Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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'EDITORIAL ESCEPTICISMO VITAL, ESCEPTICISMO MORTAL. Hai estatÍsticas e números para todo.
Cada ano medramos en investimento industrial, sobe o índice de exportacións, acrecentase a _cantidade de pe_rsoas que utilizan internet, aumenta a media de consumo enerxético por habitante ... e medra tamén, curioso contraste, o número de finados sobre o número de nacidos.
Aquí alguén minte. É unha evidencia que o desenvolvemento económico trae consigo unha reducción da natalidade, pero non unha ruína
demográfica coma está a acontecer no naso caso. Somos un vello país, a
cada paso máis vello.
Na segunda metade do século XIX e.nos tres primeiros .cuartos do XX
a emigración levou canda si os brazos e as mentes máis novas. Daquela
era a necesidade quen non expulsaba do solar patrio. Agora, nunha situación socioeconómica moi diferente, seguimos a perder capital humano.
¿Qué pasa lago?. Unha nova e nada despreciable emigración cara as illas
Baleares e Canarias segue derrubando o naso futuro. Leva canda si a
capacidade de traballo e de reproducción.
No fondo perpetúa a emigración europea
dos sesenta e setenta, pero con cambio ·de
cara. Daquela era unha europa empresarial
que precisaba man de obra industrial. Agora
é unha europa de lecer e xubilados a que
precisa do peón constructor para a casa de
retiro ou do camareiro da cerveza ben fría .
¿E os que quedamos?. Parece que estivesemos amolados. Sen fe en _nós mesmos.
Polo menos coa fe insuficiente como para
quita-lo carro da lameira que ten atuída-las
rodas. A desfeita do .tecido agrícola galega xa é un feito. A despoboación
da Galicia interior resulta dramática . Non queda xente e de aquí a pouco
non quedará nada. E ·~índa nos seguen a dicir que a modernización agraria nos conducirá ó paraíso. Claro que non nos aclararon se o paraíso é
de vivos ou de mortos. Coma alternativa ofrécennos a creación dunha
Galicia hosteleiro-rural. Un ensaño de pausadas rurais que a falta de cor- ·
tes e campos labrados ofrecerá doces estampas labregas nos lenzos ·que
penduran das paredes. Alguén estará matinando que isto é lei da historia,
que somos unha sociedade rural en dura travesía cara a sociedade urbana. Un país lanzado cara o futuro, emprendedor, creativo, en vibrante
ascenso, recurtando a marchas forzadas os chanzas de avantaxe que nos
levan na escada. ¿Seguro que é así?. Os vibrantes núcleos urbanos teñen
o motor apagado. Alomenos eso é o que di o censo de habitantes, que
visto o visto vai se-lo único índice non manipulable e con capacidade
para resisti-las verdades económicas de turno. Ou perden poboación ou
medran paseniñamente, tanto que case non se nota.
Se a reproducción é unha reposta veraz ó futuro que eremos nos está
a agardar, a sociedade galega está enferma de baixa autoestima e de pesimi mo. A mesma resistencia ó cambio político é todo un síntoma.
Calquera modificación de fondo produce vértigo. Non eremos máis que
no pre ente por malo que sexa. E o presente ós máis novas non lles serve
nin para vivir nin para sospeitar que poida dar orixe a un futuro diferent .
e pello da perpetuación non nos engarra. É unha resposta espontánea ó que agardamo da vida. O rumbo que levamos está errado. Non
di a análi e política nin a relixión nin a filosofia. Día a mesma vida.
················e
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TRAS NO

SOÑOS

Thomas Amukoto estaba ili <liante
da mesa que seleccionaba xente para
un programa de formación. A camisiña escasa e roída, fraco e con dous
botons de menos. Falaba baixiño. Ó
principio deulle a man a todo o
mundo. Como a dan eles, chocan a
dereita mentres sitúan á man esquerda a altura do brazo dereito, en sinal
de respecto, xusto nese sitio no que,
entre nosoutros, significaría outra
causa ben distinta. Iluminóuselle a
cara, cun sorriso de dentes branquísimos contra un fondo de pel negra
e brillante, cando foi preguntado
polo seu porqué. Daquela falou do
seu so~o. Estou aquí -dixo- porque o
meu soño é traballar de mecánico nun
barco. ¿O seu soño? Preguntaron a
coro desde a mesa. E houbo tamén
un que lle dixo: Pero par.a chegar aí tes
que traballar moi duro, ¿ti sabes ·traballar
duro? Thomas calou, dubidou, e acabou dicindo: Non seí se valerá pero con
catorce anos xa andaba cada día dez quilometros diarios entre o p_ozo e a casa, con
vintecinco litros de auga no lombo.
Thomas foi admitido.
Ese mesmo día na clase de inglés
para os traballadores da mina do sal,
o profesor preguntou polos soños de
cada quen. Herman N girnwenavali
estendeuse: o meu soño foi que viña
meu irmán do norte e traía un
coche. De repente tiñamos coche e
viaxabamos cos nenas de aquí para
alá. Tiñamos coche e iamos todos
dentro. Era estupendo. Ese é o meu
soño.
Mekondjo Mashimba sempre leva
unha camiseta de tir~s, como de
camioneiro dos de antes pero sen
escarbadentes, e un pantalón curto
moi simpático. É un bandallo natural. Mekondj o foi máis escueto.
Mekondj o Mashimba dixo simplemente: Eu sempre soño que teño
unha casa.

