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EDITORIAL Vivimos rodeados de estatísticas 

que nos informan de cómo van cambiando hábitos, 

cómo se manteñen comportamentos ou cómo xorden 

nova s rasgos sociais. Calquera varíación positiva nos 

datos, por mínima que sexa, é comentada con alivio, 

pero as porcentaxes que nos bombardean sobre a 

muller parecen non dar lugar á esperanza: aumenta a 

taxa de martes á mans do compañeiro sentimerttal; 

m antense nun estatismo desesperanzador a porcenta

. xe de mulleres 

que .ocupan 

cargos directi

vos; o tempo 

adicado ás 

tarefas domés-

ticas segue · 

senda total-

mente des

proporc10na

do; as diferen

cias salariais 

medran; as 

axudas das 

administra

cións resultan 

ridículas . ... 

Par e que os números non son alentadores, pero eles 

non son máis que o espello dunha realidade que non 

acaba de mudar e transformarse. ¿Por que persiste tan 

fondamente enraizada? Quizais a pregunta que debe

riamos formularnos é, precisamente, a máis básica: 

¿eremos realmente que as mulleres e os homes esta

mos capacitados exactamente do mesmo xeito para 

calquera cousa? Ou dita doutro xeito, ¿ternos a certe

za de que un home pode coidar e atender a un neno 

igual de ben ca unha muller? ¿Estamos seguros de que 

unha múller pode exercer un pasto de autoridade 

nunha empresa con tanta eficacia coma un home? Son 

todas cuestións moi básicas e recorrentes, pero ás veces 

é nelas onde atopamos as raíces dos prexuízos. As 

mulleres avanzaron con moito esforzo polo camiño da 

igualdade, pero non son elas as únicas que teñen esa 

responsabilidade. Os homes tamén deben "mover 

ficha" : precisan volve-la cabeza cara ó mundo afecti

vo e deixar de priorizar o profesional como elemen

to esencial para o seu desenvolvemento persoal. Ese 

paso é absolutamente necesario para poder avanzar 

nunha igualdade real. 

. Xosé Lois Vilar 

AQUEL CAROD-ROVIRA Penso en 

Carod-Rovira e a súa entrevista cos dirixentes de 

ETA. Conclúo de primeiras qµe a organización terro

rista ten máis infiltracións ca un queixo de "gruyere". 

E tamén que as eficientes pescudas· policiais serviron 

de oportunísimo dardo político. De· aí para <liante xa 

teño dúbidas d~ todo. Para comezar, paréceme absur

do colocar a Carod-Rovira e o . seu partido como 

compinches do terror. A política antiterrorista do PP 

e do PSOE é unha das políticas posibles, pero non 

quizabes a única; e .a afirmación implícita e non con-· 

fesa de que fóra dela todo o demais é complicidade 

terrorista, non é máis ca un despropósito interesado. A 

oportunidade ou non do diálogo cos terroristas ten. 

moitas e variantes cheas de contradi.cións. ¿por que 

non se lle ofrece acubillo e cobertura política 6 Dalai 

Lama que r~presenta un país aterrorizado pola dicta-: 

dura China? Respóndomo eu mesmo. Ninguén quere 

enfadarse con ese xigante asiático que ofrece un mer

cado empresarial de ensaño. ¿E como' é que se pacta, 

se dialoga e se asinan acordos indemnizatorios ·que 

compensen as yÍctimas do terrorista Gadaffi e non -se · 

cerca, persegue e apresa coma a Sadam? E postas en 

terreas da comparativa, ¿de que haberá que falar co 

asasino Sharon, que ameaza con colocar a tódolos 

palestinos no limbo dos xustos? ¿E co rei Hassam de 

Marrocos, disposto a solucionar con muros e a tiros o 

~sunto dos Saharauis, debería deixar de falar con el a. 

nosa benquerida monarquía? ¿Pode alguén imparcial 

afirmar que todo este rosario de personax:es rton 

levantan ó seu paso un cheira de terror? 

No pensamento único dalgúns, e segundo o caso do 

que se trate, o negociante de turno pode ser tanto un 

heroe coma un vilán, fosen cales fosen as súas inten

cións. 

Se Rovira foi correcto ou desacertado é unha cues

tión de debate político e como tal debe ser analizada. 

Outro tipo de conclusións e exclusións non teñen 

outro fundamento cá eliminación do adversar{o. Por 

eso que se non foi acertado Rovira na súa iniciatiya,. 

no que fixo e no que dixo, cuestión que está por ver, 

si que foi acertado na súa decisión. Dimitir, presentar...:·. 

se en breve ás eleccións e_ que a. cidadanía xulgue ·os 

seus actos. 
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O ECO 
Manolo Regal Ledo 

Todos coñecémo-las Benaventuranzas na versión que delas nos d~ o evanxelista Mateo: oito Benaventuranzas ou camiños concre

tos de ac~da-la felicidade. 

Se un se para a. le-las Benaventuranzas de Mateo e de Lucas, de seguida se decata da semellanza e da d!ferencia que teñen entre 

si. Lucas ·saamente nos fala de catro Benaventuranzas, que pon nas mans dos pobres, dos fa mentas, dos que choran, dos persegui

dos; isa si, acompañadas doutras catro ''Malaventuranzas", que dirixe ós ricos, ós fartos •. ós que rin e ós ben considerados. Ademais 

Mateo orienta as palabras de Xesús na liña dunha conducta persoal, dunhas actitudes persoais. Lucas, en cambio, insiste no signi

ficado social desas mesmas palabras. 

As Benaventuranzas son coma o fundamento sobre o que Xesús quere construí-la felicidade dos seus seguidores e aínda da socie

dade enteira. Os qistiáns sempre interpretámos estas palabras de Xesús suavizándoas, quitándolles toda a súa forza crítica e alter

nativa. O que queira entender -di Xesús-: qu_e entenda. 

o········· ~····· · 
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A ONG para o desenvolvemento, 

MANS UNIDAS, abanea as 

conciencias co berro dos que máis 

sofren e cunhas diferendas cada vez 

máis escandalosas. A África subsaharia

na, indo as causas ·ben, non podería 

liberarse da extrema miseria ata o 2147. 

