
Quen é da terra, á terra 
pertence e da terra fala. 
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EDITORIAL A GRAN VERBENA 
O 9 de maio comenzan as actividades do 

Fórum da Cultura Barcelona 2004. Durante 

141 días Barcelona será sede de multitude de 

espectáculos, conferencias, exposicións e deba

tes, e milleiros de persoas de todo o mundo 

visitarán a cidade e poderán gozar coa impre

sionante reordenación urbanística que se levou 

a cabo nun sector de 214 hectáreas de terreo. 

Pero non só iso. Ademais do recinto do Fórum, 

xa se construí u tamén, co pulo do "efecto 

2004", unha residencia xeriátrica pública, un 

parque fluvial e están en proxecto 800 vivendas 

novas e un novo campus na chamada pola súa 

marxinalidade "cidade prohibida". As cifras son 

brumadoras: 2.500 novas prazas hoteleiras, 

cas 3. 000 millóns de euros de investimento, e 

xa máis de medio millón de entradas vendidas. 

R. almente asombroso. E a pesar das críticas 

qu d t rm]nado grupos están facendo contra 

fin n iam nto do Fórum, non cabe dúbida 

' unha xcusa magnífica para 

ig m drando e ademais revita

m r propio que os pobos (no senso 

mpl do t rmo) deben tamén protexer. E dá 

nv xa, sobre todo nun ano coma este no que 

o Xacobeo 2004 nos pon en bandexa a posibi

lidade das comparacións. Xa sabemos que son 

odiosas, pero é tamén un bo exercicio de aná

lise mirar para o outro, descubrir o bo e esixir 

o mesmo · para nós. Porque as diferenzas son 

abismais. A Xunta de Galicia, co seu inefable 

conselleiro de C.ultura, organiza o Xacobeo 

coma unha comisión de festas calquera, pero 

con cartas públicos. Aquí a cousa é contratar 

unha serie de "orquestras" (con todo respecto a 

Bob Dylan, David Bowie, etc.) , todas de.moita 

sona e prestixio, e traelas ó noso campo da 

festa. Unha vez que rematen os fastos, que. que

dará en Galiza de semellantes investimentos? 

Pois unha estatística na que se reflectirá un 

grande aumento do turismo ocasional, das 

ganancia do sector servizos e pouco ~áis. 

Todo demasiado perecedeiro, desgraciadamen

te. E tamo faltos de ideas innovadoras, de pro

x cto d desenvolvemento a longo prazo, de 

infra tructuras das que sentirmos orgullosos e 

que 1 ven o no o paí dunha vez por todas pola 

ví da modernidade . 

Bea Cedrón Vilar 

A AQUELA AS EIVAS DO CORAZÓN A 
Luisa coñézoa hai pouco tempo, e de vista. O. seu aspecto non 
pasa désapercibido: ten unha desas fisionomías que se quedan 
gravadas para sempre na memoria. 
A Luisa vaille todo mal: ten proble~as de saúde, de cartas, 
sociais e en todo canto subsistema poida potencialmente exis
tir conflicto. 
Luisa está soa, e espanta as moscas do run-run a golpe de 
Estrella Galicia, que, por certo., de galega ten todo menos o 
nome, que xa ten delito ... Seica que nas parénteses de repou
so coas que de Pascuas a Ramos a indulta o decurso dos días 
pinta fermosos cadros. Eu non entendo moito, pero disque son 
bos, como acreditan as exposicións coas que viaxou por 
Galicia. 

N amentres, entre unha causa e outra, cobra unha PNC (pen
sión non contributiva) por invalidez, porque en tanto non 
inventen outras rendas de subsistencia para artistas, ese é o 
único apoio material que reciben . os amantes do que non é 
obvio. Con todo, o esforzo de respirar a diario segue a ser 
inf!uctuoso. Entre outras causas, porque para comezar a falar 
de cambios na vida de Luisa deberiamos empezar polo come
zo, e chamarlle polo nome que sente como propio e que non 
é Luisa, senón Luis. E para iso non hai PNC que alcance. 
Que para as eivas do corpo aínda hai remedio, sequera mísero, 
pero para as do corazón non hai caso. 
Cóidate, Luis, porque es único en ti mesmo, pqrque formas 
parte do ecosistema, por ti, pola túa vida e por nós, para facer
nos merecentes do mundo que habitamos. Polo ben de todos, 
non creas iso de que ninguén é imprescindible. 



BOA NOVA 
..... .. ................... .. ......................... .............................. ....................... .............. ... ............................................ .................. ....... ........ ......... .. ... ..... .......... ... ...... ...................... ....................... 

A CLAVE . 
Xabi Blanco 

Xente responsable 

No evanxeo ae Lucas a escena da Ascensión vén enmarcada no 

último xantar de Xesús cos seus discípulos. Polo tanto, segun

do o terceiro evanxeo, a vida aespois da marte non significa o 

abandono ·da condición humana, senón a súa máxima expre

sión. Interpretar a Ascensión dende parámetros trascendenta.

listas e físicos é .realmente algo infantil e empobrecedor. 

No relato lucano danse, en primeiro lugar, as "instruccións de 

despedida" con respecto ó que ten que ser a misión cristiá : 

trátase dunha misión para o perdó_n ( "a conversión e mailo 

perdón dos pecados"), para refacer a historia ferida, para curar, 

non tanto para implantar ideas relixiosas; é, ademais, unha 

misión de carácter universalista ("a todo os pobos"). Esta obra 

de entrega á construcción da vi·da estará impulsada polo dina

mismo do Espirito ("heivos mandar o don prometido por meu 

Pai"). 

A Ascensión vén entendida aquí ,na clave e no molde da sepa

ración ("foise separando deles"). Está querendo indicar que o 

discipulado ha iniciar un ·camiño autónomo coa forza de 

Xesús. A misión cristiá consiste, pois, en poñer en práctica a 

capacidade que Deus mesmo sementou na historia humana. O 

Espirito é a grande axuda que non só non dispensa de respon

sabilidade, senón que convoca a potenciar tal responsabilida

de diante da· tarefa eclesial e social que hai que levar a cabo. 