BOA NOVA .
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lo ECO

Pedro Pedrouzo Devesa

Os benintencionados
Creo que unha parte desta lectura vai dirixida a nós, ós benintencionados, ós que
pretendemos .leva-la nosa .vida dacordo coa máis recta moral. Non nos chamarán a
atención por iso, senón pola mal.a idea que se irá facendo nas nosas cabezas de perfección, de sermos grandes tipos ·capaces de todo (ou case). Esa idea de perfección
afástanos dos demais; por comparación crémonos os cumpridores. Usámo-la moral
como distinción. A. distinción é un invento ben .pobre. Ouerémonos distinguir dos
demais, pero desde·arriba, e para iso usámo-los recursos que se poñen ó noso redor
(o saber, a cultura, o diñeiro, a vestimenta, o bo gusto, a clase, o éxito, ... )
Distinguirnos soamente nos fai máis ridículos.
Supoño que é así como nos facemos· ávidos de proveito, de apropiación de bens ou
de méritos espirituais, propietarios. E iso tráeme á cabeza unha pasaxe que di así:
"aqueles que fan todo tipo de obras boas, e cúmprenas co fin de que o Noso Señor
lles dea algo a cambio ou que Deus faga algo por eles que sexa

~o

seu agrado. Todos

eles son mercaderes." E xa se sabe o que lles fixo Xesús ós mercaderes cando est<Jban no templo.

A CLAVE

Xabier Blanco

Auténtica relixiosidade. (Mt

6,

1-6)

Partindo das tres principais abrigas dos fariseus: a esmola, a oración e o xaxún, Mateo dá un paso adiante na súa instrucción: os
· que viven segundo o reino de Deus deben cumprir ·ª vontade dó Pai sen alardes nin fachendas.
Na primei'ra frase establécese o principio xeral ~" Facer o ben" é a .traducción dunha expresión propia de Mateo: "practicar a xustiza", un termo qüe aparece só neste evanxeo e describe o estilo de vida dos que poñen en práctica a vontade de Deus, manifesta da nas ensinanzas de Xes.ús. Este estilo de vida é superior ó dos fariseus e pode conlevar persecución. A esmola, a oración e o xaxún

~on expresións concretas desta actitude máis profunda, que as discípulas e discípulos deben vivir por convicción, non de cara á
galería.
A esmola é un ha obra boa recomendada no Antigo Testamento ·e practicada polos fariseus. É probable que algúns grupos cristiáns
conservaran esta práctica, xunto coa da oración e o xaxún. Con esta instrucción Mateo invita á súa comunidade a practicar estas
obras dende outra perspectiva máis profunda, con autenticidade.

e··· · · · . .
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APENEIRA
O 28 é unha xornada para reivind\ca-los

DEREITOS DE GAYS
E LESBIANAS. Este ano está
envolta pala polémica suscitada pala
elección d~ catro can~idatos ~o primeiro
bispo que tiña declarado hai 20 anos a
súa homosexualidade dentro da lgrexa
Episcopaliana dos EEUU, Gene Robinson,
na foto xunto co seu compañeiro, e a
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aceptación por un bispo de Canadá dos
casamentos de homosexuais. O sector
conservador da comunidade anglicana,
sobre todo a inglesa, non asume esta
pastoral; son 2,3 millóns de episcopalianos e 77,7 máis en todo o mundo. O novo
bispo declarou: "Vou ser un bispo bo, non
un bispo gay".

O capital está creando

DÚAS

GALICIAS, costa e interior
._)

despoboado, porque os políticos están
abandonando o sector primar.io e incentivando outro tipo de industria (bens de
equipo) e servicios. O 900/o da industria
concéntrase na franxa marítima, pero é
a comarca de Vigo a máis dinámica; alí
Citroen, instalada en 1958, e con 10.000
traballadores, está a atraer máis industria auxiliar do automóbil, como
Benteler, con 800 traballadores para
producir 40.000 chasis ó mes, mentres A
Coruña está ancorando os servicios e o
turismo co risco da súa Refinería. En
Gali~ia

hai máis de 155.000 empresas

con deseño societario, pero só 50.000
teñen máis de tres obreiros.
Localia N está a ofrecernos ata .agosto
30 reportaxes da serie· Éxodos de

SEBASTIAO
.
SALGADO, 3 minutos
O teólogo

MARCIANO VIDAL, nacido na raía entre Galicía e León,

(sábados e dómingos ás 20, 22, 24 e

en Trones, vén de ser homenaxeado cun libro no que colaboran 56 teólogos, reivindi-

luns-venres ás 23 :30) suficientes para

cando o seu esforzo por renova-la moral católica anquilosada en moitas das súas

abaneamos coa dureza dunhas imaxes

facianas, dialogando cos saberes antropolóxicos. Foi perseguido polo Vaticano polo

que rebordan o sufrimento do mundo:

seu libro Moral del amor y de la sexualidad naqueles días nos que participou no XV

Ruanda, Congo, Afganistán, Sudán,

Foro Relixión e Cultura en Galicia (2000) convocado por Encrici/lada. A súa teima é:

Chiapas, Melilla, O Estreito ... O creador

"dar respiro ás conciencias de moitas persoas, liberándoas de traumas e problemas;

vai remarcando con palabras a dar que

facer felices as persoas é a razón do naso ser e da nasa felicidade".

retorcen as súas fotos; na ilustración
aparece na inauguración d1:.1nha mostra .

_

·
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Alfonso Blanco Torrado

SOMOS OS PRIMEI. ROS EN MORTES
POR ACCIDENTE de tráfico de tódolos pobos da península,
segundo os datos do 2000, e por terceiro ano consecutivo: cinco puntos máis.
O 14,30/o deles son motoristas que
morreron nun 4,30/o (68 martas no 2001)

¡ SENTINELA,
ALERTA! son dez relatos de

fronte a un 2,20/o de media dos pobos da
península e 30.000 feridos cada ano,
moitas veces por non leva-lo casco. No

María Xosé Queizán publicados por Ed.