Mentres unha vaca europea recibe 3 

dólares de subvención ó día, o 400/o dos 

africanos non teñen 1 para subsistir. A 

mortandade infantil estarrece: un 420/o 

en África, un 340/o na Asia meridional. .. 

Mentres, en occidente gastamos ó ano 

18 mil millóns de dólares en maquilla

xes, 17 en alimentos para mascotas e 10 

en viaxes de pracer. Abondaría con 19 

para desterra- la fame e 10 para dotalos 

de auga potable. Na fo.to, Pepa Carro, 

que leva del.egada de Mans Unidas en 

Lugo hai 18 anos. 

MANIFESTACIÓNS CONTRA A GUERRA, o 15, nas 

principais capitais do mundo, e contra EEUU .. que prepara policías como colaboracio

nistas nun Iraq que está a fundi.rse nunha guerra civil cunha resistencia moi artellada. 

Co seu protectorado, os americanos manexarán os fías económicos da rexión cuns 

mandatarios títeres. Ó pobo non é doado enganalo e recea do control da exportación 

do petróleo polos invasores, a rec:Dnstrucción, etc. C~da día marren só en Bagdad 25 

persoas por arma branca. Mentres, WSA e a UE gastan máis na protección dos seus 

intereses económicos en Iraq ca na axuda humanitaria en todo o mundo. Na foto, 

representantes da Coordinadora galega pala Paz. 

CHINA sexta potencia mundial, con 1.300 millóns ·de habitantes (744 deles acti

vos) produce e exporta máis ca nunca. Dende o ano 1980 leva medrando cada ano a 

un 9,50/o; ademais é o receptor de investimentos estranxeiros pala man de obra bara

ta e palas 60 horas de traballo semanais. Mesmo o euro ten medo á supresión de aran

ceis ó mercado chinés no 2005. Pero na China tamén medra o paro polo peche de 

empresas públicas improductivas, sp en 5 anos foron á rúa 28 millóns de traballado

res. Os disidentes condenados a traballos forzados son ·torturados nos 1.100 "gulags" 

que hai no país, ó tempo que nos psiquiátricos conviven· líderes relixiosos e cidad~ns 
que non son do Partido. Cada ano executan sen xuízo máis delincuentes ca no resto 

do mundo e manteñen o xenocidio dos budistas do Tíbet dende a invasión no 1949 e 

a destrucción de centros cristiáns e musulmáns . 

A GASTRONOMÍA do 

Entroido ferve. arredor do parco, o rei da 

mesa. O cocho vai ser homenaxeado en 

festas e feiras, coma a do cocido en· 

Lalín·; o 15 de febreiro, a festa do caldo 

galega en Mourerite, a segunda semana 

de marzo, a fest~ ·do "caldo de ósos" en 

Taboada e a feira dos Grelos das Pontes, 

o 22 de febreiro. En homenaxe ó no.so 

etnógrafo Xocas, ó que este ano lle 

dedicamos as Letras Galegas, troulamos 

cuns refráns: "Parco de febreiro vai co 

seu pai ó fumeiro" e "¡Alegría, alégrate: 

que anda o rabo do parco no pote". 



Alfonso Blanco Torrado 
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Seis persoas ~aiores morreron VÍCTIMAS DO LUME só no mes de 

_xaneiro. Pertencían a eses 544.000 galega~ (o 20,300/o da poboación) que necesitan 

· axuda: centros de _día, axuda a domicilio ... , pois o 31 O/o deles padece algunha disca-

pacidade. Estes servicios urxen máis en Ferrol e en Lugo, as cidades cunha poboació.n 

máis envellecida. Só hai un 20/o en residencias, Os pensionistas galegas non cobran 

nin a media española: no 1.985 eran 15,02 euros menos, agora son 82,4. Un xeito 

novo de apoió é a acollida en familias, sobre todo para as que sofren minusvalías. Na 

foto, Luís Cremona Fernández, presidente da Asociación Galega de Maiores. 

Os INMIGRANTES palían o 

descenso de poboación, 37.522 regula

dos, un 510/o máis no primelro ensino 

(5.507), pero sofren marxinación a pesar 

das continuas reformas da Lei de 

estranxeiría. Os "sen papeis" están afas

tados dun empadroamento cada vez 

máis controlado pala policía, que lles 

impide accederá cartilla sanitaria (só o 

130/o están de alta). O Estado non lles dá 

permiso de traballo e residencia nin con 

trabal lo real. Algúns buscan un matri- . 

monio de conveniencia -por 6.000 euros · 

(no 2002 houbo 1 ~.916 e.ntre españois e 

estranxeiros). Cáritas preparou 12 viven

das para inmigrantes en Santiago, 

Vilagarcía, Ames, Marín ... , e en Ourense 

destinaranlles rectarais con harta para 

cultivar. 

Os XORNALISTAS seguen a arrisca-la vida no seu traballo. No 2003 42 

foron asasinados (14 .en Iraq), 766 detidos e ·1460 agredidos. Só en Colombia morre

ron 30 e en Chechenia 18 en dez anos. A liberdade de prensa non existe en Birmania, 

China ou Corea do Norte e está moi cercenada en Cuba, Eritrea, Israel, ou, dende o 11-

S, en EEUU. Na foto, _Xosé, Causo en Iraq antes de ser asasinado polo exército ameri 

cano. Pero tamén aquí os profesionais teñen .atrancos diarios no seu traballo censura

do ou controlado por grupos privad?s ou polos cartas. Cómpre un estatuto que garan

ta os dereitos e liberdades laborais e delimite os campos de propietario, director e xor

nalistas. 

