O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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Xosé Lois Vilar

EDITORIAL QUE VEÑEN, · QUE VEÑEN
C unh a administración debidam ente profesionalizada, convertida
en eficaz m aquinaria de prestación de servizos aos cidadáns, pouco
máis lle tería aos funcionarios o cambio dos cargos políticos.
O esp ectáculo de pánico fronte á primeira transición política
x urdida das urnas na Calicia autonómica, tras case tres décadas
com pletas de "poder popular", ten unha causa: a adscrición irregular, convertida en práctica habitual, de funcionarios en comisión
de servizos para ocupar postas de responsabilidade. A causa vén
senda así: un funcionario ou funcionaria que ocupa por concurso
unha praza de baixo
perfil (pasto base ou
x:efatura de sección) é
invitado a participar
nun concurso de méritos para a provisión
dunha praza de libre
designación (de xefe de
serv1zo para arriba).
Todo normal, ex cepto
polo discreto "pacto"
entre político e funcionario, para que a asig~
nación de praza se realice "en .comisión de
servizos" , de maneira
que aquel non "perde"
a súa praza de orixe
· gañada por concurso,
"po~
se
acaso" .
· Evidentemente a praza
orixinal non sae a concurso xa que está "a1narrada" e só será, á súa
vez, ocupada en comisión de servizos- por
outro funcionario ou
funcionaria que, á súa vez, etc ....
N ese "pauto " co poder ~ . funcionario gaña tanta seguridade
como perde liberdade e profesionalidade. Pero o político gaña
máis: dependen cia e por veces servilismo. ·
Agora certos documentos no PP falan do futuro dos " seus" funcionarios, seica un segredo a voces. Pero se eran os "seus funcionarios", por que non estableceron antes o sistema que agora sen
eito nin traza pre tenden, consistente en asegurar un pasto de
imilar nivel a aqueles que desempeñ aron funcións de responsabilidade? Ese tipo de medidas, in troducidas n~utras ad~nistraciós ,
tratan de reforzar a independen cia dos funcionarios fronte ªº
poder político. Disqu e cando n algún dos retiros monásticos ou
h oteleiros da era Fraga alguén intentou presentar ese tipo de medida , houbo seria reticencias n algúns dos conselleiros, disque "por
aca o' non e foran perder nun mar de profesionalidade as útifidelidade per oa¡ .
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O AQUEL PINTURA Andei
_vieiras, corredoiras e congostras. Patuxei ·
na lama e metín os pés nos regos .
Arrencendín a herba que curaba nos prados. Brinquei os chantas e asomeime por
riba dos valados. Deiteime á sombra dos
castiñeiros e enchín a roupa de candeas.
Pousei a bicicleta na torada dun carballo~
Repasei cos dedos a folla aserrada das cerdeiras . Arremedei o asubiar do merlo e
fiquei namorado do concerto sonoro e
vibrante do xirín. Na beira do río senteime a mirar a danza azul dos lavacús, o
incansable tecer dos zapateiros na tona da
auga, a soidade señardosa do muíño abandonado; fi.xen torpe malabarismo na
murada húmida dos caneiros. Se fose un
pintor da escala paisaxística flamenca,
reventaríanme os olios coa en.c hente de
luz, co derroche de cores, coa vibración
do aire. Xantei no alboio, á sombra fresca
do lousado, ao abeiro dos muros de
cachote, á beira da leña amoreada da ·
invernía. O sol _raiando na boqueira da
entrada. Cunha humilde brillantez impresionista que _cativaría ao mesmo Renoir.
Senteime a ler na aira, acompañado da
serenidade doce do serán e apar.tei lago o
libro para arrandear a vista entre a pereira
e a mazaira, o pexegue_iro e a nogueira, o
salgueiro e. a bidueira, a xesta e o codeso.
Lembrei as pinturas francesas de ·Bateaux,
aqueles xardíns románticos borrachos de
fronda e vexetal. Senteime a cear cos amigos máis amigos, viña da Ribeira, pan do
país, queixo, marmelo caseiro, café con
leite e gotas. No hule -de cadros as pegadas
da festa, a desorde leda da harmonía. Nas
paredes o baile impreciso do lume da
· lareira. Cantos, dicires, falares envolveitos
nunha luz lene e amarela que faría palidecer os claroescuros da pintura de
Caravaggio.
Nunca
visitei
Le · Louvre,
nm
L'Hermitage, nin a National Gallery de
Londres. Son un paspán da arte e da pintura. Sen embargo non me preocupa en
demasía a carencia, porque a cultura non é
tanto un paquete de axencias coma unha
viaxe á profundidade. E des'd e a afastada
aldea, desde Bocacarreira, fixen o percorrido máis universal da. arte e da amizade.