2002 houbo 10.801 accidentes nos que

Xerais, que son unha ferramenta axusta-

morreron 355 persoas e 7.382 feridos.

da para comprende-la violencia, a

Aínda que o factor humano é a causa·

angustia, a tortura ... da sociedade na

principal destes accidentes, as malas

que estamos a vivir. Dende a sordidez

vías de comunicación desencadean

dos cárceres franquistas ata ·o maltrato

tamén moitos deles.

que sofren as mulleres, os máis febles,
os outros, cunha forza expresiva moi
emocionante, a narradora fainos entrar
nos dramas de moitas persoas. É tamén
unha ¿hamada a denuncia-los casos de
violencia que machucan moitos fogares.

AS LUDOPATÍAs

están .a medrar: "tragaperras", bi·ngo, "telecompra",

etc., 18.300 persoas afectadas, 7.000 con patoloxí·as moi graves. Os centros de rehabilitación de Vigo e A Coruña acusan ·neles deterioro económico, crispación familiar,
destrucción das persoas ... No rural as mulleres .teñen un ha presión social que as afasta desta adicción. Estamos a falar dunha enfermidade, pero a Xunta non brinda medios
nin preventivos nin sandadores, a pesar dos miles de millóns que está a recadar cos
impostas gracias ó xogo.

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA recibe o día 29 o "Premio
Trasalba" no pazo de Don Ramón, co que mantivo unha intensa relación. O xurado
salientou a proxección europea da súa obra teolóxica, tal como fixemos na Peneira
no verán; agora Repensar a resurrección, esgotada en galega, está a traducirse en
Brasil, porque a súa teoloxía liberadora crea esperanza naque! continente oprimido.
Tamén Otero Pedraio e os membros da Xeneración Nós uns dos que abriron a nasa
literatura á estética europea, dándolle unha altura universal á nasa escrita.
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POLITICA

Tintxu

INDE.P ENDENTES
Unha vez máis, logo dunhas eleccións municipais vó/vese fa/ar dos independentes. Das
listas independentes, en primeiro lugar, que teñen o seu peso á hora de decidir alcaldías . .

Entre sas listas hai algunhas xa antigas e perfectamen-·
te definidas desde o punto de vista ideolóxico, como
pod rían se-los da Unidade por Narón, a Alternativa dos
Veciños de Oleiros ou a Candidatura Galeguista
Independente de Brión, que repetiron importantes éxitos.
Pero o que predomina entre as candidaturas independentes son os grupos de excluídos dos principais partidos,
sobre todo do PP, ata o pu-nto de que non faltou quen
alcumara algunha desas listas como segunda marca usada
par.a recoller apoios que o partido non puidese acadar. A
actitude de Manuel Fraga xustificou esa desconfianza, ó
chamarlles irmáns separados cos que se poderla pactar a
algúns independentes previamente ~xcomungados. Tal foi
o caso da familia Castro en Ponteareas, onde os concelleiros do PP non aceptaron a reconciliación; ou outros
exemplos coma o de Bar:ros no Porriño, a quen se lle pide
o sacrificio para recupera-los separados, por non lembrar
a xa vella escisión de Juan Fernández en Ferrol, ·novo aliado recúperado en contra do candidato local do PP.
Cómpre tamén lembra-lo papel do candidato indepen. dente dentro das listas dun partido. É unha figura que ten,
curiosamente, moi boa prensa: trátase dunha persoa, a
miúdo un profesional recoñecido,. que aporta o seu apoio.
a unha lista (cando non se pon, pola contra, unha lista ó
eu servicio). Este personaxe adoita desmarcarse de calquera ta ha que poida te-lo partido en cuestión e non ten
reparo en apuntar e o seus presuntos éxitos.

···· · ··· ·o

Normalmente eses independent~s son os que antes se
chamaban· ''compañeiros _de viaxe'', están identificados
·cun partido, pero por encima das súas miserias de tódolos
días: asistir a reunións, pagar cotas, pelexar por ir nun
pasto da lista. As veces aparecen como" redentores dese
partido e conservan esq_ virtude por.máis que fracasen na
súa misión redentora.
Ese foi, por exemplo; o caso de Baltasar Garzón ou
daquel outro xuíz da mesma promoción, que foi deputado por Lugo sen ningún vínculo con esa provincia. Pois
ben, este último personaxe reaparece agora como taumat~rgo pa~a cura-los profu_ndos males dos socialistas de
Vigo e de toda a xestióri municipal desa cidade. Superou
toda µnha campaña electoral sen pedirlle o voto a ninguén: a ver quen lle vai reclamar logo algún .presunto
incumprimento.
.
Resultou un tanto raro que .e n toda a súa campaña o
personaxe nunca usara unha palabra en galega, nin de
palabra nin por escrito. No seu contorno xuran e perxuran que non ten nada contra a lingua propia de Galicia. El
afirma mesmo que o galega é unha lingua estupenda:
suponse que coma todas ¿non? E demostra xa no seu discurso de investidura que non é quen de pronunciar unha
frase intelixible no noso idioma. Seguramente di a verd·ade: o seu problema non sería de mala vontade, quedaría
simplemente en incapacidade. Menos mal que non ten
que volver á escala, se non non acadaría o bacharelato.

