltar moi pouco. O 

desencanto polo labor político xa é grande. Isto 
podería se-lo tiro de gracia, e non está o noso 

país tan sobrado como para permitirse o desen
ganche dunha boa parte da súa cidadanía, espe
cialmente a máis nova e a máis activa social
mente . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO VOCACIÓNS POLÍTICAS· 
"Nadie me hará renunciar 
a mi vocación política" 

(Xosé Cuíña, en La Voz de Galicia) 

¡Ave, políticos vocacionais! 

A vocación ten sempre un aquel de chamada. Se é pudoro

sa, de chamada interior, unha forza compulsiva ·que sentes 
unha mañá de primavera, que te arrebata desde os .miolos ata 

a punta do que sexa, para servi-los demais e elevar a nación 

ó lugar que se merece. Uah!, que vendaval de servicio! 

Daquela o político vocacional convértese de servido en ser

vidor, e pasa a un estado superior de clarividencia anímica 

no que se lle revela que o seu destino histórico é conduci

las nosas pobres vidas, administra-los nosos cartas, alegrar 

mitins nas nosas vilas, inaugurar estradas subido a unha esca

vadora, e amenizar os nosos xantares cun sorriso pícaro de 

telexórnal. 

Tamén hai voca

cións absoluta

mente impúdi

cas. Daquela o 

chamado, que 

normalmente é 

un militar 

-teñen moito 

mellor oído, 

sobre todo os de 
artillería- sente 

un tilín-tilín 

externo, un día 

de outono, a 

chamada da 
patria cando a folla cae e a anarquía impera e, daquela, esta

mos aviados, digo, salvados. Estes, por suposto, téñeno moito 

mais claro, porque o do tilín exterior, o da esmorecente voz 

da Patria chamándote, Manoliño, Manoliño, saca los tanques y 
sálváme, ten que ser estarrecinte, ten que marcar a un para 

toda a eternidade. Por iso que actúan sen límite e limpan a 
patria eh sentido literal, nada de metáforas. 

Afortunadamente os vocacionais. de agora son do primeiro 

tipo, democráticos e auton6micos. Son civís e mesmo de 

aldea. E son, logo, máis humanos. Por iso, de paso que nos 

salvan a todos un pouco, sen pasarse, deciden salvar un pouco 

máis, por dicir algo, a seu tío o da empresa de cristalería, a 

aqueles ex-veciños do sector do transporte e a súa tía avoa, a 

da cas de tras do Miño, que sempre tivo unha clarísima, pero 

reprimida, vocación de empresaria da construcción. 
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jo ECO 
Marta Caballo Devesa 

Quen non chora, non mama 

Semella este un texto autoritario que fomenta o amiguismo, pero hai causas 

na vida que non se prestan a dúbida, os principios básicos da convivencia: a 

solidariedade, a sinceridade, o traballo, ... Todo isto derivase e leva ó amor. o· 
amor é unha actitude ·e un sentimento diante da vida. e das persoas que pre

cisa daqueles condicionantes para ser real e concretarse. 

Quen diga que para amar ten que sacrificarse, e que este sacrificio supón 

mortificación e non ledicia, tería que pensar se en realidade está amando. A 

autoridade deste texto no mandato do amor é como a da mai ou o pai. Estes 

saben que hai principios incuestionables nos que non deben dubidar para 

darlle ó fillo a segúridade e a confianza que necesita. A afirmación "todo o 

que lle pidades ó Pai no meu nome volo conceda" anímanos a ter un espirito 

algo así como aquilo de "quen non chora, no~ mama". O espirito de desexar 

algo intensamente, de. continuar poñendo os medios para conseguir aquelas 

causas ou vivencias que nos permitan vivir en plena ledicia. 

e············ 
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. O DÍA DAS AVES, o 24, obríganos a lembrar con agarim.o as máis de 

23.000 aves que atopamos petroleada~ despois do Prestige, que puido afectar a 

200.000 .exemplares mariños, centos de álcidos e alcatraces de paso por Galicia cara 

ó su~. de paíños e cormo·ráns, a case desaparición dos araos e as gaivotas tridáctilas 

que só crían nas lilas Sisargas. Nestes· últimos tres anos, e como consecuencia das 

grandes mareas negras, morreron entre trescentas e cincocentas mil. Na foto de · 

Ricardo Grabas, un cormorán petroleado na lila de Ons. 

AS ELECCIÓNS non son sempre a froita apetecible do caciquismo, .hai 

experiencias moi fermosas; para non fac~r propaganda irnos lembrar aquela 

Candidatura Veciñal lndependent~ do finado Fernando Pereira. Era natural · de Arcade, 

bregado no nacionalismo da emigración uruguaia e cunha vida austera e xenerosa ata 

a· marte. Foi alcalde de Soutomaior durante 16 anos (1979-1995) a través dunha diná

mica asemblearia, democrática, republicana ... Foi o primeiro na normalización lingüís

tica (1979); no seu exercicio dotaron este concello de obras en infraestructuras, pero 

ta mén tivo gran relevancia o papel que desenvolveron a nivel cultural e social. Na foto, 

Pereira, terceiro á dereita, cos concelleiros na disolución do grupo. 