1 ._____ O_EC __ O _ _.I . Damián Nogueiras 

Alegría, no final do libro, alegría, despois da marte e sen saber o que 

podía acorrer, alegría. 

Está claro que cando tomamos unha dec:isión, e a valoramos, cons

ciente ou inconscientemente, facemos unha idea do que vai supor 

no futuro para nós (e así fixeron os apóstolos). E por aqueles días 

do Le 24, aínda co despiste dos últimos acontecementos, para os 

discípulos a súa decisión continúa a dar os seus froitos, e teñen que 

seguir con alegría, que queda moito por facer, aínda quedan todos 

os "Feitos ·dos Apóstolos", centos de cartas e ata Linha apocalipse. 

Dá igual a transcendencia da decisión, creo que o importante é a 

alegría coa que seguimos adiante, con esforzo, con temores, con 

incertezas, mais con alegría. A miña última gran decisión que 

tomei, unha desa·s que a xente di que che cambia a vida (supoño 

que ós apóstolos o seguir a Xesús tamén lles cambiou a vida), e 

vaime custar esforzo, vou sentir medo, non vou saber que facer en 

moitísimos momentos. Pero téñoo claro: afrontareina contento. Así 

quera continuar, cheo de alegría. Callamos as nasas pequenas deci

sións, as nasas pequenas "seguir a Xesús" e cheos pe alegría goce

mos das resurreccións nasas de cada día. 

9 ............ . 
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APENEIRA 
. o 23 o CENTRO 
GALEGO. DE 
BARAKALDO vai recibir o 

"Pergamiño de Honra" e ANT[A CAL o 

"Pedrón de Ouro" na _Casa de Rosalía. Na 

foto, a Rosalía que nos acolle na entra

da deste centro centenario de Euskadi. 

Antía Cal fundou no ano 1961 o colexio 

"Rosalía de V_igo" cun compromiso revo

lucionario na pedagoxía e con Galicia, 

con aulas co nome de Castelao, Bóveda; 

labregos, maíiñeiros, etc. Hoxe é un 

centro excepcional no sentido de que é 

xestionado por unha cooperativa de 

país. 

ARXENTINA segue enfuscada nunha encrucillada_ que viven a fondo os 

máis de 85.000 nacionalizados e outros 200.000 tamén de orixe galega, sobre todo 

eses máis de 20.000 galegas na miseria,. En Galiza hai entre 5 e 6 mil arxentinos (2.000 

sen papeis), o 8,5 dos estranxeiros. Na foto, Antonio Adolfo lópez do F~rrol se~uestra

do e desaparecido ós 24 anos xunto coa súa conpañeira Estela. Este foi un dos tantos 

crimes impunes na dictadura arxentina (1976-83) que levou á "desaparición" de 28 

galegas e galegas entre os 30.000 desaparecidos segundo as investigacións de Garzón. 

Coa Lei do punto final naquel país Mn foron investigadas. N"on só foron torturados e 

asasinados, as súas familias foron expoliadas polos militares e os seus secuaces. 

Os premios MESTRE 
MATEO: Chano Piñeiro, Fernando 

Reí, Xosé Sellier, son sinal da fervenza 

do naso cine, ós que se presentaron 150 

profesionais e 40 productores. Nós irnos 

ver ILEGAL, unha longametraxe sobre o 

tráfico de inmigrantes de África a 

Europa, de Ignacio Vi lar, na foto, quen 

- xa fixera Polisóns (1999), un filme social 

ateigado de acción, amor e entretemen

to. É o drama de 440 polisóns que che

garan aq.uí nos 90 e seguen a arribarás 

nasas costas -no 2001 dos 40 só 2 

acadaron o asilo político-, pala rota de 

mad~ira dende Serra Leona, Costa de 

Marfil. .. Algúns chegaron martas pois 

non aturaron unha viaxe inzada de ris

cos fuxindo dunha marte segura en paí

ses onde son repatriados, pois adoitan 

vir sen docume'ntación ~ 

O 25 cúmprese co desexo de moitos e moitas lucenses: o traslado dos restos mortais 

do fundador da ·parroquia da Milagrosa, XOSÉ FERNÁNDEZ 
NÚÑEZ (1896-1963) dende o panteón familiar de Outeiro de Rei á igrexa que el 

construíu. Foi un crego xeneroso e acoll~dor que morreu na pobreza, pois socorría sen 

acougo ós máis pobres na posguerra, despois de exercer tamén no ensino medio como 

profesor de Filosofía, onde mostrou os seus amplos coñecementos, que lle valeron o 

aprezo dos intelectuais de Lugo daquel tempo . 
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lrimia de Lugo convócanos ó seu Foro · 

aberto, no que participan crentes e non 
··o crentes con este lema: 

XACOBEO A DEBA-
TE,,. Será o día 14 e contará coa 

intervención de Bernardo García 

Cend·án, o aspecto sociolóxico, Manolo 

Regal, a faciana relixiosa e Félix López 

Arias ... Este Foro farase 2 ou 3 veces ó 

ano. Tamén reaparece a revista Génesis 

para celebrar os 25 anos do Movemento 

Bíblico. Por el pasaron 1068 lucenses, 

case todos laicos, 70 deles fixeron os 3 

anos do ciclo completo: "As grandes 

experiencias relixiosas do Antigo Israel", 

"San Paulo e as primeiras comunidades" 

e "Os Evanxeos e os derradeiros escri-

tos". 

Viaxamos a PORTUGAL, capital do futbol europeo dende o 12 de xuño. 