Xosé Lois Vi/ar

NON CHE É O QUE TI PENSAS
Cando entrou na casa, díxolle
Emilio mentres arralaba un .bebé
nos brazos.
- ¡Mira pra aquí!, hai pouco eramos dous e agora xa somos sete.
- Xa tes enredo para uns anos, contestoulle el para saír do paso.
Juana, a mtiller de Emilio, pedíralle axuda para ver de amaña-los
papeis dun novo xenro peruano
que lle chegara de rebote xunto
coa :filla e un neto de encarga. O
neto fora concibido na emigración
ilegal de Nova York, de pai latino
ilegal e nai galega ilegal,. e fara legalmente parido nun Sergas comarcal. Agora gargallaba nos brazos do avó. A experiencia non era nova.
Dous anos atrás, tamén na urbe das noutrora torres, xa residiran ilegalmente outra :filla e outro xenro, ámbolos dous do país, que agora
r.ecuncaran na casa. Tiñan canda eles dúas criaturas. Comentoulle a
Juana das dificultades para acada-la legalización por mor da editada e
reeditada Lei de Estranxeiría, que non o poñía nada fácil. Juana, xunto
con Miguel, vivira en pelexo propio a migración madrileña nos anos
60 e parte dos 70. Agora sumábaselles a experiencia clandestina das
:fillas. Sen embargo a súa actitude amasaba unha desconcertante comprensión coa Lei, os trámites e os papeleos.
- É que claro, ¡veñen tantos ... !
ó remate da conversa acordaron en que os acompañaría á comisaría de policía máis achegada para obter información. Falaríari en
forma de suposto. "Mire, é que ternos unha :filla que está fóra e casou
cun estranxeiro e queren vi-los dous ..."
Antes de entrar na oficina repaso.u mentalmente o discurso, as preguntas, corrixiu as incongruencias, deseñou toda unha estratexia para
defende~se do brazo armado da Lei revestido de policía. Pero aquilo
foi o non vai máis. O comisario resultou un home ·afable, comprensivo, expert~ no asunto. Non expuxeran aínda ben o caso e xa saltara
polos aires toda a película que levaban preparada. Deulles tódolos
detalles, informounos, ofrecéuselles para o que fose necesario e rematou por dicirlles.
- Miren de que non teñan ningún lío ou percance que os poida
aelat.ar, e estean tranquilos que ninguén os vai mo_lestar, no que de
min dependa.
Juana quedou pampa.
- Non se apure señora, -dixo tranquilamente o corrusano-, eu
tamén: lle fun emigrante.
El, que ía de experto acompañante, trincou a lingua. Devecía por .
preguntatlle ·se legal ou ilegal, pero xa lle pareceu demasiado.

e··· · · · ··· ·

por certo, con1entoume o m01tci que
Houbo mái xente p ra rezar que
para cear, e iso é anormal.AÍnda que lle prestara aquela celebraóón malia
>
non fixen reconto, debiarp.os ser .case andar con problemas n<?_as\into da fe.
duascentas persoas. En todo caso,
omo non estaba o D gado do
oberno, nunca saberemos os datos
oficiais. E tanto ten, porque, J11oitos
ou pouco , os que ali .t;to G:Xu.ntamos
tiñao:ios esa cariña de felicidade ue ~
algún
veces. Mesmo parecía que nos cone..:.
ciamos de toda a vida e que estabamos a saborear aqu.el encontro tanto
coma o polbo (non a aba de me gustar esta palabra) da longa ea real que
fixemos despois da emotiva cea mística que nos xuntou en Santo
Domingo de Bonaval. Ali, onde
Ro alía nos ollaba, tenra, e un arrúlamal entendidas explicacións, soltou,
grado Castelao non daba creta ó que
· sen embargo, unha resposta redonda:
vía. Paréceme que, cando saírnos,
é aquilo que Deus nos dá para poderámbolo dou quedaron comentando
mos entende-lo que nos cantan os
on Braña o fi rmo o e pectáculo de
curas. Teólogo progre, sen se decatar.
r aquel fato de galega que queren
Os que ali nos atopamos, e outros
r r nun Evanx ·o vivo e nunha
ali ia mpre 'P ranzada. Alguén,
rnoitos que non puideron vir, non
~

cinco anos de enco ros e de esperanzas. As apertas e_ biGOS con que nos
iamos chegando á

xuntos comemos
e bebemos
pan e viño
de lembranza

.............

_

reconecer que á Tareixa Ledo dáselle
moi ben o mundo dos símbolos. E,
de feito, todo o rito foi case un puro
símbolo feito de xestos e de movementos, practicamente exento de
palabras. Porque as palabras que había
a penas se escoitaban: perdíanse no
eco gótico das bóvedas e chegaban ós
máis de nós coma un murmurio

.1

musical

medre un memño... coma ,es netos de Pepe Chao
que non pgraron en todo o tempo.
Xaora. Alguén tivo tempo de prodalgúns que ·non
foran múneados, Raña ou Daniel,

recibo cada
@a:rrabouxo, ese sorriso quincena1
fl.Ue tanto precisamos. ·Paréceme que
resultou unha liturxia formosa, 1:anto
que Mariano xa me prometeu que
viría, sen falla, celeóra-lo centenario