A CLAVE

Xabier Blanco

Parábolas para a esperanza

·As tres parábolas do presente texto recórdannos que o Reinado de Deus ten que ver coa actividade de tódolos días: está diante
nasa e por isa é posible encontralo. O labrego atópase algo moi grande, pero no medio e medio das súas tarefas, e o mesmo lle
acontece ao comerciante. Cotián e, ao mesmo tempo sorprendente é o Reino e irrompe cunha grande forza mobilizadora na vida
destes personaxes.
Na parábola sublíñase sobre todo a ledicia do encontro e a dinámica que produce. Xesús fala de experiencias que se dan no corazón humano e a súa intención é contar a fascinación que produce na·xente e o cambio de esquemas que provoca. Aquí Xesús estanos a contar algo da súa propia experiencia. A parábola fala dunha experiencia fundante: encontro, ledicia e mobilizació11.
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Pero tamén é verdade que as parábolas de Xesús teñen un algo de desconcertantes. Na seguinte da "rede" todo se escoloca.

lóxico vólvese pouco común e o razoable tórnase tolemia. Porque é bastante arriscado dicir que o Reino asemél L.a5e a unha malla
de pesca da que saen bos e malos peixes. Non parece razoable. Sen embargo, quizais queira dicirno~ que Deus está na realidade tal
como a realidade é. Non será así a maneira de expresar que Deus está tamé,n no medio das traxedias do Mundo? E, de paso, recor-.
. darnos que a vida diaria e cotiá é o _lugar onde empurramos o Reino cara adiante ou o ralentizamos.

J-

e · · · · · ····

APENEIRA
O crego

XESÚS MATO foi

nomeado "filio predilecto" do seu berce,

Paradela, de Lugo. Este crego da Montaña mostrou ria súa andaina un forte compromiso con Galiza coma investigador musical, alentando a Fuxan os Ventas, A Ouenlla.
Tamén a pral dos máis febles, fundando Aux.ilia e, sobre todo, na súa entrega cotiá
rebordando xenerosidade e fidelidade ao Deus de Xesús de Nazaré e ao pobo común.
Esta labarada ·de luz do San Xoán foi o mellar agasallo para Freí Xosé, na foto, que
naqueles días cumpría 25 anos coma bispo de Lugo.

Despois da trifulca no Carqueixo lembramos o compromiso do mestre

MANOLO VILA, na foto,
que leva moitos anos traballando en
Lugo, empurrando a Asociación

d~

Promoción e Integración Xitana que
abriu os loca is aos programas "Acceder",
En

RIBEIRA son os ·primeiros en

na busca de traballo aos parados desta

acudir a urxencias no hospital comarcal:

etnia (6 xa traballan en Mercadona). Hai

o dobre ca en Cee, Verín, Monforte,

que enfrontarse a moitos atrancos: ao

tamén no verán cando está a acusarse a

chabolismo, pois hai máis de 2000 per-

falla de medios. No 1966 era o primeiro

soas que viven así en Galiza. Só en Lugo,

porto en descarga de atún e contaba

no Carqueixo (300 persoas) malviven

coa frota de baixura máis poderosa en

sobre 55 familias (unhas 7 en Monforte,

Europa, e hoxe canta cunha industria

2 en Ribadeo, 8 en Outeiro de Reí, .. )

transformadora punteira, arredor de

Outra eiva é o ensino; só en Lugo hai

Frinsa: "Ribeira", "Sálvora", "Sagrés", etc.

300 menores de 18 anos.

O 400/o dos e das ribeirenses traballan
en algo relacionado co mar. O marisqueo
está en crise xa que a ameixa babosa

Ducias de galegas e galegas enrolaronse neste verán nunha ONG para traba llar, así

desaparece pala obra da dársena exte-

en

CIRURXIANS DO MUNDO, na que traballan estes médicos,

rior do porto, necesaria porque o peirao

na foto, que levaron o 1° premio de Videomed por un filme que transmite a súa .

actua 1está saturada. Se no 1999 reco-

experiencia solidaria en Uganda onde traballan nas vacacións. Os doutores Xaquín

leron 162.132 kg., no 2004 reducíronse

1

Mendoza, Pedro Juiz, Xosé L. Vega e Antonio Fernández loitan contra a desnutrición,

a 14.165.

ensinan aos sanitarios e achegan material e medios ao hospital de Kampala. Máis de

5 millóns de nenas marren ao ano de fame. A malnutrición afecta ·a 815 millóns nos
países máis pobres, 28 nos en transición e 9 nos industrializados.

O Concello de Oleiros moi comprometido coa cultura adica xullo ao audiovisual con

FACTORV 2005 na procura dunha industria e can les de comercialización para os traballos dos alumnos e alumnas das facultades e escalas de lmaxe e
Son. Entre 2001-04 estreáronse 30 filmes no naso chan e no 2003 facturáronse 150
millóns de euros nas 30 produtoras dun sector que necesita novas empregos: ata
agora só 2326 traballadores. Vén de estrearse Mártires, unha curtametraxe escrita e
dirixida por Xosé Zapata sobre os accidentes de tráfico da mocidade galega, rodada
en Ordes e Carral.