Os MÁRTIRES DA . LINGUA son 5 estudiantes martas o 21 de 

· ·febreiro por defende-la lingua do 980/o ·dos seus veciños. Están homenaxeados cun 

monumento na capital de Bangladesh, nesta xornada recoñecida agora como "Día da 

Lingua materna". Fannos lembra-la persecución e a~oso que sofren moitos dos· defen

sores da súa lingua. Hoxe hai 4.800 linguas en risco de .desaparecer, dun total de 6.000 

idiomas. Ilustramos co mapa publicado por Brincadeira, a revista da Federación de 

centros xuvenís Don Basca. _ ........... .. . 
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ffi' 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 - 5819 05 
Fax: 981 - 58 18 88 

ffii Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf. : 91 - 310 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 37 14 
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 - 4216708 
Fax: 95 - 429 37 43 

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

~ 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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POLmCA 17ntxu 

Sada e Toques 

Primeiro foi Rodríguez Ares e agora Ares Vázquez: o de Sada e mailo dos 

Toques, foron quen de darlle a ocasión ó naso sabio presidente da Xunta de 

.mete-la pata e bota-la ·lingu;i a pacer en abundancia constando que a súa auto

ridade fraquea mesmo diante de supostos admiradores -seus de pouco peso. 

Ademais da súa confesa e agora esmorecida devoción por Manuel Fraga, os 

dous alcaldes comparten algúns outros rasgos. Por exemplo, a súa lonxevidade 

no pasto, superior ós vinte anos; contar cuns .colaboradores de probada fideli-

. dade, moito máis aló do acatamento ás directric~s do partido político polo que 

se presentaron ás eleccións; non ser precisamen~e mo_délicos nas súas relacións 

co.s .medios de comunic;ación; andar con problemas coa xustiza, aínda que nun 

caso- se refiran a asuntos de xestión pública e estean pendentes dunha sen~en

cia que . xa houbo . no outro caso, referido. á conducta privada. 

No eido político, o caso de Sada tivo máis relevancia, por se tratar dunha 

persoa que viña ocupando un escano no Senado e que perdera a ·maioría nas 

eleccións pasadas, lago dunha xestión ·municipal xa polémica 'e que deu lugar . 

Fraquea 
a auto-ridade· 

d.e· Fraga 

a diversas denuncias, incluída a dunha concelleira do seu propio grupo que 

agora pactou coa esquerda desde unha lista independente. 

Malia a todos eses antecedentes, .º presidente da Xunta e · do PP de Galicia . 

tentou restarlle importanda ó caso, ó. resaltar que o trá~sfÚga que apoiaba a 

censura era do PSOE, deixando de lado que nÓ famoso pacto entre popula~ · 

. res e socialista se excluía r:ion só dar, senón tamén recibir o apoio dun .vira

chaquetas. Visto que non podía cori Ro~ríguez Ares, Manuel Fraga quixo 

botar man dalgún dos outros sete concelleiros, 'pero non foi quen de conven

cer a ningún deles. E xa se viu o caso que lle fixeron: os mandos do PP nin 

sequera conseguiron falar cos interesados. 

No caso de Toques, o escándalo foi aínda .máis grave. E xa non tanto por

que a conducta do alcald.e· caese . dentro dos casos tipificados polo PP como 

merecentes da exdusión do partido, serrón · polos impr_esentables argumentos 

dados por unha persoa como Manuel Fraga, que leva cincuenta anos osten

tando cargos públicos: resulta· que o abuso sexual sobre unh~ menor é unha 

menudencia e que os que critican ó alcalde implicado son uns impresentables 

defensores do amor libre· e non sei que máis lerias. 

Aípda que esteamos en tempo de campaña electoral hai que lembrar · que 

non todo vale, nin para defender "os nasos" ni para atacar "os outros" . 



MULLER . Engracia Vida/ Estévez 

CARTA ABERTA Ó SR. FRAGA, 
EXTENSIVA Ó PP E A TÓDALAS 
·VOTANTES . 

Onte non daba dur
mido. Só a decisión de 
escribir esta carta na 
mañanciña de h9xe 
axudoume a concilia-lo 
sano. Oxalá fora un soño 
e non realidade as pala- · 
bras súas que ·a radio 
repetiu ó longo do día. 
Para vostede a penas ten 
importancia que un 
alcalde do seu partido 
sexa condenado por un 
tribunal xudicial por 
acosó sexual a una rapa
za de 16 anos: Non ve motivos para unha expulsión do partido, nin 
para unha retirada da confianza, nin sequera para unha condena. E iso 
que vostedes acatan as sentencias sen comentalas ... 

Ata o xeito de dicilo, a forma da súa expresión, tiña .un ton. dife
re~te. Esa roturididade e contundencia que vostede acostuma a ter, 

. trocouse onte nunha música balbuciente, i.Ildulxente, mesmo garimo
sa ... , como se o compadecera e se solarizara coa súa .actitude. A do 
verdugo, non a da víctima. Non é doado que repita como alcalde, -
dixo- non por isto, non, senón pola súa idade, (que dito sexa de paso 
é, máis ou menos, dez anos menor cá sua.). 

Sería imperdoable en calquera persoa, pero nun gobernante, o pri
meiro no país, non o podemos tolerar. 

·Por iso fago extensiva a protesta a todo o partido. ¿Como non lle 
esixen a rectificación? ¿É que non· ousan? ¿Será tamén pol~ ida:de? 
N ese caso folgan as solicitudes de permanencia que apoian dirixen
tes de Ourense, Lugo, conselleiro de polític~ territorial e moitos máis_, 

· segundo afirma o mesmo presidente. . 
En conclusión, diríxome a tódalas votantes, a tódalas mulleres con 

máis d,e dezaoito anos que o 14 de marzo ternos que ir ás urnas: 
¡NUNCA MÁIS VIOLENCIA SEXUAL! .¡MEDIOS EFICACES 
PARA COMBATELA! 

Por se _era pouco, aínda .escoitei a Rajoy en Valencia. Tiña que anun
cia-lo seu programa, tiña que critica-lo partido socialista, e tiña que 
soltar, coma nun aparte ir:ónico e hiperbólico, que os socialistas, des
pois de ofrece-lo segundo posto a media Europa, acabaron nomeando 
a "unha" que sinceramt:nte, no me acuerdo como se llama . ¿Que nos di ás 
mulleres ~ste desprezo verbal cara a muller, en boca dun candidato a 
presidente, que ademais non foi espontáneo? Levábao escríto. 