sión tras do libro sagrado, nas m:a1ª-s ·
de Sale, levounos at~ o centro
mesmo da. igrexa. Ali foi o segundo
momento, o do lume. Que queima,
claro, pero tamén alumea. Foi, así
mesmo, unha homilía sen palabras.
Ou case, porque aínda somos ben
faladores, pero, como non se escoitaba, resultaba inútil tentalo. Quen falaban eran as lapas dunhas fermosas

~~~~

duro

un non sei qué nos

deixo dita, a cea
algo lenta de mais, e viña
de Barrantes. Tamén aquí

houbo problemas co son, pt;ro fornas
quen de adivina-las escollidas cancións que nos agasallo.u a Quenlla,

todos nós cando, nun cuarto
momento, xa saíndo, tocámo-la terra
labrega galega, ali disposta nun reci-

sempre a compartir con Saraibas e

piente. Eneal dela deixamos un compromiso: sementar loguiño de clarear,

ño, e desagarrado, sr. bispo, non vaia

con nós as nasas festas. E non faltou
un chisquiño de baile. Só ·un chisquipensa~.

-···· ····· ·

RETALLOS DE
HISTORIA

Celia Castro Ojea

.................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

XELMÍREZ, UNHA PAIXÓN POLÍTICA (E 11)

Na cidade dos seus traballos, (unha
rúa longa na memoria como di o
poeta Salvador G. Bodaño) deixou o
monumento arquitectónico non relix.ioso máis iffiportante de España na
Alta Idade Media, o pazo que leva o
eu nome por toda a eternidade,
aínda que toda Compostela está
poboada da úa lembranza.
Edificou Santa Susana, no curuto
d ca tro onde tantas greas de cabalo d ixaban oír o seus rinchos na
fi ira da A c nsión. Preto do monte
d Gozo, Mon Gaudii, a ennida de
. an Mar o ; o convento e igrexa de
anta Mari d Canogio (Conxo) e a
igr a do ar.V ' ndoa aínda podemos

·············e

ano de 1111 e na Catedral, de Afonso
facernos a idea de como sería daqueVII aínda un neno de 7 anos, filio de
la a románica "Compo~itum" .
Ergueu Santa María Salomé, a Dona Ú rraca e Raimundo de
Corticela, Santa María de Herbón, e Borgoña. Ese día viu a culminación
cercou a cidade (aínda hoxe a rúa
dos seus trafegos. Galicia tiña un rei e
Virxe da Cerca), o importante "praeconstituía un reino practicamente
conitorium~' -Preguntoiro- onde se
ind~pendente, pois dona Urraca era
lían os bandos- coa súa torre. Fóra raíña de León e Castela.
das cercas quedaba Pinario -de ·
Pouco duro u a ledicia na casa· do
pirtus, alto- e a rúa do Vilar (Val dos probre, e no ano 1136 todo o reino
miñatos), claustros, pórticos, ~dros e se esfarela. Xelmírez é acantazado e
torres, que hoxe non podemos ima- ferido na catedral .pola revolta dos
xinar afeitas a vérmo-la cidade burgueses composteláns ¡na .súa catedral! · Gracias a que, segundo parece,
barroca.
Xelmírez deulle pulo ós estudios .non er~ nin moi alto nin moi baixo,
das chamadas Artes liberais -gramáti- nin groso nin fraco, atopa acubillo, en
ca, retórica, dialéctica, aritmética,
dúas ocasións, nos lugares máis insosmúsica, xeometría e astronomía. Da peitados: entre alfombras ou tapices e
súa ubicaci6n e función ven o nome
debaixo do altar do apóstolo.
de Porta dos Gramáticos.
Co pasamento de Xelmírez perdeu
A catedral fervía de esplendor: tiña a cidade un dos seus referentes, o seu
72 cóengos, multitude de reliquias benfeitor, un bispo case rei, que lle
(unhas roubadas, outras galano dos
dedicou a súa vida.
peregrinos), e un importante tesauro
Os atafegados aconteceres de Dona
no que metían ·man os reis cando
Urraca e Xelmírez. darían para moiandaban apurados de cartas por mor
tos retallos máis, pero a nosa historia
das guerras .
que non é breve, pero si ten moitos
.O momento supremo da vida de saloucos, pula por nós para segui--lo
Xelmírez debeu se-la coroación no
ño do noso pasa~o.

FAI A.DOIRO ·N O ADRO

Xosé Chao Rego

¿COÑECE VOSTEDE O DECÁLOGO?
Polo tanto, abríase un oco . Entón
suprirniron o segundo, que se refería
á prohibición de imaxes da divindaqe, de · ídolos. Ademais elimino use o
sétimo, que prohibía o . adulterio,
incluído agora en solitario no décimo mandato. Puxeron o 6 en vez do
7, facéndolle dicir: "non fornicarás"
O que máis lles preocupaba ós
h.ebreos non era o noso sexto mandamento. Indulxentes coas telacións
sexuais, ese delicto non lles quitaba o
so no.
¿Por que suprimiu o segundo?
Os teólogos e xerarcas que o decidiron deberon de pensar que non
existía perigo de idolatría ou adoración de deuses falsos; en troques,
había iconoclastas: xente que quería
retirar dos ·templos as imaxes de
Cristo e dos santos, que na Igrexa
oriental de Constantinopla chamaban iconos. Pero esa era unha batalla
entre os iconoclastas e os iconodulos
-favorables estoutros á reverencia das
teña cobiza da casa do veciño con

imaxes. Pensaban que o segundo

vergoña

tódalas súas per_tenzas. Na ment'alida-

. ¡ho!,(homes) non teñan medo a nin-

de oriental, patriarcalista e pouco

gunha desfeita ¡ne! (nenas). "Deka"

feminista, a muller era a primeira

mandamento xa estaba incluído no
primeiro. Santo Agostiño xustificou a
cousa afirmando que, ó seren ·tres os

Miñas donas e meus señores, non
lles

dea

a

vostede

en grego significa dez e lagos, palabra.
·Irnos falar das . Dez Palabras ou

cousa ou obxecto de

propied~de.

O

mandamentos dedicados a Deus, era
lembranza da Santísima Trindade.

Non cobizara-la casa do teu
semellante, nin a súa· muller, nin o