OS VOTANTES nestas elec

cións son só un 2,320/o máis ca no 99, 

un totaf·de 2.589.222 cidadáns. Os que 

máis medraron son os europeos residen

tes entre nós, 4.444, máis do dobre, a 

maioría de Portugal. .. Pero tamén os 

galegas da emigr~ción, 283.002 

(Arxentina, Suiza, Venezuela, Uruguai, 

Brasil. .. ). Hai electores en 118 estados, 

nalgún un só, coma en Togo ou Vietnam, 

ou dous, coma en Paquistán e 

Cimbabue. Na foto, o pazo municipal de 

Porriño, obra do arquitecto Antonio 

Palacios. 

No DÍA DA BIODIVERSIDADE. o 22, laiámonos ante a _desfeita 

deste planeta. O 700/o do chan está en perigo polo urbanismo ~ as infraestructuras. O 

250/o de especies de mamíferos e o 120/o das aves están ameazadas, o mesmo có 120/o 

das plantas vasculares. Desde 1950 desapareceron o 600/o das brañas e máis de 3 

millóns de has de árbores, só en España. Non podemos esquece-la catástrofe do 

Prestige: ¿que será dos fondos abisais onde afondou o barco, no que 85 especies de 

peixes e miles de toneladas de fitoplancto mantiñan a productividade única da nasa 

costa? Agora 50 científicos e miles de voluntarios están a cataloga-los seres: uns 200 
. ' 

millóns de especies. Na ilustración, o cartel dunha exposición de fotografía en Lugo. 



1. 

Nestes días hai asembleas de catequis

tas; en Lugo foi o 3, cunha fermosa 

asistencia de má_is de 2.000, nunha igre

·xa diocesana na que 

· OS LAICOS teñen cada día 

máis actividade, mesmo na celebración 

do domingo sen ' cura como "Día do 

Señor". Na foto, o crego secularizado . 

Manuel González, en Candai, de Outeiro 

de Rei, que xunto con laicos e laicas 

asumen este traballo en cinco parro

quias da comarca,· alternativamente co 

párroco. Fronte ó clericalismo doutros 

tempos, e_ste xeito de renova-la c.omuni- . 

dade promove os carismas e servicios de 

tódolos seus membros. As asembleas de 

Vigo e Santiago son o 17 e 24 respecti- · 

va mente. 

1 

NOS CONCELLOS URXE A ·REESTRUCTURA-
Cló·N desta adminisfración ·de metade do século XIX, caduca en moitos e·idos. 

Algúns dos 315 foroh integrando outros cama Vigo, Santiago, Ortigueira, Pontevedra, 

. Vilagarcía {325 no 1900) ... , e no século XX creáronse Mondariz-Balnea(io, Rábade, 

Cariño, A lila de Arousa, Burela ... , ata 10. As comarcas son a solución para compartir 

servicios e ferramenta, pero non hai vontade política para potencialas; as áreas ~ 

metropolitanas adoitan non funcionar por falla de solidariedade económica: os con

cellos integrados esixen dereHos, pero cárganlle ó concello máis grande os gastos. A 

comarca do Deza está estudiando este tema ~o asesoramento da Universidade de 

Santiago. 

Alfonso Blanco Torrado 

A NOVA 
LATINOAMÉRICA está a 

liberarse da opresión neoliberal cunha 

nova liña política emerxente en Brasil e 

Ecuador, xunto ás experiencias de Cuba, 

Venezuela e Chile. Están a g~bernar 235 

millóns dos 500 que viven dende o Río 

Grande ata o cono sur. A poboación está 

queimada pala privatización dunha eco

nomía que satisfai uns poucos e funde 

na miseria as clases medias e baixas. 

Lucio no Ecuador e Lula no Brasil foron 

apoiados polos indíxenas e pobres, pero 

teñen diante, con xeitos ameazadores, 

unha oligarquía e unhas multinacionais 

que espremeron os presupostos saídos 

das urnas. Na foto, a Ministra de 

Exteriores do Ecuador, Nina Pacari, no 

quechua da súa tribo: "Lume do 

Amencer", unha das fundadoras do 

Pachakutik, partido dos indíxenas. 

O MAGO ANTÓN foi elixido "Galega Egrexio" pala Fundación Premios 

da Crítica de Vigo, pois a pesar da súa mocidade, dende moi novo e con . moito tesón 

dedicou tódalas súas enerxías ó mundo da maxia. Un dos espectáculos máis coñecidos 

é Vía Láctea, sobre un texto de Daría Xohán Cabana. Son "historias do Camiño", desde 

París a Compostela, nas que recrea a Carlomagno, Roldán, don Gaiferos, etc. 

e············ 



fJGAL€RIA~ 
~ARGAD€LO~ 

~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38.04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

(~ Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

(~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

«~ Dolores, 55 
15402 FERROL 

· Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

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

~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

(~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

(Eo Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax: 986- 85 7918 

(~ Praza de España, 2 

.. .. .... ..... _ 
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -41 60 33 
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POLITICA Ttntxu 

MIRANDO CARA Ó FUTURO 

Cando estas liñas cheguen ós lectores, os cidadáns estarán a 
punto de acudirás urnas. É ó inicio da campaña cando se 

escribe este texto, todo semella indicar-que os electores, polos 
menos nas cidades, non están dispostos a botar fóra os seus 

actuais alcaldes, senón a votar para conserva/os. 