··············o

CONCELW DE OLEIROS

Alfonso Blanco Torrado
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Cando A Coruña estoupa en festas principia unha exposición virtual sobre

JUANA DE VEGA, no
bicentenario do nacemento na Rúa Real,
muller do guerrilleiro liberal Espoz e
Mina, casados .no exilio deste ... Un ha
muller prodixiosa que loitou contra os
abusos do réxime absolutista, entregouse totalmente a obras sociais na procura ·
de máis saúde, puxose á fronte da cidade para ata llar unha peste que fundiu a
poboación dirixindo o hospital creado
nesta desfeita. Daquela colaborou con
Concepción Arenal na problemática das
cadea~. Legou a casa da familiá en

Oleiros para Escala da Agricultura en
memoria do seu home, filio de labregos.
Hoxe é a sede da súa fundación que vén
de convocar becas para. profesionais do
agro.

Viaxamos a Compostela no momento álxido de excursións, a través ·da pintura de

XOSE MARÍA BARREIRO, da Te.rra de Montes, quen despois
dunha tempada en París, traballou en Vigo con Urba,no Lugrís e contactou con
Laxeiro. A obra pode verse en case todos os países de Europa e Sudamérica, onde
viviu varios anos. No Xacobeo foron 4.037.195 os excursionistas que arribaro n a
Galiza, a maioría portugueses; uns 3.377.000 doutros pobos da península, dúa s partes viaxaron pala súa canta, os outros organizados. Calcúlase que deixaron 355
millóns de euros. Os que pernoctaron polo menos unha noite no naso chan foron 6,5
millóns.

Chantada homenaxea a un dos seus fil los,

XOSÉ LOIS GARCÍA

(13-14 de agosto). traballador emigrado a Cataluña cun forte compromiso que derivou en múltipl~s frontes literarias e sociais: a nasa historia, etnografía e arte, sob r'e
todo o románico, a divulgación das literaturas galega-portuguesas que falan máis de

300 millóns de persoas. Coma xornalista é un aguillón que axuda a descubrir cada
día as urxencias do naso pobo.

Volve

PARDIÑAS,

o clímax dunha asociación de mocidade, Xermolos de

Guitiriz, que ofrece a "Feira e Festa da Música e da Arte" (6-7 de 9gosto) cunha
viaxe ao bable na voz de Felpeyu e Dixebra, Les Batinses de Ouebec, e os má is próximos: Lamatumbá, Os Diplomáticos, Alann Bique, as requintas de A Gaita de
Sarandón do Ulla, Mixtura : os "instrumentos pobres" de Xabier Blanco de Moaña .. . A
Mostra ·de Artesáns de Instrumentos e a homenaxe a Man uel María, sempre na pri meira liña deste Festival e que segue, agora, coa Palabra· e nas voces de Avelino
Pausa Antelo, Uxía Senlle e XLirxo Souto.
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POLITICA

Redacción

UN RELEVO ESPECIAL

Se como é previsible está formado un novo goberno
cando esta revista chegue aos vosos fogares, e ese goberno xurde da alianza entre o PSG e o BNG, varios serán
os retos que terá que afrontar nesta nova lexislatura parlamentaria. Non será doado para ningún dos tres partidos afacerse á súa nova situación. O BNG e PSG, que
estrean goberno, irán comprobando o dificil que resulta. xestionar a cousa pública cando os recursos están
limita~os . e cando unha boa parte da Administración
está formada por traballadores afins á Xunta saínte. O
PP, que se estrea como oposición, contemplará impotente como, en moitos eidos, se lexisla sen contar en
nada con el, do mesmo xeito que fixo cando gobernaba. Pequena esta nosa democracia que lle resta ao
Parlamento tantas posibilidades.
Pois ben, despois de estármonos queixando durante
tantísimos anos de todo o que estaba mal e había que
mellorar, agora corremos o risco de sentirnos defr?-udados se os novos gobernantes non son quen de transmitir moi claramente cáles serán as súas prioridades nas
distintas áreas de goberno, especificando qué se quere
facer e qué se pode facer, por exemplo:

- como encarar un sistema sanitario en proceso crecente de privatización que pretende que algúns hospitais (fundacións privadas) funcionen con criterios de
mercado?
- como xestionar un recurso tan inmensamente productivo como facilmente esquilmable como a pesca?
- como evitar o contínuo despoboamento do interior
do país?
- como conseguir que todos vaiamos construíndo unha
administración máis pública que clientelar, máis pendente de contratar aos mellares profesionais cós máis
incondicio]lais?
- como reconciliar. a este país co seu idioma?
- como diminuír a especulación do solo e o feísmo
urbano e rural?
- como producir sen estragar o medio ambiente?
- como, en fin, comezar a gobernar con sentido. de país
e non como se dunha simple unión de provincias se
tratase?