Con estas . actitudes nos gobernantes, señores do partido, folga que 
pensen en pulseiras para os maltratadores. Teremos violencia de xéne
ro ata que . vostedes se reeduquen e empecen a mira-las mulleres 
como persoas 1guats. 

e ············· 
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ISRAEL E PALESTINA: 
CONDENADOS A ENTEND.ERSE 

A crueza do que sem.ella interminable conflicto palestino sae diariamente nas portadas 
dos xornais, onde asistimos, impotentes, a unha continua masacre mutuéJ nunha terra . 

que parece non quere-la paz. Desde tan lonxe resulta moitas veces imposible responder : 
á reiterada pregunta que nos tacemos en. situacións coma estas: ¿que facer?. lrimia leva 
facéndose eco deste conflicto desde o seu nacemento e hoxe vai seguir cumprindo esta 

tradición, que desexamos remate algún día, da man do escritor israelí Amos Di, 
colaborador do Movemento israelí Paz Agora e Premio Israel de Literatura 1998. Neste 

caso, a editorial Siruela é a fonte de onde, "ás furtadelas", fomos polo texto que en 
fragmentos vos traemos. 

Os europeos benintencionados, os 

esquerdist_as europeos, os intelectuais 

europeos, os liberais europeos sempre 

necesitan saber, primeiro e sobre 

todo, quén son os bos e quén os 

malos da película. N este senso, 

Vietnam era moi doado. Sabíase per-

humana, un dereito. Por unha banda, 

a loita entre colonialismo e imperia

lismo e, pala outra, a~ víctimas do 

coloniah,smo e do imperialismo. É 

reiativamente simple dicir quén son 

os bos e os malos. 

Cando se trata dos fundamentos do 

fectamente que os vietnamitas eran_ as conflicto árabe-israelí, en parücular 

víctimas e os norteamericanos o os conflictos palestino-israelís, as 

bando dos malos. O apartheid era 

moi claro: podíase discernir con faci

lidade que o apartheid era un pecado 

a loita pala liberación nacional, 

pala igualdade e pala dignidade 

causas non son tan simples. E moito 

me temo que eu non ·a paría máis 

doado dicindo: es tes. son os anxos e 

estes os demos . . Só hai que apoia-:los 

anxos e o ben prevalecerá sobre o 

mal. Non é tan simple, porque o con

flicto palestino-israelí non é unha 

pelíc~la do salvaxe Oeste. Non é 

l!nha loita entre o ben e o mal, máis 

ben considéroo 1mha traxedia no 

sentido máis antigo e preciso do 

termo: un choque entre dereito e 

dereito~ entre unha reivindicación 

moi convincente, moi fonda, moi 

poderosa, e outra reivindicaci_ón moi 

diferente pero non menos convm

cente, non menos poderosa, non 

menos humana. 

Os palestinos están en Palestina 

porque esta é a patria, a única patria 

dos palestinos. Igual que Holanda ~ a 

patria dos holandeses ou Suecia a dos 

suecos. Os xudeus israelís están en 

Israel porque non hai outro país no 

mundo ó que, como pobo,_ como 

nación, poidan chamar · fogar. Si 

como individuos pero non como 

pobo, non como nación. · 

Requírese chegar a un acordo, a un · 

compromiso dolomso. E a expresión 

"chegar a un acordo, a un compro

miso" ten unha reputación nefasta na 

sociedade europea. Especialmente 
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entre os mozos idealistas, que segµen dos vellos slogans do pasado en 

considerando que chegar a un acor- ámbolos dous bandos. 

do é oportunista e . algo escuro que · 

implica falta de c:oraxe. Non no meu 

vocabulario. Para· min a expresión 

"chegar a un acordo" significa vida. E Non creo nunha lúa de mel repen

o contrario de chegar a un acordo tina. Non son un sentimental... En 

non é idealismo nin devoción. O caso de esperar algo, trataríase máis 

contrario é fan.atismo e morte. Xa . ben dun divorcio limpo e xusto entre 

falei · da natureza do fanatismo. 

Requírese chegar a un acordo, a un 

compromiso, non a unha capitula- · 

ción. O que significa que os palesti

nos xamais deberían axeonllarse. Nin 

.fampouco os xudeus. 

Vou falar da natureza do acordo, 

pero quero dicir dende o principio · 

Israel e Palestina. E os divorcios 

·nunca son felices . Por moi xustos · que 

sexan, seguen ferindo, son dolorosos. 

Especialmente este divorcio en con

creto, que será rarísimo, porque · as 

dúas partes en litixio quedarán defi

nitivamente . no mesmo apartamento. 

Ninguén se vai mudar. E ó ser un 

qtie vai doer moito. Porque ámbolos apartamento moi pequeno, ser~ máis 
que necesario quén queda co dormi- niula. esencial. Unha vez que se pro-

Non é 
unha loita 
entre o ben 

e o mal 

dous pobos aman o país. · q e 

xudeus israelís e árabes 'alestin~s 
teñen nel fondas -dife¡ · ntes pero 

fondas- raíces históric 

moitos 

_ que atrevesar un doloroso ·_p -

ceso que pasa por prescindir O: 
soños, das ilusións, das 

torio A e quén co B e qué pasa co cedese á 1c10n, eo que israelís e 

cuarto de estar. E, como 0 aparta- pales ·i.o·s estarán list~s para saltala e 

mento é pequeno, haberá que facer t~ 
· algunha reforma especial no baño _e,,•.• 'l~I 

na cociña. Demasiados i n~'· ~ 
·tes. Pero sempre 

especie de· inferno en 

n agora neste p 

. 
esa 

Próximo. Se cadra unha 

unha cousa ós europeos: o noso con

flicto en Oriente Próximo é dol 

so, sanguento, cruel e estúpido, · 

non nos vai levar · miles de 

inv:enta-lo noso equivalente _ó ¡e ro 

duib:Gª~tro para esta zona. Seremos máis rá ' 1dos. 

cións especiais para os saif 

disputa de ?Cerusalén 

Así que antes de mirarnos 

vamente coma se fosemQ· ,, 
idiotas, árabes- icHGta_s , nte cruel, 

· 9s pasar centos de anos 

masacrándonos uns ós outros, na máis 

hpnorable tradición europea. 