seu escravo, nin a súa escrava, nin o
seu boi, nin o seu xumento, nin
nada de canto é seu.

deitan da imaxinación? Dicimos que

texto é así de feminista:

Pero ¿quen controla as imaxes que

Mandamentos. Como hai tres decálogos, fixarémonos no

capítulo 20

do Libro do Éxodo.
O desconce:i:to é que non sori
iguais as Dez Palabras da Biblia e os
1O mandamentos dos nosos catecis. mos. O cambio consistiu en poñer 3

hai un único Deus pero de feito as
imaxes que de El fabricamos son ben
diferentes e que ten un labrego galega ou un teólogo romano poden ser
ben distintas. Polo tanto o que

mandamentos para con Deus, en vez

Cando a Igrexa dividiu en dous o

importa é saber ónde e cómo situa-

dos 4 orixinais e 7, en vez de 6, para

décimo mandamento, a cousa que-

os nosos semellantes. Houbo que

dou así: o noveno, "non terás desexo

mos a Deus. Haberá que perguntarse
coma o salmista: ¿Onde esá o teu

partir algún en 2: o déciip.o.

da muller do teu semellante"; o déci-

Deus? As imaxes que constrúe a nosa

mo: "Non cobizara-los bens alleos".

imaxinaicón ¿por onde van indo?

A décima Palabra prohíbe que se ·
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CRONICA

MULLERES CRISTIÁS GALEGAS:
ASEMBLEA DE PRIMAVERA
O pasado 8 de xuño, as Mulleres Cristiás Galegas celebramos a nasa Asemblea de Primavera na parroquia
de Sta. María do Campo, no concelló de Marín. Trabal/amos nun obradoiro dirixido por Rosa Millá17, da
Escota de Mulleres "Simone de Beauvoir", que propuxo un novo xeito de formación dende o non
androcéntrico, dende a dignidade e o respecto por nós mesmas, potenciando o que se nos permite ser, e
dándonos permiso para ·a solidariedade e a complicidade con outras.
O obradoiro titulábase: O ESPERTAR DO COLECTIVO PÉREZ, e ne/ analizámonos como colectivo,
empezando polo ¿QUEN SON EU?, ¿QUE É O QUEMÁIS VALORO DE MIN MESMA?, para lago, nos
grupos, propoñer o naso ser como colectivo:
como ser vivo, que cambia, que é
válido por ser propio.
TRABALLO DE MULLER: MERCADORÍA Á BAIXA. Cómprenos
nomear e dar valor a todo o que
facemos . ¿que achegamos á fariiilia,
ó noso contorno máis próximo? ¿Cal
é o valor do noso traballo?. Mentres .
nós non lle <leamos valor, non poderemos es1Xlr que outros estamentos
sociais o fagan

¿QUE SE ESPERA DE NÓS
POR SER MULLERES?
Das mensaxes que, de xeito máis ou
menos directo, nos foron chegando
dende pequenas e foron dirixindo as
nosas actuacións, suscitamos cuestións para a reflexión:
DEMÁNDANNOS TODO,
e
pídennos renunciar a ser nós mesmas,
á nosa identidade persoal. Estas
demandas ampliáronse, pois deixaron
de ser ó no ámbito do privado. (a
casa) para entrar tamén no público (o
profi ional). Estamos abrigadas a ser
uper-woman, que tanto atende os
qu fa r da ca a como o traballo.
¿QUE
ULPABILIDADES SE
N

..............

_

n' n n

lía,... Os conflictos entre mulleres
xorden tamén por esa falta de valor,
que fai que nos desautoricemos a nós
mesmas. ¿Dende onde construír
unha nova identidade de dignidade e
respecto? A perda de valor fai máis
gravosas as tomas de conciencia,
sobre todo, nas mulleres máis desfavorecidas .
O
CORPO
DA MULLER:
CORPO PROHIBIDO. Estivemos
sen alma ata pasado o século XVI. O
lugar de ser de toda persoa, tamén da
muller, é o seu corpo. O noso corpo
foi estigmatizado durante séculos.
Hoxe é manipulado, exhibido, organizado, autorizado ou desautorizado
sen pedirnos permiso, sen contar con
. nós . Dende a dignidade da muller e o
no qu facemos,
respecto por nós mesmas, ternos que
d mai : filio home famiser que.n de sentir o · noso corpo

¿QUE NOS PODE PASAR POR
SER MULLERES?
O COLECTIVO PÉREZ EN
CIFRAS.
Nesta segunda parte do obradoiro,
revisamos as estatísticas referidas a
mulleres. Tendo presente que somos
o 52% da poboación española:
FORMACIÓN:
Somos o 57% do estudiantado universitario
Somos o 55% do estudiantado na
Formación Profesional
Somos o 60% do estudiantado en
Formación a cargos de Fondos
Social Europeos.
EMPREGO:
So'mos o 60% dos que buscan
emprego.
Ternos o 98% dos contratos a
tempo parcial
Conclusión: Somos as mellor formadas, pero as peor empregadas .

Marisa Vida/
CULTURA:
Dos 46 membros da Real
Academia da Lingua Española, 4
son mulleres
Dos 30 membros da real Academia
da Lingua Galega, 4 son mulleres.
Dende o 28 de .abril hai unha
muller (a primeira) na Real
Academia de Historia.
ECONOMÍA:
O 3%) dos altos executivos de
empresas son mulleres
O 1% d.a riqueza mundial está en
mans das mulleres
O 10% dos ingresos mundiais que
xeran os movementos económicos están en mans de mulleres:
POLÍTICA:
As m~lleres somos o 7% do goberno galega
As inulleres somos o 10% dos altos
cargos da Xunta de Galicia
As mulleres somos o 4% do goberno a nivel mundial.

anuais. ¿Quen controla este comercio de esciavas?
• De xaneiro a hoxe (8 de xuño) 36
mulleres morreron por malos tratos
dentro da súa casa. (¿ Quen pode
crer que o fogar era o refuxio ?) ·
A NIVEL MUNDIAL: O 25% das
mulleres do mundo foron violadas
pofo menos unha vez, e 120 millóns
de mulleres padecen mutilación
xenital
OS HOMES: son o 48% da poboación.
O 90% dos pederastas son homes.
Deles, un 70 % son maiores de 35
anos, profesionais cualificados e sen
antecedentes penais. Un 30% son o
pai, tío ou avó da menor violada.