Empezamos polos máis conservadores, de Ourense e da Coruña, que xa 

viñan gobernando con maioría absoluta, pero tamén os progresistas de Lugo 

e Santiago, e ata o máis esquerdoso de Pontevedra. N estas dúas cidades q PP 

tería aínda algunha esperanza, pero contando con algunha axuda non sempre 

ben recomendable. Á vista da situación, os tres principais partidos van con

centra-los seus esforzos na cidade de Vigo, en primeiro lugar polo número dos 

seus habitantes e tamén por ser onde a alcaldía está máis indecisa. Por iso Vigo 

vai recibi-la visita de José María Aznar e de _Rodríguez Zapatero e, por supos

to, contará coa presencia de Xosé . Manuel Beiras, Anxo Quintana e Camilo 

Nogueira. 

,. 

A vista da situación, 
os tres principais partidos 
van concentra-los seus esforzos 

na cidade de Vigo 

Quen vai ter que suar ·a fondo a camiseta é o vicepresidente Mariano 

Rajoy, xa que nos resultados de Vigo e Pontevedra -onde a candidata é unha 

amiga persoal- ponse en xogo nada menos ca mante-la maioría na deputación. 

Por iso á súa presencia vai ser constante e moi activa, sobre todo agora que 

.falta o corredor de fondo, especialista en camiños e corredoiras, que vai agar

dar no seu muíño de Lalín o resultado do escrutinio para ver qué posibilida

des ten de volver levantar cabeza. Polo de agora semella que o destino que o 

espera é unha praza de senador, coma no se.u día lles deron a Victorino Núñez 

e Portomeñ~, cando caeron en d.esgracia. 

Resuruindo a situación, tal como a presentan as enquisas dos primeiros días 

da campaña, o PP sería o partido máis votado en Ourense, Lugo e Vigo, pero 

sen que as ex conselleiras acaden a maioría absoluta; serían segundos en 

Pontevedra e Santiago e quedarían detrás en Ferrol e na Coruña. Non seme

lla que a presenóa de Manuel Fraga ~o número 27 desta lista sirva para defen

der esa deputación, que todos . atrib.úen ás esquerdas. 

Os socialistas serían o partido máis votado dos tres onde teñen xa as alcal

días, quedando de terceiros nas outras cidades. Os nacionalistas estarían por 

diante en Pontevedra e Ferrol (pero neste caso detrás do "independente" Xoán 

Fernández); serían segundos en Óurense,Vigo e A Coruña e terceiros en Lugo 

e Santiago . 



Beatriz Cedrón Vi/ar 

AS IDEAS E A FORMA DE. 
EXPRESALAS 

Pensei que esgotara a capacidade · de asombro; algo pretencioso 
pola miña parte tendo en conta . a rniña idade e o que aínda me 
queda por ver, escoitar, ulir, saborear, tocar e~ sobre todo, entender. 

Son nova, de certo, pero aquí e agora proclamo ~on voz proxec
tada en espiral cara a toda Galicia que, por favor, volvan algúns cos
tumes "dos de antes". (¡Olio! dixen "algúns", que non todos) .. 

E non me estou a referir a supostas normas de educación do tipo: 
"os/as nenos/as só falan e.ando lles preguntan"; ou profundamente 
machistas baixo o veo dunha desconcertante "cortesía", como dei
xar pasa-lá muller <liante (que total, no ·resto dos ámbitos da vida xa 
irnos detrás, para compensar); ou ás normas da decencia e o decoro, 
esas que nos indic_an con precisión de cirurxián a pinta de flor-fóra
do-testo que ternos que levar, porque así o impón a moda, cando 
irnos de celebración. 

Non. Non falo cliso. Falo do respecto á- intelixencia allea. Da, na 
medida do posible, limpeza na mirada. Da aprendizaxe e o enrique
cemento mutuo na loita dialéctica ben entendida e mellar practica
da. Da entrega devota e pulcra á semántica, ás ideas e a forma de 
expresalas. De estar convencido do que se di, ou, no peor dos casos, 
de calar . en caso contrario. Da coherencia, que empeza por µn 
mesmo, e que tanto nos costa 1nanter. 

Mentres a Aznar, Rajoi, Botella, Cascos, Rato e, como non, Bush, 
Blair e adláteres (incluíndo a nosa enxebre versión galaica) non lles 
trema o pulso nin ousan sequera baixa-la ollada cando sae o que tal 
sae polas súas fauces, lembro con nostalxia os que para min son "os 
de antes": Tierno Galván, Fernández Ordoñez, o. inxustamente 
defenestrado Morán (si, inxustamente, e serrón reparemos na nosa 
actual Ministra de Exteriores, que ... ¡róncalle o nabo) E lembro que, 
por aquel entón, eU: tiña 14 ou 15 anos e era unha apaixoada do que 
alcanzaba a entender da política. E que máis adiante viñeron os 
"Cuadrienios escuras" e principiou a decadencia. E que, tras esa 
longuisima ·paréntese, hoxe segue a interesarme a "res publica", pero 
máis que con ardor, con saudade. E que aínda son moi nova para 
botar nada de menos, ¡contra! _ .......... . 
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BRIGADAS EN DEFENSA DO PATRIMONIO 
CHAIREGO: A CULTURA DO POBO, 
INVESTIMENTO DE FUTURO 

"O oficio de canteiro non se acaba nunca, porque as casas hai que facelas e sempre 
haberá que construír. .. " 

Xenaro Parga Vilamarín, "O Parga" 
Vello canteiro chairego homenaxeado polas Brigadas en decembro de 2000 

Hoxe sodes coñecidos practi
. camente en toda Galicia penso 
que en parte tamén polo voso 
nome, ¿por que "As Brigadas"? 