De todas maneiras e fagades o que fagades contáde- como afrontar un sistema educativo que aprende aos ,
pequenos en castelán e soporta un fracaso escolar tan nolo da maneira máis clara posible, porque cos resultagrave?
dos das eleccións non remata a relación co pobo.

···············e

O -PETO DO
SANTOANTON
6'

Rubén Aramburu ·

I

Atopei aló embaiJco coa Sra. Sinda que viña
desgustada tras falar co cura. Quixo encargar
unhas misas pola súa consogra, xa que os
netos choran moito de noite, e que como a
defunta morreu días. antes de nacer o pequeno, non vaia ser que estea pedindo sufraxios
desde o alén. O cura alporizou"se e díxolle que iso eran parvadas e que
non lle facía a misa. Eu pregunteille se levaran o netiño ao médico,"
que había de entender moito máis có
crego para adurmiñalo. Non lle
gustou o comentario. Para min ·
qué foron a esa meiga que hai
en Moaña e mandoulles o
encargo. Parece mentira que
sigamos con estas cousas. E
coma a uns de Pontevedra que se
volveron contra o
·párroco porque
seica lles sacou
o privilexio de
levar o palio na
procesión
do
Corpus, e de sentar en
sitios reservados na misa.Vaia privilexio ! Tiñan que ler aquilo
que dicía Xesús: privilexiados os pobres, os
que choran, os perseguidos ... , os 50.000
que morren cada
día polo privilexio
da fame e da
pobreza. Tamén é
verdade que non
somos moi claros,
porque
mira, velaí a festa do Apóstolo, e todos eses desfiles, eses políticos e
representantes, eses das ordes militares .. . non casan moito. co que dicía
Xesús. Imaxina unha gran procesión polo obradoiro, e que for;in os
inmigrantes, os parados, os enfermos, as mulleres prostituídas, os
empobrecidos ... Tes razón, eles non precisan procesións, senón xustiza. Si, é certo que se axuda, que están Cáritas e o Proxecto Home, e
Vagalume, a Cociña Económica, os albergues ... , pero os signos son
ben importantes. Polo menos que os convidaran a xantar no Hostal
unha sopa de marisco. Sería bonita unha procesión. con pancartas: "De
parte de Deus, que xa está ben de explotar!", "Di Xesús que menos
samba e máis reparto". - Vouche facer caso, non vaia ser que logo .non
durma e teña que pagar unhas misas. Chegou o tempo dos baños e
de mirar os ronseis . na ría ao solpor, e de soñar que un día haberá
vacacións para afame e a pobreza. Este ano virás á Romaxe, non si?

_
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INTERNACIONAL
AMNISTÍA E OS DEREITOS HUMANOS EN
ESTADOS UNIDOS
O Informe 2005 de Amnistía. Internacional contén un ha avaliación anual dos abusos
cometidos contra os dereitos humanos en 149 países do mundo. ·Ne/ inclúese un
apartado sobre os Estados Unidos, no que, ·entre outros aspectos criticables, se destacan
as prácticas deste país na Hguerra contra o terror", induídas _a detención sen cargos nin ,
xuízo por tempo indefinido e a tortura. Estas críticas desencadearon un ataque verbal
sen precedentes de altos cargos da administración estadounidEJnse, incluídos o
presidente Bush, o vicepresidente Dick Cheney, a secretaria de Estado Condaleeza Rice, o
secretario de Defensa Donald Rumsfeld e o Xefe da Xunta de Xefes de Estado Maior
xe,neral Richard Myers.
O Informe 2005
No Informe 2005 denúnciase, respecto · dos dereitos humanos en
EEÚU, . a. situación dos presos de
Guantánamo, que entenden como
un símbolo dos abusos contra os
dereitos humanos nun país que
quere ser o ,xendarme da democrac~a no mundo. Sinala que o maltrato de detidos en Guantánamo é
unha deshonra para os valores estadounidenses, tanto como o é para as
normas internacionais. Un centro
onde os detidos están recluídos
practicamente en réxime de incomunicaci6n, sen cargos nin xuízo e
sen acceso a avogados. Esta situación_
é denunciada, dende hai tempo, por
sectores de dentro e fóra dos Estados
Unidos.
Guantánamo é só a punta visible dun iceberg de abusos

O prestixio de Amnistía
Amnistía Internacional é unha
ONG que fai corenta anos que se
fundou en Londres. É unha organización que se propuxo defender os
dereitos humanos en todos os países:
A ctualmente,
Amnistía
Internacional é unha das ONG máis
·in,fluínte do mundo. Amnistía
Internacional loita por un mundo
no que todas as p ersoas saboreen
todo os dereitos humanos proclamado na D eclaración Universal de

· ··· ···· · · ··e

1948 e noutras normas internacionais de dereitos humanos. O seu
obxectivo principal consiste en realizar labores. de investigación e
acción centr~das en impedir e poñer
fin aos abusos graves contra os
dereitos á integridade física e mental, á liberd.ade de conciencia e de
expresión ~ a loitar contra a discriminación no contexto do traballo e a
promocionar os dereitos humanos.
É significativa a súa loita contra. a
tortura e a pena de marte.