PROPOSTAS .DE SAÍDA:
Está por definir cal é a saída da igualdade. Hai tres posibilidades:
ANDROCÉNTRICA, na que as
mulleres imitemos · o masculino,
dando valor só ó androcéntrico.
O FLOREIRO, asumir o esquema e
OS RISCOS DE SER MULLER:
Existen cinco tipos de violencia: ñsi- seguir o xogo ó home, ser a nena
ca, psicolóxica, sexual, estructural e mona que propón a sociedade (sobre
económica. No Estado Español, ser todo a publicidade)
TRABALLAR A NOSA CONmuller tamén ten os seus riscos:
CIENCIA PERSOAL ¿quen son eu?
• De cada 100 mulleres, 15 son maltratadas dalgún xeito, Desas 15, só 4 Dende a dignidade e o respecto por
min mesma ¿Cales son os rr:eus valose dan canta, as 11 restantes nin se
res?.
consideran maltratadas.
Só nesta terceira vía poderemos esta• Se es muller, entre 15 e 44 anos, tes
máis posibilidades de morrer por blecer unha orde diferente dende o
violencia doméstica que por carr- . simbólico na nai. Cada muller ten
que dar sentido ó seu ser de muller.
ero, terrorismo, accidentes de tráfico ou calquera outra causa . .
• 2,S millóns de mulleres sofren vio- ·¿PORQUE SOMOS MULLERES?
lencia ri.os seus fogares.
SOMOS
MULLERES
POR
• O 50% dos casos de suicidio de
NON
POR
mulleres son consecuencia directa NACEMENTO,
OCUPACIÓN. O noso carpo idende malos tratos
• 300_.000 mulleres exercen a prosti- tiñcanos como mulleres, non o papel
que desempeñamos ou o que facetución en todo o Estado. As ganacias que reporta esta explotación mos. Dende aí ternos que coller o
ascenden a 72 millóns de euros permiso para facer un proxecto per-

soal de identidade. As vimbias do
cesto do feminino están relacionadas
coa capacidade de poñerse no lugar
do outro, pero sen pasarse de rosca,
pois esta capacidade tense usado
moito coma unha chantaxe para a
muller. Ternos capacidáde para organizar a vida, para a cultura, para construír civilización.
Ós homes quédalles como tarefa
pendente empezar a formar grupos
de autoconciencia e empezarse a
decatar de que a súa parcialidade se
volveu universal (e iso é evidente nos
aspectos político e económico), e que
non se pode primar só o ser coma
eles.
Certamente que o tempo non chegou a moito para tanto que había que
repensar. Pola tarde, revisamos tódalas
actividades deste ano, tan intenso, e
planificamos o traballo para o vindeiro curso. Rematamos celebrando o
noso ser de mulleres coas outras, e
agradecéndonos .o espacio e o tempo
que nos tiñamos concedido a nós
mesmas.

e············

O NOSO TABOLEIRO
COUSAS DE CARTOS
Queremos da-las gracias a todos aqueles que pagáste-la
subscrición do ano 2003. Gracias ós que tiñades domiciliado e
gracias a tódolos que tostes ó banco ingresar.
Tamén queremos insistirlle a todos aqueles que recibiron a carta
na casa e aínda non foron ó banco tace-lo ingreso que dese xeito se.
aforran 3 €. A tódolos que non paguen_, pasarémoslle á volta do
.verán o contrarreembolso.
·····································································································································:································································································.···················································
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Desventura viguesa
Cada vez está máis claro que somos un pobo con tendencias suicidas, que traballamos arreo
pola nosa desaparición. Só baixo esta premisa se explica que a cidade de Vigo teña un alcalde que non só non pronuncia palabra en galego, senón que nos explica que está facendo
uso do seu dereito constitucional empregando o español como- lingua oficial que é en
Galicia. Semellante apelación xa retrata as intencións dun personaxe que, tal como dixo,
aspira a se-lo Paco Vázquez de Vigo. E parece que a primeira lección, o desprezo pola lingua propia, xa a leva ben aprendi_da. Todo fai pensar: que tanto lle ten presidi-la corporación
de Vigo ou a de Cartagena. Por se fose pouco, na súa alocución tras tomar posesión non .
atopou referentes digamos "culturais" máis próximos có xeneral Lee ou o xeneral Grant.
Ademais, goberna co apoio dos concelleiros nacionalistas e a un éntralle a dúbida ¿e el por
que é un nacionalista se non por cuestións coma a lingua?
Aldegunde Quiñones.
O xeneral Lee, referente cultural de Pérez Mariño
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MUXÍA,
MINORÍA
.ABSOLUTA
Abraiante. Esa é a verba que me
vén á cabeza despois de ve-los resultados dos comicios municipais na·
· Costa da Morte galega do día 25 de
maio.Unha
pantasma
percorre
Galicia: a pantasma do cinismo.
As éleccións, esas armas que nos
proporciona a democracia ·e · que
posuím.os para esixir unhas determinadas políticas non derivaron, como
xa vén sendo costume, nun voto de
.autoconfianza para a . nosa propia
conc1enc1a así, con maiúsculas,
PROPIA, e foi parar de .novo a un
grupo de "xenoveses" que actúan
coma aves de rapina ·dos nosos .b ens e
intereses.
Cando pouco despois da catástrofe
do Prestige se reclamaron respons.:_
abilidades e asistimos a cortinas -de
fume coma a da destitución do conselleiro de Medio Ambiente (agora
nun posto aínda máis contradictorio)
seritiámonos
marabillados
pola
capacidade crítica e de resposta da
que dispoñía .ª·sociedade galega ante