Ben, cando en 1996 nacían As 
Brigadas facíano á semellanza dos 

vellos peóns de camiños, que perco
rrían a estradas coidando de que se 

conserv~sen o m áis aptas posible para 

u o e goce de quen precisaba delas; e, 
pen ando ni to, unha partida de 

m ozas e mozos coa ilusión posta nun 
futuro m áis digno para a cultura, 

patrimonio de toda a xente, inicia-

mas un día unha andaina que xa se 

prolonga 7· anos. 

E estas brigadas de peóns do 
Patrimonio, ¿que obxectivo~ 

perseguen no seu ámbito 
comarcal? 

Puxémonos por bandeira dinami
za-la vida cultural e estende-la con

ciencia na defensa do seu patrimonio 

entre os habitantes da Terra Chá. Para 

nós, as demandas de conservación, 

información e difusión do patrimo

nio histórico, artístico e natural da 

Chaira forman o eixo básico que dá 
sentido á nosa actuación. Non somos 
un grupo de estudi~, inventar.iado ou 

mesmo . catal0gación do patrimonio, 
aínda que eventualmente xa desen
v9lveramos estas funcións. Pensamos 
que o -por· dicilo así- pequeno e 
mediano patrimonio está tódolos días 
en perigo. Poida ·que a catedral de 
Santiago ou algún casco histórico 
urbano goce hoxe dunha boa protec
ción, tanto legal como efectiva, que 
sexa un patr_imó nio ben estudiado, 
proxectado e difundido a ni~el xeral, 
escolar, etc., e que os medios de 
comunicación e as institucións do 
noso país e de fóra del .o teñan en 

O patrimonio 
,. 

non e 
un atranco para 

moderniza-lo país 

canta; ora ben; existe ·outra. clase de 

patrimonio, que podemos considerar 
de ámbito comarcal, que non está a 

ser respectado. 

Ó voso xuízo, ¿de onde proce
den hoxe as maiores afrontas a 
este patrimonio? 

En moitos casos dos propios veci

ños, pois pensan que entra en contra
dicción cos seus intereses agrícolas, · 

gandeiros, forestais, industriais, nor

malmente por entender que tal patri

monio significa un atranco á moder-



nización das explotacións,- á mellara 
das vías de comunicación, ó incre
mento productivo, ~n xeral; hai 
outros casos - dobremente. lamenta
bles- onde as institucións máis ache
gadas á xente, por exemplo os conce
llos, fan caso omiso das denuncias oü 
mesmo se converten en infractores 
directos. As deputacións, coas súas 
obras de accesos e vías secundarias, e 
a Xunta, coa. concentración: párcela
ria, tamén teñen parte na desfeita de 
patrimonio. Pero o peor é que estas 
administracións públicas non cum
pren o seu papel educativo ou exem
plarizani:e -se se quere- e así, cando 
.xorde algún problema no que están 
implicadas, deféndense por instinto 
electoral empregando argumentos 
demagóxicos de corte · populista e 
paisano, co cal reforzan aínda máis o 
pensamento da xente, ºP<?ñendo 
patrimonio e progreso, ligando as 
actitudes proteccionistas con carestía 
e perda de postos de traballo. A súa 
actitude é realmente suicida cando 

· tentan denuncia-lo denunciante, isto 
é, humillar publicamente o nome e a 
persoa de quen se atreveu a facer 
unha denuncia porque -simplemen
te- se estaba a infrinxi-la lei. 

Polo que se ve, o papel que ·a 
Administración debería cumprii 
en todo isto está moi lonxe de 
realizarse; .. 

Moito si. Vivimos nunha terra falta 
durante séculas de referentes nos que 
aliarse , e reflectirse. E como, ademais, 
estamos a falar dun problema que lle 
afecta nomeadaménte ó ámbito rural, 
a ausencia de referentes é aínda máis 
dramática. Pensade que as clases diri
xentes rústicas foron · desde hai sécu
las absentistas; despois desapareceu a 
fidalguía substituída por profesionais 
liberais e comerciantes urbanos que 
mercaron os seus bens e as súas ren
das, estes abominaron sempre das 
causas do campo e dos seus traballos, 
e inculcaron · esta ideoloxía nos labre-

gos. É por isto que nos afanamos 
hoxe, inconscientemente, por des
truír tódolos vestixios posibles da 
nnsena de antano. Identifícanse 
como tales os materiais de construc
ción tradicionais, a paisaxe máis 
enxebre, o coidado da horta e das 
árbores. froiteiras, todo ese patrimo
nio ligado ó fenómeno relixioso 
-pois tamén se lembra como repre
sor-, as ferramentas, os camiños, 
pasos, pontellas, fontes, pozos, lava
doiros, muíños, enxeños de río, trebe
llos tradicionais ·de múltiples usos e 
non sempre innecesarios hoxe ... Polo 
tanto, falabas do papel da 
Administración, pensa no faltos que 
estamos de exemplaridade nestes 
aspectos. Precisamos, máis ca outros 

Queremos 
dinam.iza-la 
vida cultural 

desta zona 

pobos,' duns poderes públicos regula
rizadores, pois vivimos nunha socie
dade desregulada: non nos podemos 

pe_rmiti-lo lux.o de ser neoliberais ... 

Pero, ¿como deberían · logo 
actuar esta~ instancias, segundo 
o voso parecer? . 