Como sinala Irene Khan, secretaria xeral de Amnistía Internaciqnal,
a actuación de Estados Únidos é
tamén un regalo propagandístico
para os grupos armados que come~
ten :;ictos brutais · de violencia, e
unha forma de desviar a atención da
necesidade de garantir que tales persoas sexan postas a disposición xudicial .coas debidas garantías.
Segundo Amnistía, Guantánamo
non é un caso illado. É só a punta
visible dun iceberg de abusos, o elo
máis notorio dunha cadea de campos de detención. que se estende

J

Moisés Lozano Paz
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Os dereitos humanos
,
non son so
unha promesa incumjJrida,
_son unha promesa traizoada.
Irene Khan (secretaria xeral de Al)

•
.

..

..
•

..

. ...• ...
.

.,.

Esa actitude displicente cara aos
principios de xus"tiza_ e liberdade
internacionalmente acordados é ilícita e estalle causando un gran dano
ao marco dos dereitos humanos e á
autoridade moral de Estad.os Unidos

-•
•.

••

como paladín de tales dereitos. Así o
recoñeceu recentemente o ex presidente Jimmy · Carter cando dixo:
"Estados U nidos sofre agora un
terrible bochorno e un golpe á nosa

~ ·

·reputación como p~adíns dos dereitos humanos, debido ao que ocorreu realmente nos cárceres de
Afganistán
e
Iraq
e
en
Guantánamo".
Todos debemos pedir e esixirlle ao

É hora de tomar en serio o comercio de armas

desde a base aérea de Bagram, en levou a cabo unha investigación
Afganistán, ata os cárceres de Iraq e totalmep.te independente. Así, as
outros lugares. O goberno nortea- políticas e prácticas de det~nción e
mericano · está rodeado de denuncias interrogatorio aplicadas por Estados
por indicios de abusos, torturas e . U nidos no contexto da "guerra
asasinatos nesta sombría rede. de contra o ter'ror" vulneran de maneicampos de detención. Con ·todo,
ra deliberada e sistemática a prohibición absoluta da tortura e os malos
p~se á preocupación suscitada dentro e fóra de Estados Unidos , a tratos que se recolle nos · tratados
administración estadounidense non internacionais.

presidente Bush que poña fin aos
abusos e inicie investigacións e
enxuizamentos; que asuma os principios e pertenza ao Tribunal Penal
Internacional; que reafirme os principios básicos de xustiza, verdade e
liberdade e sexa exemplo para un
mundo fondamente dividido pola
mala distribución dos recursos necesarios para unha axeitada calidade de
vida.