Pero o 28 principia o Festival Rock in Ria coa actuación de Paul McCartney e conti

nuará ata o 6 con Peter Gabriel, Gilberto Gil, Sting, etc. no Parque Bela Vista de 

Lisboa,. Xa no San Xoán paga a pena viaxar a PORTO a unha das festas máis intensas 

do sur da Gallaecia, mergullarnos na cidade vella: a catedral, os pazos, os cafés, o 

barrio da Ribeira, ·unha viaxe polo río Douro, nun destes barcos, coa ponte de Dom 

Luis 1, ó fondo, na foto. 

OS TRASTORNOS 
NA ALIMENTACIÓN 

11 XORNADAS GALEGAS DE EDUCACIÓN NO 

están a medrar: a anorexia afecta a 25 

de cada 100.000 mozos e mozas meno

res de 25 anos, multiplicase por 2 nos 

últimos 30 anos e a bulimia por 5 . En 

2002 detectáronse en Galiza 166 casos 

de anorexia e 41 de bulimia. Unha de 

cada 150 rapazas (entre 12/18) vai 

sufrir a anorexia e o 130/o bulimia, 

nunha proporción de 2 varóns por 10 

mulleres. É tal o deterioro da saúde: 

ansiedade, depresións, autoillamento 

familiar, que nalgúns casos chega ó sui

cidio. Hai asociaciÓns na Coruña 

(981223792) e Vigo (986436541 ), pero 

as unidades de saúde non teñen un ser

vizo especial se exceptuamos o Hospital 

de Conxo. 

RURAL. Serán o 29 de maio en Santiago baixo o "Educación e .desenvolvemen

to rural. O compromiso" e están organizadas pala Mesa de Educación no Rural. Nas 

conferencias, que van ter lugar na· Facultade de Ciencias da Educación no Campus 

Norte de Santiago, participarán: Fernández Oca, Roser Boix Tornas,. Avelino Pausa 

Antelo, Sabela Díaz Regueiro e Lois Ferradás. 

A MILAGROSA é o barrio máis populoso e dinámico de Lugo. Ten unha 

Asociación de veciños moi comprometida que vén de publicar o primeiro número da 

· súa revista, todo coordinado por Valentín Arias Pontón, egrexio irimego. O seu laboré 

arduo: creación de puntos verdes e espacios de esparcement~, apoio á planta de com

postaxe, aparcadoiros ... Esta poboación estase a arrequentar con novas iniciativas des

pois do desmatelamento das industrias que atraeran tantos veciños do rural. 

9 : ..... ...... . 



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

,,, 

POLITICA 7intxu 

Municipais. Segunda volta 

Está a punto de se cumprir un ano desde a celebrac~ón das eleccións municipais. E 
estamos asistindo a unha auténtica segunda volta, a un trasacordo do que foi a elección 
de alcaldes segundo os resultados acadados daquela. Apagados os ecos dos escándalos 

vividos en cancel/os como Carral, Sarria ou A. Porqueira, veu lago a longa agonía do . 
pacto de progreso no Cancel/o de Vigo, que cJ.eu finalmente paso ó PP na alcaldía. E '[ 

agora volve falarse de moción de censura, iso si, despois de que lle dean un carguiño a 
Pérez Mariño. 

Nava Castro e o popular 
González Solla presentan
do a moción de censura en 
Pontea reas 

P ro nestas últimas semanas, logo das eleccións Baiona socialistas e nacionalistas logran afianzarse 
erais, hai moita movida nos concellos, con axustes contando cunha das candidaturas independentes. 

de contas entre os partidos. Xa non é a suposta rebel- CoinC:idindo tamén con todo isto, rebenta o 
día dun Moncho Ares en Sada, expulsado do PP, o chamado pacto de progreso en Arzúa. Os dous con
que non lle impediu facer campaña para ese partido, celleiros socialistas nunca se sentiron entusiasmados 
xunto co tránsfuga que lle deu .ª alcaldía. na súa coalición cos cinco do BNG. E de conflicto 

En Verín foron os socialistas os que deron o pri- · en conflicto chegaron a votar co PP contra os presu
meiro golpe aliándose con Cid Ha~guindey, b antigo postos elaborados co BNG. E o alcalde nacionalista 
alcalde do PP, expulsado logo de ser condenado polo presentou a moción de confianza vencellada .á apro- ~ 

xulgado, para desbancar a Jiménez, que gobernaba bación deses orzamentos. Agora a palabra. está no 
polo PP como cabeza da lista máis votada. Pero de campo do PP, que estudia a presentación dunha 
conta~o replica o PP en Ponteareas, chegando a un moción de censura, á que os dfrixentes socialistas 
acordo cos excomungados da familia Castro (iso si, negan o seu apoio. Pero non consta en ningún sitio 
fa ; nd o renunciar á alcaldía), para derrocar o pacto que os seis do PP non lle vaian ofrecer a alcaldía ós 
P E-BNG. dous socialistas. 

O do PP de exan facer unha operación similar En definitiva, que a conmoción causada polos 
n Porriño, p ro o pe o de Barros non é fácil de . resultados das eleccións xerais parece que reviviu 
m r n f: vor d Ordóñez e sería moi alto o prezo outros numerosos conflictos, agora no ámbito muni
qu h b rí qu pagar por readmitir ó exalcalde e . cipal. E os cidadáns asisten moitas veces confusos a 
darll ; m m t mpo a alcaldía. E, mentres tanto, en . diferencias políticas de difícil comprensión . 
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O día primeiro funche á manifestación do 

traballo. Non había moita xente, é verdade. 

Pero sentinme ben entre aquelas xentes que 

berraban. Onde· hai berros hai vida, qué raios. 

A _pena é que nunca miro a xente da Igrexa 

defendendo ós traballadores, será que os bis

pos, e os vigairos, e os cóengos, non saben o que son os contratos.

fuco e iso da precariedade ... Pero, sabes.?, hai cregos que non chegan á 

fin de mes, porque non van a enterros e funerais, nin teñen clases de 

refución, e viven grazas á axuda da familia e dos amigos, e ninguén 

lles pregunta como lles v~i ... , e teñen que pagar un coche e un piso 

e facer de xantar, coma calquera traballador o.u traballadora. Pois eu 

quedo con eses, que seguro son dos que ínvitan a un glorio na taber-

na, e non dos 

qu~ aga.rdan ser 

convidados. 