e······ .. ······ 



Cultivo de xenes diferenciais 
Aí o tecles. Delegando a súa (in)capacidade de reflexión, neste caso, n 
machada que .leva na man. Aínda peor cando a delega nun botón, nunh 
enquisa ou nun contrato con ánimo lucrandi. Llorch non vai repolar unh 
carballeira; nin sequera tronzar unha cota para a lareira diante da que com
pón eses inspirados versos que percorreron tódolos peches dos telexornais 
mundiais: vai predicar co exemplo e acabar cos incendios quitándolles o 
combustible: as árbores. Xa falaramos neste ventanuxo sobre a idea brillan
te de deforestar para que non poidan arder as fragas. Estas cousas pasa 
cando non cultivamos eses poucós xenes que nos separan do resto de pri 
mates. Só así se poden explicar certo. tipo de actos. A noticia ha ter máis eco 
-ou non- cando decida, poño por caso, acabar co paro gaseando as colas do 
inem. Xa ameazou con acabar coa dopaxe combatendo os "asteroides". 
¡Osténtoreo!. 

A.Q 
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IRIMIA 60X100 
n o xa ontamos no u tras ocasións, a situación econóillica ·de Irimia, non é a mellor das posibles ... 

P r st raz' n púxose en marcha, o ano ·pasado, unha can;ipaña baixo o nome de IRIMIA 60X100 na que bus
cabamos. 100 irimegos (como mínimo) dispbstos a aportar 60 euros anuais por e para Irimia. Esas 100 perso
s rían unha e pecie de '.'socios protectores" que lle garantirían cada ano á asociaeión uns ingresos d.e 6.000€. Hai 
ue a larar qu stes 60€ estarían totalmei;ite á marxe da subscrición, e cóbranse de xeito anual. 

abemos que os temas económicos son m oi delicados e que para moitos de vós o pago da .subscrición á revista xa 
supón un importante sacrificio. Sen embargo, tamén somos conscientes de -que moita xente pode e está disposta a inves
tir 60€ na causa irimega. Se alguén non se sumou aÍnda a esta campaña e quere facelo, este é o momen
to. Cobraráselle no prinieiro trimestre de 2004, xunto coa subscrición á revista. 

Para apuntarvos ou recibir tnáis información non tendes máis ca poñervos en contacto con nós no 619.421.002, 
no Apartado 980 de Santiago de Compostela ou en irimia@wanadoo.es. Confiamos na vosa xenerosidade. 
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-IMPRESO PARA FAC .ERSE SOCIO D·E IRIMIA OU SUBSCRIBIRSE Á REVISTA 
Se queres facerte socio, subscribi rte á revista IRIMIA (ou coñeces a alguén que lle poida interesar recibir de balde os tres próximos números da revista) recorta este impreso e envíao ó 

Apartado 980 15705-Santiago de 'Compostela, ou escríbenos a irimia@wanadoo.es 

NOME: .. . · .............. . . . .......... . .. .. APELIDOS : ... .. .. ... · . . . . . . .. .. . ...... . . . ... . .. . . : .. . .... . ........ . . . .... ... . ... .. . ... . · . . .. . . .. . . . ... . .. . . . . . 
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QUERO SER SOCIA/- 0 : 3 € O 
QUERO SUBSCRIBIRME: Ordinaria : 21 € O 
Subscricción anual (22 números) -
OUERO SER 60x100: 60 € O 

DOMICILIACIÓN 
BANCO OU CAIXA E AFORROS: 

De apoio: 33 € O 

DOMICILIO DO BANCO: . . . .. . .. . ........ . . . .. . . . ...... . .... _ .. ..... . .. . ... .. ... ... .... . .. . .... . ... .. .. . CÓD. POSTAL: . . ... . . . ..... '. . .... . .. . .... · .. '. . . ..... . 
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Atentamente. 

Se queres podes ingresar directamente en calquera das nasas cantas indicando claramente o teu nom~ no impreso de ingreso e enviándonos unha copia xunto cos teus datos. 
Con ta: CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822 
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INTERNACIONAL 

·O FORO SOCIAL DE BOMBAI 

Os foros sociais estánse a converter 
m.inha plataforma de loita por unha 
nova humanidade, por . un mundo 
mellar. Intentan plantarlle cara ó sis
tema globalizador actual. Non se 
trata tanto de ser un movemento 
antiglobalizador, senón que é máis 
exacto dicir un movemento de loita 
por unha globalización máis solida
ria. Estanse a converter non só en 
elementos. de protesta, senón máis 
ben en "recintos" ~e debate e de pro
postas. Existe tin pensamento crítico 
e, en parte, unha recuperación dun 
modelo de cidadanía participativo, 
que as máquinas dos partidos trataban 
de eliminar, principalmente nos paí
·ses democráticos. 

O Foro de Bombai 
O cuarto Foro Social Mundial, que 

se celebrou entre o 16 e 21 do mes 
de xaneiro reuniu monxes budistas, 
campesiños brasileños, 'intocables' 
hindús e feministas mexicanas baixo 
a célebre consigna: "Outro mundo é 
posible". Participaron máis de 
120.000 activistas, ademais de .3.000 

·periodistas . O número de participan
tes vai medrando de Foro · en Foro. 
Este ano os debates artellárorise en 
catro eixes: a militarización das rela-

c10ns internacionais, a explotación 
dos traballadores, as discriminacións 
étnicas, ·a globalización e a soberanía 
sobre a auga; os alimentos e a terra. 

Os analistas estiman que este ano o · 
Foro foi algo máis radical cós tres 
anteriores, seguramente por desen
volverse nuri dos países onde o con
traste entre ricos e pobres é máis 
claro, e ademais porque estivo moi 
presente o contexto internac;:iorial 
crispado, tras a guerra de Iraq, a situa
ción actual e o deterioro da situación 
no Oriente Próximo. 