e···········

AQUELAS ENTREVISTAS

~umersindo

Campaña Ferro

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

Quedoume bo recordo desa entrevista, non só polo bo viño que nunca
falla p.a casa dun ecoloxista .
......................................~.~ .'f. .l..~.:i:.'!-....í?..'!..l..~..~..~.!'!.!':.~... .9..~ ...~..~.,~.!'!.:i:.~..~ ... ~.!':.~..~.~-.9..~ .................. ..
Outra entrevista, cea incluída, desa
época foi unha oportunidade única e.
irrepetible. Conservo como unha
reliquia a cinta gravada. Foi nas
Pontes de Garda Rodríguez, casa das
Monxas da Compañía.Alá viaxamos
Manolo Pel'eteiro e máis eu para
entrevistar a Mancho Valcarce.
Recordo a primeira pregunta. ·Era
máis ou· menos: "Mancho, como ves
a relación entre fe cristiá e compromiso político?". Pero o Mancho, que
era un home de intelixencia indutiva,
concreta, nada .teórico, deume unha
cambeada longa e guiou por onde el
quixo. Menos mal: así puido falar o
seu espírito, e as causas que dixo ... !
Empezou polos pastores desprezados
Pídenme da · Dirección que faga Ecoloxía, e faloume de Carlos Vales.
do Evanxeo de Lucas , aos que Deus
memoria da miña experiencia· escriEu, que xa coñecía ao Carlos, aló 'm e fala. Botou unha aliada ao seu labor
binte en Irimia. Mando, logó, algo do
presento na s0.a casa, en Bastiagueiro.
de oito anos como concelleiro de
que eu recordo.
Tiven unha conversa con Carlos cara ,Ensino e Cultura no Concello de
Comecei polo ano 1991 . Eran os
ó universo da ecoloxía. Pouco desCulleredo. Ese tempo pagou a pena,
tempos do tránsito da primeira etapa,
pois, e non porque mo .dixera el,
. porque o protagonismo tíñao a
a rural -tomo as referencias de Pepe
decidín subscribirme a · Cerna.
xente, non el. O ano que pasou en
Chao- á etapa máis urbana. O gran Aprendín o que é a Ecoloxía escoiSalamanca, antes de mandalo ás
Daniel de Cambre, o López Muñoz,
tando o dos ecosistemas e a vida.
Pontes, porque non sabían qué facer
propón que me dedique a facer
Que a ecoloxía é unha ciencia, e os
con el. Pero ali era feliz. Pero ali era
entrevistas. Fíxenlle a primeira a unha
ecoloxistas non son eses "pajaritólorapaza do COSAL. Con gravadora,
feliz . Vale a pena coñecer a súa vida.
gos" que antes dicían. Era moito o
papel e boli fun á súa casa, á Coruña.
Ten moito que ofrecer: entre os
que Carlos Vales sabía de situacións
Era unha muller apaixoada pola.solipapeis que deixou atópase un diario
concretas. Recordoume que ningundariedade. Coi.do que no título
seu de xuventude. Esperamos que
puxen unidas esas palabras: paixón e ha das grandes cidades de Gp.licia tiña
depuradora -de aligas re_siduais, e que sexa publicado.
solidariedade. Da conversa quedouFixen outras entrevistas, ademais
os incendios forestais eran o meiran~
me o das barbaridades que, en
doufras colaboracións. Per<? folga
de problema ecolóxico de Galicia.
Guatemala , os gobernantes e os seus
seguir
polo de agora. Tampouco
Tamén soubemos da realidade de
matóns cometían cos campesiños e,
foron moitas: veño sendo un colahopola contra, a pouca información que lonxe: a tremenda contaminación das
rador de baixa frecuencia. Que lle
augas na antiga URSS e países do
e podía recibir dese pobre país.
teña proveito a quen lle dera por
Tras isto, o Daniel pensou que xa Leste pola súa práctica de industrialitocaba introducir en Irimia o tema da zación.
lelas .
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PARA COÑECER:
.A NDAR OU LER

Clodio González Pérez
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CONCEPCIÓN ARENAL: DIOS Y LIBERTAD
Non hai moito que estiven en

recomendar un libro seu, deses que

das, escrito

Vigo, poboacióp. que coñezo ben
por vivir nela máis de vinte anos.
Tiven que irá necrópole de Pereiró,
que é a máis importante da cid~de,
que quizais sexa a que conta coas
mellares construcións funerarias de
Galicia, entre as que sobresae o
mausoleo do benfeitor García
Barbón ou o dos derradeiros soldados de Filipinas, que foron acollidos
aquí derrotados, feridos, enfermos ...
Pero hai un que chama· a atención
pola súa feitura, situado mesmo á
entrada, .tanto que se vén considerando como a mellar obra modernista funeraria galega, no que campa
· a seguinte inscrición: A LA VIR-

hai que ler de vagar, remoelos ben,

envmvar.
A publicación complétase cun
estudo preliminar de M aría José
Lacalzada de Mateo, experta coñecedora de Dona Concepción, que
fai un interesante percorrido pqla
súa vida e obra, dende que se decide a estudar Dereito en Madrid
(vestida de home) ,. ata que fina en
Vigo. A Dios y Libertad cronoloxicamente seguiranlle, entre outros: El
visitador del pobre1 Cartas a los delincuentes1 La mujer del porvenir, Cartas a
un obrero1 La· instrucción del pueblo1
Cartas a un señor, El derecho de gen.tes
(un dos seus libros fundamentais), El
visitador del preso1 El derecho de gracia
ante la justicia .. .

TUD1 A UNA VIDA 1A LA CIENCIA. É onde repousa Dona
Concepción Arenal.
Xa petan á porta as ·vacacións e
unha saída pode ser a Vigo, a coñecer a cidade e arredores, as illas Cíes,
Baiona, o parque de Castrelos .. ., e
tamén achegarse ata o cemiterio de
Pereiró, para ver como os cartas
tamén se manifestan máis aló desta
vida, entre unha tumba anónima ou
cunha pedra e un mausoleo que
custou construílo tanto como unha
boa casa. Algúns erguéronse por
subscrl.ciórt . popular, como este da
· ilustre ferrolá que finou nesta cidade
. o 4 de febreiro de 1893, nunha casa
desaparecida- xa hai moitos anos
(que quedaba pola parte de arriba da
estación do ferrocarril, na actual
praza de Fernando o Católico).
E . como as vacacións cómpre
aproveitalas ben, e estamos a falar
de Dona Concepción, atrévome a

deterse a cavilar e mesmo volver a
empezar, sabendo que durante estes
días non hai présa por rematar.
Titúlase: Dios y Libertad, e permaneceu inédito máis de 138 anos,
descoñecido ·ata polos especialistas
na súa vida e obra da autora, como
·o amoso o feíto de que non figure
nas súas obras completas. Houbo
que agardar ata 1996 para que saíse
do prelo, grazas a que o orixínal
fica dende 1980 no Museo de
Pontevedia, por doa~ón dunha das
netas . Está asinado en Oviedo no
mes de xullo de 1858, polo que é
anterior as súas obras máis coñeci-