Veuche xente 

seria!, · de aló do 

Vaticano; a 

Compostela, na 

prensa dicían que o número 3, coma no PSOE. 

Aquí morreunos un bo amigo, dos que traballa

ban sen pedir nada, dos que sempre axudaban, 

dos que non querían medallas nin tratamentos ... 

Tocab~ as campás da parroquia, ía sempre ás · 

reunións, buscaba o ben de todos e de todas, 

o Xaime de Marcos. Que bo veciño! 

Unha ves fóronlle os Testigos de 

Jehová pola porta cunha desas 

revistas cheas de xardíns, e 

sabes que lles dixo?,- É moi 

bonito, pero a quen lle toca cortar o céspe

de? Seica andan moitos co do bispo auxiliar de Sa~tiago, pois vaia! a 

min preocúpame máis . o . das mulleres maltratadas na Galiza, que son 

un montón. O do bispo interésame tanto como o do novo delegado 

do goberno que puxeron, que non sei quen é. Hoxe lin do Xocas, 

oes, era un paisano auténtico. Canto traballino! e que ben debuxaba, 

e como. lle quería á Virxe do. Viso. Velaí vén o San Cidre, o santo do 

sacho, e vaia a que se montoti en Madrid polos vidros do Kiko, ser 

son feísimos, pero disque anda polo medio o Espírito Santo ... É boni

ta a festa do San Cidre, a xente da aldea, a mellar! E se están o 

Juancho e o Alfonso de Guitiriz ten que ser soada. Agora queren tirar 

o Santiago Matamouros da G.:atedral, -quen llo mandaría poñer- Eu 

creo que tiñan que saír todos de ali e ir ó Estreito, e converterse en 

SantiagosSalvaMoros. En fin, non digo máis, vaia por Xairne de 

Marcos. _ ......... .. 
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25 
O pasado 1 de maio a Unión Europea ampliouse a 25 países membros. Desde a súa 

creación en 1957, as incorporacións véñense repetindo periodicamente, algo que non é · 
tan común como poida parecer se nos fixamos noutras asociacións plurinacionais como 

poden ser o Tratado de Libre Comercio (Canadá, EUA e México). 

l e de que en 1986 España e 

rtugal ingr saran n st club de 

p aí , Europa converteuse nun asun
to moi cu tionado entre nós : as 

cota do leit , as axudas ó campo, a 

moeda única, o reparto dos caladoi

ro de pesca ... Na práctica comproba

mos que os grandes temas económi

co que nos afectaban pasarían a 

debaterse en Bruxelas. 

Dezaoito anos despois en Galicia 

cada vez on menores os debates que 

suscita a Unión Europea. As axudas 

económicas melloraron as nosas 

e tracia e autoestradas; as nosas cida

de fóron e embelecendo ó tempo 

que e peonalizaban financiadas con 

carto europeo ; hoxe ternos tres 

aeroporto e tre universidades situa

da na tr idade que foron deli

ñand ónd e situaría a Galicia rica 

de n olta. Galicia d s nvolveuse 

ara ó mar pacio de eu aberto á 
omuni a ión, á viax e ó comer-

10. mar mpr foi a maneira máis 

d ad d m r iar e comunicarnos. 

Estes son os piares sobre os que se 
construíu a Unió~ Europea. 

A apertura de fronteiras entre os 
países membros fixo que as empresas 
puidesen vender máis barato e que 
puidesen produdr onde elas conside
rasen mellar. Crear un gran mercado 
foi a maneira de dar saída a moitas 
aventuras empresariais para as que os 
seus propios países quedaban peque
nos: producían máis do que ali se 
consumía. Ese beneficio empresarial 
que tiveron os países riláis desenvol
vidos tiña un pun.to escuro. ¿Como. 
lles afectaría ós países menos desen-

¿Que lazos 
queremos 

que nos unan cos 
demais pobos 

europeos? 

,volvidos o desembarco destas grandes 
corporacións? 

Pero este éxitO trouxo outra cara 
menos agradable: o interior galega 
que seguiu lenta pero continuamente . 
despoboándose, sen que ningunha 
Administración local, provincial, 
galega, española ou europea dese coa 
n:ianeira de evitar unha inercia que 
vai enfermando a terra que pisa. 
Hoxe ese é o principal problema de 
desenvolvemento no noso país. E 
non parece · que dearr10s. atopado 
unha resposta axeitaQ.a a el. O naso 
interi?r parece ser inútil para o pro
greso económico. Nada nel serve~ 

Nada nel pode crear riqueza e pos tos 
de traballo? Nada nel pode mellorar 
a vida dos seus habitantes? 

A cohesión tantas veces reclamada 
por · ·uns e prometida polos outros 
segue sen facerse efectiva. Ben é 
certo que todos medramos nestas 
últimas. décadas, pero as distancias 
coas zonas máis desenvolvidas seguen 
sendo as mesmas ou maior~s que en 
1986. Seguimos sen ter capacidade 

¡ · 



para crear novos lugares de desenvol
vemento que evite condear rexións 
enteiras á emigración. 

A ampliación 
N esta situación prodúcese a amplia

ción da Unión Europea en dez países 
máis: República Checa, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, · Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta e 
Polonia. Hoxe somos 455 millóns de 
habitantes, dos que o 20% acaban de 
chegar. A incorporación <lestes países 
vai facer que a média da riqueza euro-

. pea baixe e, polo tanto, rexións que 
antes ·estaban por debaixo dela e eran 
receptoras de axudas europeas, agora 
as deixen de recibir. Os países afecta
dos están argymentando que iso sería 
obrigalos a asumir eles a maior parte 
do custo económico da ampliación, 
cando as SÚ?-S economías aínda non 
están tan desenvoltas como para apro
veitar os beneficios dun mercado 
único máis grande. Son os países do 
centro de Europa os mellar situados 
histórica .e economicamente _para 
beneficiarse da ampliación. 