A nosa crítica. non ten por que 
levar aparellada unha alternativa 

completamente p~rfilada; nin somos 
parte da Administración nin aspira

mos a selo. Son outras as instancias 

que deben presentar proxectos satis

factorios para a cidadanía máis sensi
bilizada, que é coa que nos sentimos 

identificados e da que formamos 

parte. De todas maneiras, hai que 

. dicir que as administracións locais, 

comarcais e provinciais, así como as 

delegacións territoriais de Gultura 

deben saber das necesidades de con-

Francisco Legaspi 

servación dos bens culturais, recadar 
información e asesoramento e pro
mover actuacións efectivas a prol do 
patrimonio, evitando que os adminis
trados poidan interpretar que o patri
monio sexa susceptible de crear con
tradiccións coa vida moderna, cos 
sectores máis desenvolvidos e activos, 
coa explotación racional do medio 
físico, coa creación . de riqueza, 
emprego, etc. 

V ós, non obstante, cumpristes 
·parte deste papel, ¿non é? 

Cumprimos si, e por iso non ocul
tamos que se trata de iniciativas 
pouco <loadas de materializar. 
Tivemos que levalas adiante nós e 
outras .asociacións culturais, pois as 
'institucións facían deixamento das 
súas funcións nestes aspectos superes
tructurais, pero tamén elementais 
para a persistencia, xa non como 
pobo, serrón como comunidade 
comarcal con memoria, desenvolvida 
ó longo dun espacio e dun tempo 
determinados e que chega ó presen
te pero que debe construí-lo seu 
futuro desde o que é e o que foi. Só 
así será orixinal e fornecedora de 
riqueza e pluralidade a Galicia e a 

· toda a Humanidade. 

-········· 
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CONTOS,PARÁBO•AS 
E HISTORIAS .. 

HAI VIDA 

Hai unhas semanas Maruxa do · tas. De súpeto algo lle chama a aten-

Cuarto participou nun congreso de Muller 

e Desenvolvemento Rural. Ó fio dese 

congreso contounos un canto ... 

Se érgue-los olios cara ó ceo, aló ó 

loiuce, á túa esquerda verás unha nube 

branca, fíxate ben, está ali e, discreta

m ente, contempla todo canto acon

tece nese complexo planeta chamado 

Terra. 

Hoxe fixa a súa mirada na montaña 

e prodúcelle desacougo o que obser-

va: 

Por unha banda escoita os que 

m andan , que falan de desenvolve

m ento, de recuperación do rural e 

seica invisten moitísimos cartas para 

tale fins. 

Por outra observa como o rural vai 

morrendo a pasos axigantados. 

¡Mira que son " raritos" os huma

nos! Pero, ¿será tan só cuestión de 

"rareza "? 

A nube non sabe e segue enxer

gando para clarexa-las súas incógni-

ción. Nun lugar moi pequeno atópa

se cunha rapaza: fermosa, alegre, 

cunha dozura natural que engaiola. 

Decide pasa-lo día con ela ¿que fará 

nun lugar tan pequeniño que carece 

de actividade, de lugares de ocio .. . ?; 

debe de aburrirse moito. 

Máis no transcurso das horas a 

nube contempla, perplexa, os montes 

de causas que realiza: atende os ani

mais, prepara os nenos para ir ó cole-· 

xio, fai as tarefas da casa, coi da . das 

persoas maiores do lugar e, mestura

do con todo isto, cantaruxa unha ale

gre canción. 

¡Canta vida se esconde detrás desta 

moza! 

Hai vida detrás desa alegría que 

consegue contaxiar a quen a rodea. 

Hai vida detrás do esforzo por sacar 

adiante. esa pequena explotación que 

cada día que pasa lle reporta menos 

cartas. 

Maruxa Bardasco 

Hai vida detrás deses xeito de 

educa-los fillos e filias dende valores 

de respecto, de solidariedade, de aco

llida ... 

Hai vida detrás da tenrura e o cari

ño ·co que coida as persoas maiores. 

Hai vida detrás dese xeito tan par

ticular de manter unida a familia. 

Hai vida detrás da súa hospitalida

de e acollida. 

¡Hai tanta vida mesturada coa súa 

vida! 

E a nube non entende como nin

guén se decata disto, _ como é posible 

que o papel que levan a cabo tantas 

mulleres no rural . non se lles recoñe

za doutro. xeito. 

Remata o día e vanse facerido as 

tebras.A nube deixa de ver con clari

dade. É o momento da reflexión, e· 

logo de recorda-lo acontecido a nube 

deixa escapar unhas bágoas. As gotas 

de choiva petan nos cristais da habi

tación da moza, qtie queda durmida 

con ese fermoso repicar. Mañá será 

outro día. 



HISTORIAS~DA 
EMIGRACION . Marta Sopeña 
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SUIZA, UN BONITO LUGAR PARA ... TRABALLAR 

Carlos Iglesias, actor e agora direc

tor de cine, filio de emigrantes e emi

grant.e el mesmo en Suíza, vén de 

facer unha película. Relata o trafego 

migratorio naquel país. A este relato 

púxolle por título "Un franco, cator...: 

ce · pesetas". Quizabes pague a pena 

vela, porque esto que parece historia, 

para o meu veciño Manuel é aínda 

unha realidade. Pedinlle a Manuel, 

· filio de emigrante, que me montas~ 

tamén o .seu relatq. E ñxoo, arrincan

do en. seco e sen título, coma quen 

entra, saúda e conta. 

jOla!, son Manuel. Teño nove anos 

e vivo coa miña nai e meu irmán, que 

ten catro anos. 