Na india o 70% da poboación vive 
en áreas rurais. Bombai é a expresión 
concentrada de mqitas contradic
cións da India: existen grandes ban- . 
cos e negocios, xera o 25% dos 
impostas dese grande Estado e . sen 
embargo máis de dous tercios da súa 
poboación viven en caseríos misérri
mos. Na India a maioría dos fogares 
carece dos elementos máis básicos de 

· hixiene. A economía está orientada á 
globalización, existe un desenvolve-

. mento desequilibrado~ crecente desi
gualdade de xénero, delincuencia flo
recente, inseguridade social, colapso 
dos servicios públicos e do Estado de 
dereito, corrupción masiva e demo-

. . 
crac1a en pengo. 

Moisés Lozano Paz 

· Con este Foro pode afirmarsé que 
"a altermundialización mundialízá
se". A el acudiron, ademais das men
cionadas delegacións, tamén grupos 
paquistanís. Isto aporta non só a 
potencia demográfica dos países asiá
ticos, senón tamén o dinamismo das 
súas loÍtas e taméri una verdadeira 
ampliación das súas bases· sociais. 
Sorprendeu ós observadores a varie
dade representativa dos indios: profe
sores universitarios~ pero tanién cam
pesiños sen terra, pescadores, aborí
xenes e, sobre todo, sen casta, "intoca
bles" en gran número. 

A importancia dos Foros 
Aínda que están embarcando nestes 

m9vementos organizacións políticas 
de "esquerdas", a súa importancia 
está moi mitigada polo vigor e 
número de participantes dunha nova 
e ilusionante cida.danía. Cqmo sinala 
Carlos Taibo: "unha das prioridades 
dos movementos decididos a plantar
lle cara á globa4zación que padece
mos estriba en calibrar cáles son as 
aristas negativas de contracumbres e 
foros que, pese a elas, seguen sendo 
un activo importantísimo para expli
car por qué tantas conciencias están 
empezando a despertar". 

e·············· 
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IN MEMORIAM 

-AGUINO, UN POBO ORFO 

am ncía tranquilo 
n d Aguiñ , p rcebeiros 

~ fonábans 1 itando o mar no s u 
labor cotián para arrincarlle ás pedras 
unha presa de encarapuchados negros 
e spumosos . Voltaban á casa para o 
xantar sen imaxinarse que a negra 
ombra que sobrevoara o pobo nos 

últimos meses remataría por acougar 
obre a rectoral,' onde tantas palabras 

e feitos a prol do galeguismo cristián, 
do idioma e do mar se pariran. Ás 
tres e media da tarde sonou o telé
fono coa negra noticia, Pace> de 
Aguiño finara sen remedio. 
A rectoral estaba fría, semellaba inva
dida por xente estraña que escribía 
papeis de necrolóxicas e recordato
rios, de caixas e flores, e autobuses e 
nichos ... 
A Igrexa Parroquial, a mesma que ten 
o mérito de ser a primeira de Galiza 
on todo integramente na nosa lin

gua, a mesma que o cura construíu 
a e coas súa mans, que vivíu tantas 
el bración e tanta despedidas, con

v rt u e n cap la ardente de Paco. 
aixa, a ula alba, e tola, biblia, cirios 

e bandeira de Galiza acompañaban o 
cadaleito. 
Aguiño respiraba paseniñamente, con 
alento entrecortado. A xente foise 
achegando á casa grande, como a 
Paco lle gustaba chamar, foi asentan- . 
do nos bancos xélidos de inverno 
coas miradas covardes orientadas ó 
chan, non eramos capaces de olla-la. 
caixa resistíndonos quizais a verificar 
que quen estaba dentro era o mar
iñeiro que guiaba a dorniña de vela 
con folio "Nosa Señora ·do Carme". 

Pasou o venres coa tristura e co frío 
nocturno, coa complicidade con 
Paco e con · quen estivo ó seu carón 

nos momentos máis duros, José Luís 
e Leonor, con Rubén e cos veciños, 
fregueses ou non, do pobo mariñeiro. 
o sábado amaneceu mallado. ó 
longo da mañá foron chegando flores 
e máis flores, sindicatos, partidos, 
confrarías, asociacións, institucións, 

.. . , e veciños, arnig?s, compañeiros, 
camaradas ... El non quería flores, nin 
caixa, nin nada, ¡que máis ten!. A 
xente non podía deixar de traer 
algunha cousa, sequera para esconde-

las bágoas e os pesares pola perda. Os 
comercios, os bares, as floristerías, os 
estancos, as librerías ... ían poñendo 
os· ·letreiros de pechado e preparán

dose para asistir ó adeus definitivo. 
A unha da tarde non. cabía ninguén 

na igrexa, o adro estaba florecido de 
ramos e coroas con mensaxes de aga
rimo e de tristura. 
Ás catro e media empezaron a desfi
lar os paxaros migratorios, un de aquí 
e un de acolá, coas súas estolas 
granates; algún retrasouse un pouco 
por non ter atopado a igrexa daquel 
pobo insurxente e complicado. A 
sancristía era pequena como vestiario 
e improvisaron no local, amañáronse 
e engalanáronse para a ocasión da 
visita do arcebispo. Alguén foi 

. poñendo cadeiras no altar, polas 

esqumas, xunto a pila e. xunta o 

marchou 
un cristián, 

un galeguista, 
un mariñeiro, 
· un veciño 

sagrario, para que couberan todos. 

Tamén tiña que haber un sitiño para 
as autoridades, pois Paco sempre o 

tivo, abaixo, -ó lado do pobo e de pé 
para quen chegaba tarde-; nunca 
houbo distincións ata o 17 de 

xaneiro, co finado de corpo presente, 

cando lle quixeron roubar. as vo_n
tades ou quizais, sen malicia, non 

entenderon a mensaxe do curiña 

aquel de aldea. 
Fomn reconfortantes as palabras de 

Espiña e de Pepe Chao. Foi reconfor
tante escoita-lo Himno do Antigo 
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Reino de Galiza, e as voces entrecor
tadas das mulleres do coro de Aguiño, 

e as verbas de Andrés, o noso veciño 
e irmán. Foi reconfortant"e escoita-la 
palabra sincera de Rubén e ve-las 

ofrendas; a Biblia Galega e o Sempre 
en Galiza de Castelao, que son pal
abra e foi o catecismo de Paco; a 
dorna de vela co nome da Patroa de 
Aguiño como sinal do pobo · e do 
mar; as medallas das dúas Romaxes 
celebradas no noso pobo "Batidos 
polo mar" e "Somos pedras vivas", 