Por outra banda, o feito de que 
sigamos medrando tamén debe facer
nos ·reflexionar sobre cales son os fins 
da Unión Europea. Un proxecto 
coma este, que foi creado de arriba a 
abaixo (de gobernantes a goberna
dos), vai calando entre todos e obrí
ganos a coñecernos un pouco máis . 
Que lazos queremos que nos unan 
cos demais pobos europeos? En que 
basea-las nosas relacións? É posible 
seguir medrando sen a penas coñe-

l Las fases de -la UE 
c:Jt951 

19'3 

1911· 

cernos? Que lugar ocupa en todo 
isto a creación dunha Constitución? 

O debate 
A Unión Europea foi unha das 

ferramentas que posibilitou un dos 
períodos máis longos de paz e pros
peridade neste continente (tan vello 
coma calq~era outro) . Proxectala .. no 

futuro esixe un debate maior có de 
facer un mero reparto de axud;s eco~ 
nómicas, e nese . debate teñen que 

estar presentes as seguintes preguntas: 

1.~ Como frear o despoboamento 
e empobrecemento que sofren certas 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

onla 

Letonlll 

--"' ... '"' .· 

·Malta d 

. rexións europeas? Para . onde debe 
apuntar a cohesión social? 

2.- Como evitar que a deslocaliza
ción de empresas se converta nunha 
escusa ·para precarizar aínda máis as 
situacións laborais de millóns de 
europeos? 

3.- Como afrontar a construcción 
dun Estado de Benestar que garanta 
unha Seguridade Social pública e de 
balde, uns servizos públic"os parellas 
entre os cidadáns europeos, un acce
so a un ensino de calidade no que a 
igualdade de oportunidades e a 
investigación sexan prioritarias? 

4.- Como conciliar a vida laboral e 
doméstica de millóns de homes e 
mulleres para qúe teñan tempo de 
traballar e de gozar dos seus fi.llos? 
Por que hai vinte anos chegaba un só 
soldo para manter unha casa e agora 
dous non son ás veces suficientes? 

5.-E por último, como evitar a 
lenta e continua desfeita ambiental 
que o noso progreso está producindo 
na Terra? 

e·········· .. 
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A VIDIÑA DAS MULLERES NA IDADE MEDIA 
Un fungo atravesado, chamado aspergil/ius, tívome en paro forzoso todo este tempo e 
con poucos azos para escribir. Xa un pouco recuperada, volvo con estes .l.lretallos" e na 

vosa garimosa compaña. 

ab mo algo da úa vida polo que · 
ela no contaron? Non. En realidade, 
on os homes, e case sempre de igre

xa, o que falan por elas. Un sonado 
hi toriador, G. Duby, di que se estu
damos a historia dos homes .e non a 
das mulleres estan1os ignorando a· 
metade da humanidade. 

A mulleres estiveron historica
mente ometidas ó home, excepto 

orno viúvas, único estado no que 
podía ter independencia económica 

intelectual. A escritora Cristina de 
Pizan, xa no éculo XV, fala no seu 
libro A cidade das damas da súa toma 
de conciencia na de graza de ter 
nacido muller, pois a figura feminina 
paree deformada polo peso do 

prexuízo ideolóxicos. 
En canto á muller gal ga, sabemo 

da úa vida polo documentos que 
hegar n á nosa man coma foro 

te tamento di po ición sinodais, 

cantigas rnedievais de amor e de 
anugo e, sobre todo, o Código das Sete 
Partidas de Afonso X o Sabio, un bo 
recompilatorio da lexislación da 
Idade Media. As mulleres non poden 
testemuñar, porque a súa eiva princi
pal é "o engano e a febleza". Só podían 
facefo en "cusas ditas en forno, muíño, 
banno ou jonte". 

Di a historiadora Carme Pallares, 
autora dun fermoso libro sobre as 
mulleres na Galiza medieval, ·que 

cómpre falar de mulleres e non da 
muller, posto . que a posición social 
marca máis có sexo. En Galiza, di 
Carme Pallares, non contamos con 
fontes nin extraordinarias nin especL
ficas para o estudo das mulleres. 

As mulleres estaban sempre baixo a 
titaría de país, parentes e, se casaban, 
do home. Por iso pasaban por só tres 
idades: virxe, casada e matrona. Toda a 
úa vida xiraba en torno ó valor da 

virX:indade. E para desenvolverse na 
vida tiñan tres opcións: casamento, 
marxinalidade (prostitución) e con
vent.o. O rei Afonso X o Sabio,' no 
Código das Sete Partidas, dá unhas 
curiosas razóns polas que ó matrimo
nio se lle chama así e non "patrimo
nio": "matrimonió quier dezír oficio de 
madre, e la madre sufre maiores trabajos 
con los fijos que el padre .. . ". 

A muller solteira vai co cabelo ó 
aire. Pola contra, a muller casada leva 
sempre a cabeza cuberta. 

En resumo, a muller "deve ser muito 
gardada". A maldición divina é a de 
sufriren a dominación do home, e as 
mello res · virtudes teñen que ser a 
submisión, a humildade e a mansedu
me. 

Ata para os santos da Igrexa como 
santo Tomé de Aquino o varón é o 
principio e fin da muller. San Paulo 
non queda atrás ordenando que as 
mull.eres rion falen en público. Deben 
redimirse de dúas culpas: ser pecado-. 
ras e ser mulleres. Ata a Historia 
Compostelana dos tempos de 
Xelmírez, falando da raíña Urraca, di 
que o ánimo da muller. actúa como 
malignísima víbora. En realidade,. 
como a .separación de sexos era total 
a partir dos sete anos, a · muller· era 
temida por ser a gran .descoñecida. 