Tumba de Concepción Arenal (Vigo)

pouco

despois

de
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Engracia Vida/ Estévez
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EN PO.NTEVEDRA ·FALARON DA PROSTITUCIQ·N...

A prostitución a debate poderíanse
chamar as xornadas que veñen de ·
r matar n Pontevedra, organizadas
pola Concellalía de Asuntos sociais e
Muller.
O problema é inxente, complexo e ·
de difíciles propostas. Non é do.a do
resumir e moito menos tomar postura con ple~os coñecementos: houbo
cinco relatorios e catro mesas redondas _onde interviñeron once persoas:
traballadoras soCia1s, psicólogas,
sociólogas/ es, médica, avogadas, un
xornalista, unha deputada, unha
representante do servizo de igualdade
da Xunta, asociacións feministas,
(Vagalume,Alecrín, Medicus Mundi),
.i nspector de policía, dúas"'traballadoras do sexo".
Hai consenso en que S?-bemos moi
pouco dese inundo, m.esmo os expertos ou expertas. Por .complexo, por
marxinal, por ilegal.
É evidente que está en alza, e a
razón é, antes que as propias necesidades sex:uais, o cartos que move. As
cifras cantan e asustan. Isto é un fenómeno novo dentro dun problema
vello. Sempre o houbo pero non con
sta cifra .
Hai uns datos moi aproximados do
u o. Un millón de homes consomen

· · · · · ·e

N esta situación é dificil sanc10nar
diariamente en España prostitución.
Medio millón de prostitutas en abusos e reparar inxustizas, prever
retiros ... Evitar enfermiciades ...
España. Pontevedra ten 29 bordeis de
O primeiro obxectivo en ningún
estrada, 70 pisos, ~áis as de rúa. O
caso é apartalas da prostitución,
90% son estranxeiras .
A diversidade é tanta que as solu- senón respectalas e· acompañalas. Se
elas propoñen saír, entón si, axudalas.
cións non poden ser uniformes.
Hai partidarios da solución aboliDesde as da rúa ata as de alto standing,
cionista e partidarios da solución
pasando· polos diferentes e desiguais
reguladora,
pero. a maioría nin unha
clubes e pisos.
nin outra. (¿ ?) Polo menos tal como a
A inestabilidade social é moi forte.
p~esentan os· seus defensores . Está por
Os cambios de lc~gar son continuos.
inventar o mellor ou o mal menor .. .
Hai que ter sempre ".servizos novos"
Ata que punto consideralas trabae xa sexa en pisos ou en clubes, ten
lladoras do sexo é compatíbel coa
que haber mobilidade. Isto acentúa o
dignidade da pe.rsoa? É realmente
desarraigo.
imprescindíbel na sociedade esta funElas, falo . de mulleres estranxeíras,
ción? Pódese coartar a liberdade para
aseguran que ningunha chega sen
dispor do seu propio sexo? Non será,
saber a que vén. Din que as engarran
·unha vez máis, o diñeiro quen.
respecto ao nivel de vida que van ter,
manda? As preguntas multiplícanse.
promét.enlle moito máis; multiplican-:
Hai uns aspectos novos que fan
lle os prezos das viax:es ·que logo lles ·agravar un problema vello: os elevados
descon~an ... , perq aseguran que non
montantes económicos, a estranxería
as enganan no traballo que van facer,
das· protagonistas, e a crecente particitodas saben a que veñen. ·
pación de homes como "prostitutos"
A cuestión legal tieste intre é caó(e.orno "chulos" foi sempre). Novo
tica. En teoría ilegai, non penada. Na · tamén que moitos pisos están regula· práctica tolerada. O feito de seren
dos por mulleres ... ) Será todo isto
case todas estranxeiras e en situación
determinante para que. unha vez máis
ilegal, dificulta o seguimenta.
cambien os enfoques do problema?

XXV ROMAXE DE

CRENTES GALEGOS
,

,.