símbolo ·.e . recordo do irimego, da 
mensaxe galeguizadora . e · cristiá do 
noso cura, e o pan e o viño en 

cerámica senlleira de Sargadelos. onde 
tantas veces consagrou o noso bo 
pastor. 
Rematou a ceremonia e coas meixe

las empapadas pola dor e pola rabia, 
entoaban o Himno de Galiza. Entre 
aplausos e ·entre vítores emprendeu 

paseniño o camiño ata o pobo que o 

viu nacer; tocaban a caixa e bicaban a 

bandeira entre saloucos e suspiros: 
adeus Paco, adeus m~u curiña,. adeus 

meu amigo, adeus mestre, adeus 
irmán ... Os máis duros, os que non 
qu]xemos que ningunha · bagoa aso

mara nas pupilas non puidemos 

soportalo máis, e ~omq un rego de 
auga limpa esvararon nas meixelas os 

salgados ·emocio~ados e sinceros. 
c .atro autobuses, e ducias de coches 
acompañaron a Paco ata o Son, ali o 
soterramos, con seu irmán, seu pai e 
súa nai, coma el sempre quixera, co 
mar da costa batendo contra ó cam

posanto. 
As gaitas entoaron o Himno Galega 

· mentras a terra caía sobre a caixa, un 

Pai N oso, oración que cristo nos 
ensinou., o filio · de Deus que ven ó 
mundo a ·morrer por nós, quizais 

Paco tamén morreu por nós nesta 
vida e olla agora para Aguiño dende 
a nova existencia alá onde estea. El 
tampouco se :V.a! de baleiro, deixa a 
súa leira sementada e somos nós os 

que ternos que seguí-lo seu camiño e 
non permitir que se perda canto fixo. 
Aguiño quedou orfo, marchou un 

· cristiáll, un galeguista, un mariñeiro, 

un veciño, un irmán, un pescador de 

almas ... -, non rosmes dende o alén 

por ver que aínda .seguimos choran
do, rematarán as bágoas e seguirá a 
esperanza de continuar coa túa 

angueira, será por ti amigo, porque ti 
nos ensinaches . que un home sinxelo 
pode ser o galega máis ilustre. 

A D. Francisco 
Lorenzo Mariño 

Dende o corazón e a cabeza, 
escribo. O corazón vai con Paco 
de Aguiño, co don Francisco do 
conto da robaliza, cqa súa huma
nidade, coa súa figura doente, 
. digna, de cristián enteiro, de home 
achegado ós seus, os homes do 
mar. Cando no 1 º domingo de 

· setembro pasado a comunidade 
do Home Novo da Coruña 
homenaxeou a D. Francisco, e nel 
á Comunidade mariñeira de 
Aguiño, nunha inesquecible 
Romaxe no espac10 natural 
"Parque Michiko" en Cambre, a 
nosa admiración abalaba entre a 
forza maltreita de D. Paco e a 
forza arroupadora do seu pobo 
que o acompañaba. 

Un crego para un pobo, e un 
pobo co seu crego. 
· D. Paco, home de comunidade, 

¡canto respecto e admiración leva-
ba consigo! . 

¡Que grande era o "vulto huma
no" de D. Pazo malia a súa fraque
za! 

Na sinxela plaquiña .da base do .. 
cruceiro no no~o Parque Michiko 
queda para sempre gravado o 
nome de Francisco Lorenzo 
Mariño,· exemplo de entrega, tra
ballo e forza cristiá ata a fin . 

. Unha vida son moitas vidas, 
cánto se podería escribir <leste 
criador de comunidade, <leste 
home que pasou facendo o ben. 

Estas son as miñas reflexións coa 
emoción do momento, acougue 
na paz este bo crego, este bo gale
ga. 

Celia Castro Ojea 
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O NOSO TABOLEIRO 
, 

O ULTIMO LIBRO DE MANOLO REGAL 
ROXELlO SUBIELA. 
A GRACIA DUN HOME DE ALDEA 

A máis dun lle pode parecer raro .que se lle dedique un 

libriño a un home normal e corrente do noso mundo 

·rural. Púo xustamente por iso, pola normalidade da per-:

soa, é polo que nos pareceu oportuno elaborar. esta 

pequena homenaxe. Se Regal fixo es_te libriño é porque se 

sente atrapado pola gracia do pequeno, do humilde, do . 

que non conta, do que non ten poder nin cartos. 

A historia do mundo da al.dea en Galicia está feita coa 

achega insignificante de centos, miles,".millóns de homes e 

mulleres, que cunha vida calada e eficiente apostaron por 

vivir digna.mente, con base ó seu traballo, á súa hon

radez; á súa capacidade de. unión e de organi

zación. O Roxelio hon ·é serrón un entre · 

moitísimos máis, homes e mulleres, 

que formaron esa cadea de 

vida nas aldeas de 

Galicia.· 
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JANSON E· OS OFICIOS 

. Os coches de ~wambo teñen pouco que limpár 

Ola, campas, 

¿Lembrades o cambio de pneumá

tico? Po is a de hoxe ten algo que ver 

con aquilo da productividade e o 

ritmo africano de facer as causas. 

Vouvos presentar a Janson . . Se 

algunha vez vistes un sorriso deses 

que parecen feitos a corazón aberto, 

que invitan á confianza absoluta, que 

che inspiran ·un optimismo inespera

do sobre a condición humana, ... ben, 

esó é o soiriso de Janson. 

Non puido rematar a escala, para 

variar, e colleu a vida pola lapela e 

plantoulle .cara. Iso, en otsiwambo, 

acá, fregando no ·coche de acolá, ven-· 

dendo o xornal nunha esquina. Ti 

podes non velo, pero el sempr~ te ve, 

acena, sorrí, - ... somos colegas, ínti

mos. 

·un día destes nos que nos c·onta

mos historias dos· nosos sitios distin

tos, díxome, con moita gracia algo 

así. "Alá en Owambo, no norte, non 

tes que traballar, sempre tes comida. 