Nas Cantigas de amor e· de ~nugo 
vemos outra relación home-muller. 
A dona qu 'eu amo e tenho por senhor . 
preséntanos. a muller como dona e 
s·eñora e o trobador entrégase como 
vasalo. O amante servía a quen con
sideraba inferior, velaí a terminoloxía 
da sociedade feudal, vasa.los e amos. E 
como aínda hai moitísimo que falar 
das mulleres, deixamos para o vindei
ro Retallo causas moi curiosas forne
cidas. polas crónicas. 
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A PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DE CHIPRE 
O día 1 de maio a Unión Europea incorporou dez novas países. Dáse o caso curioso e 
·problemático de que Chipre nón entrou enteira nesta Unión Europea ampliada. A illa 
está dividida politicamente dende 1974. O .diálogo entre os líderes das comunidades 

turca e grega de Chipre e os resultados do referendo fixeron fraéasar as negociacións 
para a reunificación da illa. Por iso, só a parte grega de Chipre integrará a Unión 

· Europea. 

As súas principais exportacións .son: 
roupa, patacas, cigarros e productos 
farmacéuticos. 

Unha breve historia de Chipre 
A illa está dividida desde 1974, 

cando as tr-opas turcas invadiron a 
metade . do norte, en resposta a un 
golpe organizado por militares 
greco-chipriotas.No norte quedou 
un terzo do territorio habitado por 
chipriotas de orixe turca. Nos dous 
terzos restantes, no sur, viven chi

priotas de orixe grega. A expansión 
da Unión Europea acelerou a busca 
dunha solución para o conflicto. 

, ,..,., 

Chipre conta cunha poboación de 
802.000 habitantes. A capital é 
Nicosia (Lefkosia para · os grecochi
priotas, Lefkosa para os. turcochiprio
tas). As linguas son o grego e o turco. 
Dúas son as relixións: cristiá, islámica. 

Os intentos de reunificación 
A historia recente de Chipre está 

marcada pola. enemizade entre os . 
seus habitantes de orixe grega · e 
turca. No ano 2002 comezaron a rea
lizarse negociacións, auspiciadas por 
Nacións Unidas. En novembro dese 
ano a ONU presentou unha propos
ta de acordo de paz; e pouco despois 
a Unión Europea invitou a Chipre a 
asoCiarse. 

Sen embargo, a pesar· da enorme 

pre.sión da comunidade internacio
nal, no momento actual perdéronse 

Unha muller 
turcochipriota 
pide o si no 
pasado 
referendo 

Aree T~c.o-chipriota 
...r 

as esperanzas de que a illa se una sen 
divisións á Unión Europea nun futu
ro inmediato, dado que os líderes das 
comunidades grega (Tassos 
Papadopoulos) e turca (Rauf 
Denk:tash) non cumpriron co prazo 
de marzo de 2003, imposto por 
Nacións Unidas para acadar un acor
do. 

O rexeitamento greco-chipriota 
do plan de Kofi Annan mantén 
enquistado o conflicto derivado · da 
invasión turca e evita que caía o últi
~o muro de Europa. A actitude gre
cochipriota, unha comunidade prós
pera, non está exenta de cálculos 
egoístas e reservas mentais respecto 
do seu injrnigo tradicional. Isto dilúe 
o soño da comunidade turcochiprio
ta, fundida no subdesenvolvemento. 

Así, o pasado 1 de maio deste ano 
2004 só o sector grego da iµa ingre
sou na Unión Europea. Turquía ten 
un interese especial en que se resolva 
a situación, xa que as súas propias 
aspiracións a entrar na Unión 
Europea están ligadas á reunificación 
da illa. 

Bases 

40 

e ·············· 
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HORIZONTE 
UNIVERSAL 

OS ,"LEXIONA.RIOS DE CRISTO" E O NOVO 
EXERCITO PAPAL 

O fundador Marcial Maciel 

And~ r í un grup crjstián , con 

m it predi ~rn en to a tualmente 

ante as altas instancias da Igrexa 

' atóltca, que ten un no me tan con

tradictorio omo "Lerionarios de 

Cristo Rei". E digo contradictorio 

porque, en primeiro lugar, a única 

relación de Xesús Cristo coas lerións 

do seu seu tempo -as lerións armadas 

do "romano imperialista, puñetero y 

de almado", que dicía a cantiga de 

Carlos Mejía Godoy- foi a malleira 

que lle deron e cravalo na cruz. Pero, 

en segundo lugar, o que é máis grave, 

nos Evanxeos a "lerión" é o demo, 

como queda de manifesto no· relato 

de Xe ús botando fóra dun home un 

mal espírito. Cando o Mestre lle pre

gunta ó mal e pírito como lle cha

man, e te repóndelle: "Chámanme 

le ión, porque omos moitos". 

Como non podía ser menos, o único 

lug r axeítado para es mal espírito 

fóra do hom p rturbado era... os 

parcos, animais noxento , in1puros, 

para o xudeus; ali manda Xe ús os 

demo , cab do bos do porquiños 

Pode_ que a algúns lectores non lles 
soe sequera este grupo, que forma 
parte dos máis influentes na Igrexa 
actual, na que os chamados "novos 
movementos" son os que máis "cor
tan o bacallao", desprazando ós que 
levan máis anos (franciscanos, domi
nicos .e xesuítas, que lle parecen a este 
papa demasiado "liberais" e presunta
mente máis preocupados de sacar a 
xente da pobreza ca de falarlle de 
Cristo, aínda que o verdadeiro pro
blema foi ter chegado "demasiado 
lonxe" no s~u compromiso, apoiando 
a Teoloxía da Liberación) . Nos 
ambientes de Igrexa tense dito que 
estes "novas" movementos son o 
auténtico "exército" do Papa nas súas 
arelas de reconverter o mundo ao 
catolicismo. 