Meu pai traballa en Suíza, de alba

nel. Antes el era mariñeiro pero cando 

casou coa miña nai marchou para 

Suíza para gañar máis cartos e facer

mos a nosa casa. Meu pai vén de 

vacacións sempre no Nadal e tamén 

no verán, aínda que hai veces que nós 

imos alá. Bu xa fun dúas veces coa 

miña nai; meu irmán vai ir este verán 

por primeira vez. A. mín gústame ir a 

Suíza porque paso moito tempo con 

meu pai; imos pasear, tamén imos ás 

piscinas e de excursión a lugares moi 

bonitos. 

Mariví, que é a nai de Manuel, 

manifesta que prefire que o seu home 

siga ttaballando en Suíza. Suíza é un 

país algo máis grande c~ Galicia, pero 

co dobre de habitantes e cunha 

importante poboación de inmigran

tes . Tal· é así que 4a no ano 197 4 ñxo

se un referendo para consultar se a 

xente estaba de acordo ou non coa 

presencia désta inmigración. Un 70% 

votou a favor dela. Ali as condicións 

de traballo e o soldo compénsanlles a 

Mariví e ó seu home o afas.tamento ' 

que padecen a diario .. Alíviana tamén 

coas tempadas nas que Mariví viaxa 

cara a alá xunto cos nenos. Faino 

cando estes non teñen escola, sobre 

todo no verán. Agrádalles Suíza, este 

país variopinto onde conviven ó 50% 

católicos e protestantes, onde se falan 

catro linguas diferentes -alemán, 

francés, italiano e ramanche-, espacio 

verde e montañoso, de poucos recur

sos naturais, pero que se converteu 

nun dos· grandes centros comerciais e 

financeiros do mundo. 

Curiosamente, e como contraste, as 

mulleres ali non puiderc:m votar ata o 

ano 1971, cando foi recoñecido, 

tamén en referendo, o seu dereito ó 

voto. Sen embargo, para vivir preferi

ron escoller Galicia. Mariví e mailo 

home pensaron que era importante 

que os seus filios medrasen no medio 

da súa cultura de orixe, que puidesen 

convivir cos avós e co resto da fami-

lia, que tivesen a oportúnidade de 

aprende-la sabedoría dos máis vellos 

e de gozar da liberdade que lles da ós 

nenos a vida da aldea. 

e············ 
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. AC 1 UALIDADE · 

AS CARAS DESCOÑECIDAS DO MALTRATO 
A palabra 'maltrato' xa leva engadida a labazada no olio m orado. Un f!lªPª de dor trazado sobre a pe/. É a 

cara evidente do maltrato. Maltrato físico. Maltrato psíquico. Hai outros, outras caras descoñecidas. dun 

maltrato que non deixa pegadas visibles sobre a carne feminina, sobre o corpo dos máis febles. Por iso 

son pouco apetecibles pola curiosidade obscena dos medios. 

Hai maltrato por desinformación. 
É dicir, por exceso de información. 

Esa censura sibilina que se · exerce 

bombardeando con tanta informa

ción que o rapaz non pode asimilala, 

nin dixerila, nin descodificala, nin 

analizala, nin organizala do impor
tante ata o. irrelevante. É o maltrato 

do ruído disfrazado de información. 

Velaquí os nenos cargados con 
mochilas montañosas de mensaxes, 

de clases de inglésfrancésalemán, 
internet, catequeses varias, danza, 

mú ica, informática, pintura, clases de 

apoio pero sen un gramo de sentidi
ño do pai que con tantas aprendiza-

xes lles abrigan a esquecer que son . 
nenos . 

Cara terrible e descoñecida do 

maltrato é a que esmaga os invisibles. 

Por exemplo os discapacitados. que 

apenas vemos polas rúas. Quizais 

porque xa renunciaron a participar · 

na carreira de obstáculos que supón 

unha cidade sementada de atrancos. 

Alertan os sociólogos e psicólogos 

infantís doutra forma de maltrato 

que se está consolidando e que é difi

cil de crer: a dos fillos que maltratan 

ós seus pais, a dos rapaces que· golpe

an á nai porque se negan a crecer, 

,porque queren seguir vivindo nesa 

etapa morna e · castradora do capri

cho onde caben tódolos dereitos do 

mundo,. pero ningún dos deberes que 

vertebran a personalidade. Tamén a 

sociedade maltrata ós pais esixínd~

lles cada vez máis en relación coa 

educación dos fi.llos e, ó mesmo 

tempo, condenándoos a longas xor

nadas de traballo que rouban tempo 

de educación e de presencia na casa. 

Maltrato é tamén o exceso de 

sobreprotección que pais/nais con 

vocación de galiña choca ~xercen 

·Nada decente· 
se consegue 

sen esforzo 

sobre os seus fillos. Tantos esforzos e 
preocupacións, tantos cartos, tanto 
tempo e tantos desvelos, tanto facer 
de taxistas e criados <lestes reis-nenos 
para acabar conseguindo perfectos 
idiotas. Caj.quera pode velos instala
dos no presentismo dun carpe diem 
que se nega a prepara-lo futuro. Os 
soños desta sociedade des·quiciada 
están ,..a producir pequenos moristros 
con complexo de embigo:- quero 
todo e quéroo xa,. Pois h~ pais que 
llelo dan. · 

Hai que anotar outro maltrato, o 
que . exerce a cidade expulsando ós 
máis pequenos da rúa, · negándolles. 
espacios para un ocio decente . . E xus
tamente cando máis necesitan o aire 
libre, as pingas da chuvia, o sol que 
medra na liberdade da rúa, · ese esce
nario imprescindible para o xogo. 