os nosos problemas. Un político soamente fai ·causas cando ve de preto a
derrota, agora coi.d o que Muxía (e,
por conseguinte, tódalas facendas
costeiras populares) van ter asfaltadas
as súas corredoiras e, aseinade, os
hidrocarburos de balde. Se o traballo
que est~n a face-los populares lles
agrada tanto, que apanden con eles,
pero que logo non veñan con salaios
e maldicindo a súa desgracia.
"Non hai nada máis forte có
corazón dun voluntario", di o di to.
Mentira, évos máis forte o seu
lombo. ¡Ai, os voluntarios! Para a
próxima xa lles diredes onde gardades aspas. Números de cantas bancarias, doazóns millonarias de empresas pseudo- galegas que mellor sería
que desen traballo para os galegas e
para Galicia, manifestacións multitudinarias coma a do 23- F, folgas e

incluso as badaladas de fin de ano
dende unha chalupa en Muxía, ·¿para
que?, ¿para rírense de nós?, ¿dos
pobres e alporizados galeguiños que
aínda hoxe pensamos que existe vida
no posfraguismo?
Existe un dito que di que ós galegas méxannos por riba e dicimos que
chove. Ben, non só iso, senón que ·nos
vendemos por· catro pesos manchados d~ fuel-:-oil e envorcámonos
baixo esa chuvia dourada coma os
porcos na lama. A costa occidental de
·Galicia é, hoxe máis ca nunca, unha
costa de morte, de morte da ilusión
que moitos galegas e galegas teñamos
posto nun rottindo e positivo troco
na sociedade do noso país. Esa é a
sociedade que berra con forza: ¡Esta
vergoña, NUNCA MÁIS!
Pablo Barros Matos
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O NOSO .TABOLEIRO
.PROXIMAMEN·TE EN IRIMIA ...
ENCONTRO DE VERÁN
13- 17 agosto
Vilán-Fornelos de Montes
Telf.- 981 - 610171
ROMAXE
13 de setembro
Campo de Santa Sabela
Outeiro de Rei-Lugo
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FAI ANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

HOXE IMOS DE ENTENDIDAS
Non imos hoxe continuar coas reflexións sobre o porqué de falar galega,
pero para ter ":rnáis argumentos" na defensa das linguas minorizadas ·ou para
p oder contraargumentar mellar os seus detractores, recomendámosvos - agora
que ch ega o verán - e é tempo de ocio vs lectura- que colláde-lo libro Mal de
linguas dun sociolingüista catalán , Tuson, que, de xeito clariño, expón cáles
son os prexuízos m áis comúns que nos afectan, cómo e de qué maneira se
estenderon e cóm o evitalos. Amplía e dá moitos exemplos das ideas que expoñía A. Toimil n a carta que publicamos no número pasado. Este libro está traducido ó galega por E dicións Positivas.Animámosvos a que o leades e á volta
do verán contádesnos qué vos. pareceu .
Pois ó niellor era bo,
xa que vén ó caso, dar .
algunha recomendación bibliográfica mái~:
Se tendes interese
polo que pasa no resto
do mundo en relación
coas linguas minoriza-

O CANTAR DO IRIMEG·o
1. Empédocles, sabio grego
personaxe principal
foi da festa de Irimia
que se fixo en Bonaval.

2. Pra el hai catro principios
e os seus nomes forte berra;
deles está feito o mundo:
auga, aire, lume e terr;:i..
3 . Tareixa Ledo Regal
deunos leda regalía:
liturxia empedocliana.
Bendito foi ese día.
4. Principiou a cerimonia
· cun rito de aspersión
cal líquido amniótico
dun parto con emoción.
5. A emoción foi asisada
sen caermos en delirio:
cera hai só a que arde
pero non se arni.a un c1no.

das (non son as . que
teñen poucos falantes
serrón aquelas que que-

6. Cinco lustros de revista
moita xente dela goza:
¿como non quedar prendados
de tan xeitosiña moza?

dan por baixo doutras
que se lle impoñen, por
exemplo o galega) é
m01 interesante un

7. Máis de duascentas persoas
participan na xuntanza
E ata puideron gozar
da rumboia, esa gran danza.

libro .dun sociolingüista
francés que viviu moito
tempo en . diferentes .
colonias,
Louis-Jean
Calvet, que tamén está traducido ó galega n a editorial Laiovento: Lingüística
e colonialismo: pequen.o tratado de glotofaxia. Que non vos bote para atrás "a glotofaxia" que ó final vén sendo que unha lingua coma a outra ... Nel vai describindo diferentes situacións coloniais e as estratexias seguidas polos colonizadores para impoñérlle-la súa lingua ós colonizados.
Do mesmo autor e na mesma editorial podedes conseguir tamén A guerra
das !in.guas e as políticas lingüísticas, on de Calvet se introduce m áis no tem a du
tratamento· político que se lles dá ás lingu as. E sobre política lingüística venno agora á cabeza ou tra obra m oi interesante: Estructura soáal e política lingüística, do catalán Rafael N inyoles, on de analiza as relacións entre a lingua e o
tatu ocial, tema este ó qu e lle dedicou outras obras coma Idioma e poder
social.
E on i to xa parámo-lo carro, qu e aínda que - como dixo o outro- " o
b r non o upa lugar" tamén é ben certo qu e " quen demais quere .comer
a aba por d olv r" ...

8. Porque asistiu a Quenlla
e non quedamos contentos:
coma Felipe Segundo
loitan contra os elementos.
9. peste grupo musical
oito membros ali estaban
cantando mentres o eco
a audición esmendrellaba.

10. Deuse comezo coa auga
e houbo máis .dun irimego
que recitou convencido:
"'porque eu renazo galega"
11. Pasan xa b~n cinco horas
e todo o mundo contento,
e os novos preguntaban
cóm.o naceu este invento.

12. Os veteranos sabemos
do segredo a verdade:
crentes galegas atopan
en Irimia identidade.