Estes grupos son: os "kikos" (o 
Camiño N eocatecuá1enal do pintor 
madrile.ño Kiko Argüello, un burgués 
converso), Comunión y Liberación · 
(do cura · italiano Luigi Giussani), os 

(Me 5, -12). Acto dos lexionarios no Brasil 

Focolares (da tamén italiana Chiara 
Lubich), o Opus Dei (de "San" 
Josemaría Escrivá), a Renovación 
carismática (de Patti Mansfield). .. e 

· dutros, entre os que está o grupo do 
que estamos a falar: os Lerionarios de 
Cristo, do cura me:xJ.cano ultracon
se.rvador Marcial Maciel. Este ilumi
nado, que tivo problemas coa xustiza 
mericana por problemas .de presun
tos abusos a . menores, fundou os 
Lerionarios e_n Mérico en 1941, e 
soubo medrar no medio da marea _.. 
anticlerical que reinaba naquel país 
trala terrible . guerra dos "Cristeros". 
Coma outrns tantos fündadores, ten
tou desde o comezo viaxar a Roma 
en busca do apoio papal, e · c.onse
guiuno a través de España en 1946, 
apadriñado nada menos que polo 
mm1stro franquista de Asuntos 
Exteriores da época, Alberto Martín 
Artajó, entusiasta propagandista cató
lico. Desde aquela non deixaron de 
medrar nos ibéricos pagos. O ·xorna- · 
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lista José Martínez de Velasco, redac
tor xefe da axencia Efe, e que escri
biu recentemente un libro sobre esta 
congregac10n, relaciona ós 
Lexionarios de Cristo con Ana 
Botella de Aznar, Cayetana de Alba, 
Alicia Koplowitz, Gustavo Villapalos 
e . os ministros Ángel Acebes e José 
María Michavih,ademais doutros 
altos cargos. Pero o gran padriño da 
organización en España, sobre todo 
cos cartas, foi o empresario Íñigo de 
Oriol .e Ybarra, presidente de 
Iberdrola; nada menos que catro 
"curas lexionarios" saírori desa fami
lia. 

Ademais do conservadorismo, un 
aspecto común de todos estes grupos 
-nuns máis ca noutros- é o gusto 
polo poder. Están convencidos de 
que a "evanxelización" xógase na 
loita política e nas loitas polo poder 

dentro da Igrexa; eren que o poder é 

necesario para impor as súas doutri

nas, que serían as únicas "verdadei~ 

ras", claro. E aquí é onde entra en 

escena a importancia destes novos 

"lexionarios". Non é dos grupos 

máis numerosos n;;t Igrexa (a penas 

4.000, fronte ós 33.000 adeptos do 

Opus, ou os seica máis de ·so.ooo dos 

"k:ikos"; segundo un informe publi

cado nas páxinas relixiosas de La 

Raz ón) , pero ~i dos que teñen máis 
· poder, porque souberon captalo, 

situ.ándose como segundos na lista de 

influencia, . despois do Opus; aínda 

que hai quen di que. co PP tiveron 

aínda máis poder ca eles. 

Pois iso, "lexión" é ... o demo; e os 

"lexionarios" non son inocentes tras

nos, serrón o mal espírito que 

corrompe a Igrexa e a sociedade. 
........ .. ........ "" ............................... ~ ...... .... .. .... .......... .. ................. " .. " ...... "." ............ .. .............. .............. " .......... .. ........ " .... : ................ : .. ......................................... .. ................... .............. .. .. . 

O NOSO TABOLEIRO · -IRIMIANZA DA CORUNA 
Como .en anteriores anos, dispoñémonos a celebrar a nosa irimian

za-excursión, este ano teremos presente a figura e .memoria de 
Francisco Lorenzo Mariño, ' ~ Paco de Aguiño". Será o 29 de maio pola 
costa da península do Barbanza. 

Humildemente pretendemos pasar un día de fraternal convivencia, · 
celebrando fe e galeguidade en lúdica harmonía, o programá é. o 
seguinte: 

·• Última parada do autobús en Palavea ás 9h. 
• Chegada a Noia sobre as 10:45h. 
• U nha vez en N oia: 

• Na Igrexa de Santa María: 
- Saúdo Irimiego 
- Visita do templo 
- Ver "Lousas sepulcrais" 

•Visita á igrexa de San Martiño 
• Tempo de lecer e café 

• Ás 12:30, saída cara a Porto do Son. Unha vez ali: 
•Visita ó cerriiterio, ofrenda floral e oración ante 

o sartego de Paco de ~guiño 
• Subida ó Monte Enxa 

•De 14:30 a 17:00h, xantar e festa na parrillada Fontán en Aguieira 
•Na tardiña asistencia en Agui?o á d~scuberta da placa que o pobo 

de Aguiño dedica a Francisco Lorenzo. 
• Para rematar, parada en Padrón. 

Anuncio Moroño 

Invitámosvos a todas e a todos a 
compartir ese día ou parte del con 
nós, o cal nos fará moi gozosos. Para 
o xantar é necesario que nos confir
medes a asistenc~a con antelación, o 
prezo son 9 euros. Podedes chamar ó 
981-121312 ou ó 981~138273. 

-·············· 
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O NOSO TABOLEIRO 

COBROS 2004. 
ULTIMO AVISO ANTES DOS REEMBOLSOS!!! 

Primeiro. Este é un aviso para todos/as os que non pagastes· aínda. A comezos 

do mes de xuño irnos pasar os reembolsos de correos. Como todos· os anos isa 
supón un sobreprezo, que este ano será superior ós ·3 euros. Por isa, para que afo

rredes cartas, o mellar é que vaiades ó banco e ingresedes o importe das vasas 

subscricións. Debedes indi"car sempre o nome do subscritor para que o poidamos 

identificar (xa ternos dous ingresos feitos en Santiago que non sabemos de quen 
son). 