Como todo o mundo sabe o xogo é 
o 'traball.o' que ten que facer o nena 
para empezar a construírse como 
persoa. 

A saúde dunha cidade está en rela
ción directa c;oa presencia dos nenas 
na rúa. Cando unha cidade condena 
ós seus filias máis pequenos a vivir · 
longas horas do día pechados na 
habitación coa única liberdade vir
tual de escapar pala pantall~ da tele
visión está a construír unha socieda
de enferma e maltratadora. A nasa. 

Existe o maltrato da mentira . . 

amplificado pala catequese macha-
cona da publicidade: todo pode con
seguirse sen esforzo, din. Desde a 
aprendiza.Xe do idioma máis difícil 
ata adelgazar sen mover un músculo. 
Din. Sen . esforzo. Maltratados · por 
estas mentiras hai parvos que o eren. 
Aviso para pais: nada decente pode 
conseguirse sen esforzo. 

Hai o maltrato da diversión a tóda
las horas do día da semana do mes do 
ano. ¡Divirtámonos ata morrer! É o 
slogan dunha pedagoxía para aliena
dos. Moitos dos nasos rapaces pensan 
que só a novidade e a sorpresa resul
tan .interesantes, de tal xeito que un 
exceso tal de estimulación acaba apa
gando o desexo e a curiosidade 

Juan Antonio Pinto Antón 

nunha etapa que debería ser un vol
cán de desexos, heterodoxias e curio
sidade. Así está a acorrer que a xera
ción máis estimulada da historia é, ó 
mesmo tempo, a máis apática, unha 
.masa uniformada de rebeldes sen 
causa. 

E unha última forma . de maltrato 
na nasa sociedade luguesa aínda con , 
forte poboamento rural: a soidade 
dos máis pequenos. De filias únicos 
da. familia pasaron a ser filias sós. Son 
os filias únicos da aldea, sen posibili
dades de xuntarse, berrar, correr, rir, 
falar, x?gar e rifar cos seus iguais. 
Nen os de aldea condenados a vivir 
nun mundo de. adultos, con gustos, 

palabras e ritmos de vellos. Que o 

territorio da súa infancia sexa un 

asilo de vellos é unha forma terrible 

de maltrato. Maltrato que tamén 

sufren os avós vendo como se derru

ba o mundo que construiron con 

tantas renuncias e que ninguén vai 

herdar. 

O maltrato ten pegadas evidentes, 

algunhas escn'bense sobre a pel e a 

carne das víctimas, e podemos leras · 

súas traxedias nos xorna.is. Outras, 

descoñecidas, deix:an cicatrices ben 

fondas, porque se escriben sobre a 

memada dos que un día só querían 

ser nenas. 
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O NOSO TABOLEIRO 
, 

AVISO COBRO SUBSCRICIONS 2003 

Ó longo do mes de xuño irnos face-lo cobro da subscrición do ano 2003 

(algunha xente pagou hai pouco un contrarreembolso, pero lembram9s 

que era o correspondente do ano 2002)'. O cobro vaise facer do-seguinte 

xeito: 

-Ós que pagan polo banco, vánselles pasa-las domiciliacións 

como tacemos sempre. 

-A toda a xente que non ten domiciliado, irnos enviarlles á súa 

casa unha carta cun impreso .xa cuberto coa súa subscrición, de 

tal xeito que non teña máis ca ir ingresar a unha oficina (deste 

xeito intentamos aforrarvos os 3€ que supón o contrarreembol-

so).' 

-Se aínda así quedase alguén que non pagara, á volta do verán 

enviaríaselle un contrarreembolso de Correos . 
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O NOSO TABOLEIRO 

25 ANOS DE IRIMIA 
,._ 

14 DE XU.NO: FESTA RACHADA 
Como xa · sabedes pala revista, 

Irimia -a asociación- está de aniver

sario. Son nada máis e nada nienos ca 

25 anos que, se ditas así ·a alguén lle 

poderían parecer pouca . causa, se 

pensades que se levan feitas 651 

revistas, qumce libros, máis de 

noventa encontros, acampadas e reti

ros, a .causa xa se pon seria. Agora 

ben: se pensades nos milleiros de 

amízades qu~ se fortaleceron, nos 

quilos de esperanza e utopía que se 

repartiron, nas horas de celebración 

da fe e da galeguidade que se propi

ciaron, a causa xa impresiona. Tanto 

impresiona que nos entrou no carpo 

o bulebule de celebralo. Non para 

recrearnos no pasado, senón para 

PROGRAMA 

reencontrarnos e recoñecernos no 

proxecto. 

Será o 14 de xuño, e será nun lugar . 

mítico: San Domingos de Bonaval en 

Santiago de Compostela. O progra

ma, que o. tecles abaixo, terá o seu 

prato forte coa celebración eucarísti

ca que irnos facer na propia igrexa de 

Bonaval, onde tamén se lle renderá 

homenaxe a todos aqueles que fixe

ron posible que se chegara ós 25. 

Despois, no colexio La Salle (que nos 

apuntarse ó da cea hai que chamar ó 

981-590-142 (Carmela ou Agustín). 

Taméil nos podedes avisar en 1n

mia@,wanadoo.es. 