¿Tes fame? Sempre hai papa · de 

mahango, ou calles unha fi:uita ... Non 

hai fame, todos comemos. ¿Precisas 

casa? Irnos xuntos ó monte e traernos 

os paus. Claro, non- precisas diñeiro, 

pero o malo é que se queres algo de 

significa que mercou un caldeiro, diñeiro, non sabes como facer. Eu 

apaño u un trapo vello, un bote . de - voulle a un negro que yexo cun 

oferta de lavavaixelas e tiro use polo coche e dígolle ¿ lrmán, límpoche o 

mundo ·adiante a . limpar coches. 

Clar?, chégache pola porta desa 

marieira, cos dentes branquísimos de 

. orella a orella sobre un fondo de pel 

escura e curtida, e ... dislle que ~i que 

limpe o que lle pareza. 

En canto te fas cliente empezas a 

atopalo por calquera sitio, varrendo 

coche? E claro; ponme cara de riso, e 

dime: "¿Ti pedíndolle cartas ó . teu 

irmán negro por limpa-lo coche? 

Vaites, busca · por aí un branca, non 

me fagas rir" 

O caso é que hai culturas ben 

adaptadas ó seu contorno e que con

seguen que os seus sexan basicamen-

·te felices. E sen moito desenvolve

. mento, sen demasiada monetariza

ción, sobrevivindo en comunidade, 

non máis, nin menos. 

Estas culturas chocan tanto coa 

marcha neurótica das sociedades 

indu.striais, que os resultados son 

incribles. Por exemplo, unha intermi

nable cola de autóctonos pedindo 

traballo nunha factoría de peixe ou 

nunha industria téxtil. Resulta que 

todos son perfectos Jansons, excelen

tes tipos, corazóns limpos, caras risei

ras, tipos fornidos, ... que só ·saben 

limpar. Contábame un dos nosos, 

dun taller de máquinas, que nunca na 

súa vida viu despezar motores e lim

par peza a peza coma nestas terras, ata 

quitarlle un brillo . tan sorprendente 
. . 

coma 1nnecesano. 

E así vos é o" conto de Janson, o 
conto da man de obra autóctona nas 

emerxentes democracias africanas. 

Pero iso si, limpan que amilagran. 

Unha aperta limpa, que o sol h~xe 

quenta morniño e o ventiño ven do 

mar. 

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

Palabra de Deus? 

Na nasa última. cita fornas algo atrevidas criticando os diccionarios, pero ó 
mesmo tempo tamén quixemos· recordar que non todo o que ali está é "pala

bra de Deus" ... As causas como son, ternos un amigo, si, o de cas Currás, que 

tódalas palabriñas que el di están recollidas no diccionario, ¡tiñades que ver 

como lle medra o peito cada vez que di algo que ó resto nin nos _soa e resul

ta que si vén no diccionario! Pero ¿que pasa?, ¿que só falan "ben" por onde el 

é?. Non: un dos autores dunha destas obras de máis difusión élle veciño ... Así 

que levo u canta de todo o léxico da súa zona. Queremos · con isto dicir que 

porque unha palabra que vós digades non estea no diccionario, non quere 

dicir automaticamente que estea mal, se cadra non foi recollida ·aínda, non 

Nós aquí de toda a vida ... ¡e seica somos bichos raros! 

houbo niriguén que soubera dela. Por exemplo,.nós non atopámo-la palabra 

froán para dar canta de algo que está oco ou baleiro polo medio, por exemplo, 

o molete de pan que deixa o panadeiro ás veces é moi grande, aínda que ten 

o mesmo peso, ¿que lle pasa?, que está froán, ten furados polo medio, ¿ é inco

rrecta ou aínda non deron con ela? 

Agora que anda111.0S polo efe, tamén nos veñen á cabeza foreada e froia, co 

ignificado de lambetada. Foreada tampouco aparece recollida, como moito 

vén *froíada) cualificada como palabra 11011 estándar, é dicir, como un dialec

talismo ou un popularismo, e o significado que lle dan é o de conxunto de tras

tes vellos. Froia si está, pero co significado · de burato que se faí no chan para facer 

carbón ou como póla de calquera árbore. En fin, ~í queda a nasa aportación, 

¿alguén t n d u algunha destas palabras? 

A í e todo, ¡coidado! Tampouco nos irnos levar a engarro e crer que todo o 

qu dicimo é corr cto, porque erras hainos, sobre todo por castelanización. 

Animád vos a nviarnos palabras de vaso que non atopedes nos dicciona

n d galega ¡e que non estean en castelán, claro!, nós publicarémosvolas 

aquí. ¡E p rámo-la vo a corre pondencia! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. No sentimento acompaño 
a todo hispano mortal 
que ature a vociferante 
campaña electoral. 

2. Hai tempo que o paciente 
non pode escorre-lo vulto, 
sometido ó sistema 
no que prima o insulto. 

3. Talmente é cada día 
o cheirume e o es.cándalo, 
que vai haber que quein~ar 
o rico aroma do sándalo. 

4. · -Lago os gramáticos bravos 
teñen manía nocturna 
e, trogloditas, o voto 
seica o meten na forna. 

5. A elección leva consigo 
profunda meditación · 
que xa a dereita dispuxo 
cacique de profesión. 

6. Aconsello ó candidato · 
que moi cándido non sexa 
porque xu11to á loita nobre 
andan a fraude · e a envexa. 

7. · Ás veces brinca a noticia 
e con ela tal boureo 
con toques inoportunos 
que o asunto poñen feo-. 

8. Tal sucede na parroquia 
deToques, que é de Melide, 
e un libre e pequeno informe · 
e independente se pide. 

9. Ese alcalde ex~cuta 
con Bach a "toccata-fuga"; 
abusa da confianza 
e os peitos da .nena zuga. 

1 O. A moza, dezaseis anos 
tiña, hoxe dezaoito; 
palas gadoupas do edil 

. a rai::aza sofre moito. 

11. Os do' Partido desculpan; 
inculpan ás feministas, 
.que pra aborto e amor libre. 
~stán dispostas e listas. 

12. Mentres xa o xuíz dictou 
primeira instancia sentencia, 
a causa non é tan grave. 
¡Así terán a conciencia! 