Segundo. Moitas gracias a todos pola vosa colaboración. Gracias. 

CARI~ 
Redacción de Irimia 

Está visto que Cousas pasan nas mellores familias .. :, e como estamos dispostas a cambiar 
algunha desas Cousas, escribímosvos esta carta coa súplica de que a fagad~s pública. Vai con 
· ntención compensatoria, pero SEN ACRITUD E, que xa paso u de moda. Nin intencións com
parativas, que sempre foron odiosas. E, por descontado, sen discrepanzas co voso listado. 

Queremos, desde as páxinas de Irimia, agradecer a Anxos, a As un, a Beatriz, a Celia, a . Clara, 
a Cris, a Engracia, a Lidia, a Loli, a Maricarmen, a Maite, a Maripaz, a Marisa, a Marta, a Pilar, 
a Sara, a Tareixa, a Tere, a Unai, a Valentina, a Xela e algún etc., porque non pretendemos ser 
exhaustivas, senón representativas como ocorre sempre, agradecervos os vosos escritos que 
tanto nos gustan. Seguide así e amáis. 

NOTA: A carta alude á nota, que supoñemos da Redacción, no comentario de Daniel ó libro 
de Chao. (Número 672 de Irimia, páx. 12) 

Mulleres Cristiás Galegas 
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FALANDO 
DALINGUA 

5ª ENTREGA 

Li(Jia e Valentina 

Do chimpo que demos o. outro día, quedámosvos sen oído! ou sen ouvido!, 
porque si señoras e señores!, agora _tamén, por fin, se dá por boa a forma ouvir 
ó lado de oír. Non pensedes que isto se invento u ou se copio u do portugués, 
poida que moitos de vós nunca oirades tal, pero hai zonas onde quedan ras
tros nas xeracións máis vellas. Ternos gravacións dunha señora de 98 anos , alá 
do Freixo (no concello de Outes) que dicía "Agora estou vellíña e non ou_so 
nada". Claro, O Freixo cae en zona de seseo, polo tanto o que a muller non 
ouvía escribirase "ouzo"aínda que os de ali o empreguen con s~ pero logo 
dirán ti ouves, el ouve, nós ouvimos, vós ouvides, eles ouven. A existencia desta 
forma ten unha explicación pola evolución da lingua na época medieval que 
non vén ó caso contar agora; así e todo, se alguén ten curiosidade, que nos . 

avise e facilitámoslle 
toda a información. 

E xa que andamos 
polo Freixo, camiñamos . 
un pouquiño máis e 
chegamos a Muros, ben 
contentas·, para indicar
vos unha cor.rección 
necesaria que se fixo 
cos xentilicios (os 
nomes que indican 
como se chama a ~ente 
dos sitios). Pois si, os de 
Muros. son muradáns 
eles e xa po~en selo 
tamén elas. Isto vén a 
conto de que a xente de 
Muros, por ser do blo
que occidental, non fai 
diferencia entre o mas-
culino e o f eminino nos 
substantivos e adxecti
vos rematados en -án, 
por exemplo, meu 

Último berro en audiófono... irmán, *miñ_a irmán, * 
nw~án ... E ta era unha rectificación necesaria, xa que se estaba a facer discri
minación ó re pectar as formas dialectais nos xentilic~os de Burela ou da 
Li?1.Ía que rematan este grupo de palabras en -ao e son burelaos e limiaos, 
entón por que a de Carnota, Fisterra ... ían ser carnotás se .sempre din car
notáns, fisterráns? 

I to non quita que no resto do léxico se siga respectando a norma xeral: 
irmán-irmá. A í todo, fixéronse algunhas modificacións, tratouse de simpli
fi ar cara , qu ma -án (ma culino) I -á (feminino): a tecelá, a anciá, a san
cristá a mfiá, a 11111s11/111á, a frttá (antes sacristana, rufiana, musulmana, truana) ... e 
umár ne tam ' n o entilicio de fóra de Galicia (antes-án/-ana): a catalá, a 

alc111á . . . 
Ím no dar un baño á ría de Muros, que o temas merecido! E non esque-

z d qu qu qu ira t r bo rabaño ten que rapal~ no mes de maio ... 

O CANTAR DO IRIMEGO. 

1. "Zapatero a tus zapatos" 
soa cal brado de boí, 
non se sabe se procede 
de ·Rajoy ou de Raxoi. 

2. Don Mariano, que rexistra, 
pois rexistrador vén sendo, 
as causas do seu fracaso 
no Rexistro irán tendo. 

3. Realmente o personaxe 
co asunto do "Prestixio" 
trabállou coma ninguén 

confiando nun prodixio. 

4. Ben prodixioso sería 
que co ministerial trote 
non lle quedase a conciencia 
tinguida .de chapapote. 

5. Mais don Zapatero .aplica 
algo ~mportante na vida: 
a ninguén calzar sen antes 
tomarlle ben a medida. 

6. "A bota pisa -di a Biblia- . 
co estrépit0" (militar) 
un tal Bush vena calzando; 
¡rompan filas, formen, ar! 

7. Os da dereita-dereita 
teñen esperanzas rotas 
pois agora valen máis 
os votos do que as botas. 

8. Don Mariano, que calzando 
fala con táctica franca 
máis que sincero, parece 
que gasta inoita retranca. 

9. Nin indo descalzo a Lo urdes, 
nin a Fátima sen calzar 
pasar por zapatería 
non quere o señor Aznar. 

10. Zapateiro aos teus zapatos 
que a fortuna che fai mocas: 
antes calzaba polainas 
e hoxe anda en zocas. 

1_1. Un certo pisar tranquilo 
pode todo can e gato 
observando, con valor, 
onde lle preme o zapato. 

12. Eu ben sei, meu Irimego: 
non che importa pisar hedras 
porque sabes que non hai 
zapatos para as medras . 