Xa sabemos que este ano houbo 

moita actividade e moitos despraza

mentos (Nunca Máis, Non á gue

rra ... ) e que todos estamos metidos 

noutras causas que nos quitan 

tempo. Aínda así queremos remata-la 

páxina pedindo, máis ca nunca, a vasa 

asistencia. O que sinta Irimia, o que 

garante poder estar a cuberto se cho- se emocione nas Romaxes, o que 

vese) teremos unha cea, con música, agarde con impaciencia cada número 

festa e todo. A comida corre a cargo da revista, non pode fallar, porque o 

dunha polbeira que vai preparar 
/ 

seu amor e a súa presencia é funda

carne ó caldeiro, empanada, polbo... mental para resistir un cuarto de 

O prezo de todo vai ser de 18€. Para século máis.Vémonos en Santiago. · 

~ 14 de xuño, San Domingos de Bonaval 

18:30 Acollida na lgrexa de San Domingos de Bonaval 

19:00 Celebración 
21:00 Cea no Colexio La Salle 

e ··· ············ 



·············e 

FALANDO 
DALINGUA· 

SOBRAN RAZÓNS 

lidia e Valentina 

Quedámo-lo outro día pendentes dunha reflexión, ¿1embrades? Era un 
tema de lingua pero . moi próximo á psicoloxía, porque se metía ·no que a 
xente pensaba ou dicía que pensaba, . e logo o que facía non concordaba con 
tal pensamento ... Aínda que non se ·diga ·abertamente, ¿que vos parece que 
anda· polas cabeciñas dos pais galegofalántes cando. lles ensinan castelán ós 
fillos?, ¿que será o que está alá no _máis interno da masa gris dos mozos que . 

apren_deron a lingua de 
Rosalía na súa casa da 
aldea e que cando van 
á cidade se expresan na 
lingua cervantina? 
Seguro que non é por 
homenaxea-lo xenio 
das letras españolas ... 

No fondo, no 
fondo, por moi galegas 
que digan sentirse 
moitos <lestes, : acaban 
aflorándolle os prexuí
zos de sempre, os de 
que a lingua dos. avós 
está ben sabela pero 
"non é tan útil, tan 
"boa", tan... coma o 
castelán". 

Pois nós ímosvos dar 
só algunhas das moi
tas razóns que ·existen 
para usa-la nosa lingua 
e para transmitírllela ós 
fillos: 

O galega é útil, ¿por que non o vai ser, se serve para comuriicación coma 
calquera outra lingua? 

o galega é unha lingua tan fea, bonita, sonora, bruta ... coma calquera outra, 
¿ou a xente escolle de tódalas linguas do unive~so a que lle "gusta" máis para· 
botarse· a falar? Daquela sería inviable entenderse, ¿non vos parece? 

Se lle falamos galega ós nenos e se ademais aprenden na escala, van ser 
nenos normais que descobren o mundo na lingua da súa terra, e non vai pasar 
nada se aprenden castelán despois como segunda lingua. 

Todo o que se ten quéreselles deixar ós fillos, ¿por que non a lingua que xa 
a herdamos dos nosos pais? 

Se non a herdaches, tivéche-la oportunidade de des~ubrir causas . na vida, 
esta revista, por exemplo ... , que te leven a valorar, a quere-lo propio, e a lin
gua propia de Galicia é o galega, esa é a que debemos falar, a nosa. 

A).armámonos porque se extinguen animais e plantas autóctonas, ¿non irnos 
facer nada pola lingua? Ternos que conservala como propia, pero como algo 
vivo, non só para as ocasións, coma o traxe tradicional. 

Estamos suxeitas ó espacio, xa sabedes, des ta volta queriamos máis ... Fronte 
ó no veo por qué do outro día, hoxe rematamos cunha afirmación: hai mpitas 
razóns. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Por quinta vei a España 
veu o Papa con coraxe 
pois coa saúde que ten 
dura resulta a viaxe. 

2. En tempo máis ben· escaso 
xuntouse moi r~paz, . 
mozas e mozos que oíron 
que lles· falaba de paz. 

3. Un crego, acabada a misa 
cun compañeiro coloquia: 
-"¿Onde ira mañá esta xente?" 
- "Non, certo, á miña parroquia". 

4. Pareceume un combate 
dunha vontade. que crece 
pero a doenza que ten 
non dá atrás, non esmorece. 

5. Karol Wojtyla provóca 
outra vez o entusiasmo 
ou cando menos, produce 
desconcerto e moito pasmo. 

6. Pareceume desta vez 
observar maior dozura 
e o rostro quere vencer 
a rixidez con tenrura. 

7. O Rei foi agarimoso 
e a Raíña, moi aberta 
non se privou de bicalo 
cunha moi notable aperta. 

8. Sorpredeume a imaxe 
que deixou alí a Moncloa 

· coa actitude corporal 
que · non chegou a. ser boa. 

9. No xeito de eles sentaren 
. pondo perna sobre perna 
máis que _admiración, amosa 
mal estilo de taberna. 

10. Dona Botella amosa 
a coxa, e don Aznar 

· a falta de protocolo 
tampouco soubo evÍtar. 

11. "É o vigairo de · Cristo" 
cal se fose un papa-gaio 
repite a moci~ade 
despois dalgún pío ensaio. 

12. Non saben que papa ós bispos 
roubou títul9 tan nobre 
que ºna Igrexa primitiva 
só se dedicaba ó pobre. 