FILLA DE BREGAN, ALEDAV,E!
Benvidos, romeiros, o _día 10 de setembro. Verémonos no Campo da Mota, parroquia do
Campo, ao noroeste do municipicio de Arzua. Para que todos cheguemos sen atrancos ·
facilitamosvos un pequeno plano.
desde esta nasa terriña, dámosche
gracias, Señor.
Ás 14:00h. o xantar compartido
permitiranos falar e contar as nasas
andazas dende a última Romaxe, para
dar paso, arredor das 16:00 h. á actuación da Quenlla.
Por último e aló palas 18:00 h, en
Sobra,do dos Monxes, daremos gracias por unha xornada seguro que
chea de alegrías e de momentos significativos para todos os irimegos.
Xa máis nada senón anticiparvos
que Moaña , na comarca do
Morrazo, será a vila. que acollerá a
próxima Romaxe. Seguiremos facéndovos participes dos avances.
Cunha aperta, esperámosvos.

1 ••

A partir das 11 :00 h . da mañá Azúa
acolleranos con grande ledicia (e
seguro que non faltará un anaquiño
de queixo para darnos a benvida) .
Despois, ás 12:00, terá lugar a celebración.
Dicir que na celebración deste ano,
guiados polo lema Pilla de Breogán,
Alédate!, queremos celebrar gozosamente os signos de VIDA e ESPERANZA que irnos. percibindo · en
Galicia e no MUNDO. Queremos
festexar xuntos que Galicía segue a

ser un pobo, unha terra, unha historia e unha fala . Queremos _facer
memoria agradecida do testemtiño
de Monseñor Romero asasinado hai
2S anos por poñerse sempre do lado
da xentiña. Queremos facer festa solidaria por cada rostro libre, por cada
soño aceso ao rente da esperanza.
Queremos compartir xuntos o pan
novo da irmandade e o viña novo da
festa regalada . Queremos brindar
xuntos dicindo: porque es grande
naso Deus, e vén de Ti canto e bo,

,,

PASAO...
FOTOCÓPIAO E REPÁRTEO
Neste número da revista vai un tríptico con información
sobre a Romaxe. Está pensado para que fagad~s fotocopias e as repartades.
Estende a Romaxe, estende lrimia

e ·············
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LUGRÍS SERÁ HOMENAXEADO NAS LETRAS
GALEGAS DO 2006

Manuel Lugrís Freire naceu en
Sada en 1863 e con vinte anos emigrou a Cuba. Na Habana foi elixido
membro . da xunta directiva do
Centro Galego e fundou e dirixiu o
primeiro xornal americano redactado totalmente en galego: A gaita
gallega (1885-1889) . Ali publico u o
seu primeiro poemario (Soidades,
1894), .Prologado por Curros
Enríquez, e escribiu a súa primeira
obra dramática: A costureira 4a aldea.
De volta á Galiza en 1896, instalouse

vindicativa e rompedores co costumismo imperante. Tras a presentación
da Escola cunha peza de Salinas, a
totalidade dos espectáculos realizados
polo cadro contaron con títulos da
súa autoría: _A Ponte (1903), Minia
(1904) e Mareiras (1904). Alén de
figurar como o primeiro escritor teatral en utilizar a prosa, é o máximo
representante do teatro social ou de
tese.
Porén, Lugrís deixarfa definitivamente o teatro e retomaría a creación
poética. Tamén asinou (co pseudónimo Asieumedre) numerosos relatos
breves que serían compilados en
1909 no volume Cantos de Asieumedre
e aínda publicaría unha Gramática do
idioma galega (1922) .
En 1923 ingresou no Seminario de
Estudos Galegas cun discurso sobre
na Coruña e proseguiu o cultivo da Pondal. A Real Academia nomeouno
literatura, editando en 1901 Noitebras.
presidente en 1934, posto ao que
Relacionado cos rexionalistas herrenunciaría un ano máis tarde por
culinos, Lugrís tomou parte en todas problemas de saúde. Nesa década,
as actividades galeguistas da altura.
colaborou, así mesmo, na redacción
Así, foi o primeiro en utilizar nun do anteproxecto do Estatuto de .
.mítin a lingua galega e figurou entre Autonomía.
ós patrocinadores da Escala Rexional
Tras o confuto bélico, que provode Declamación (1903), da que sería
cou a persecución da actividade galepresidente. Desde este momento, a guista, Manuel Lugrís morreu na
maior preocupación de Lugrís foi a Coruña en 1940.
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FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentin.a
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GRAZAS pola vosa presenZA
neste espaZO
Chega o verán e témonos que despedir. Facémolo dándovos as grazas (que non *g~acias) pola vosa presenza (que
non *presencia). No seu momento xa dedicamos varios
números ó tema da lingua · que deu má.is que fá.lar este
ano: o "axuste" (que non cambio) normativo. Home!
cambi~ hóuboo, pero hai. que enten~elo como modificación con intención dunha vez por todas xuntar as dúas
normativas vixentes nunha soa.
E sen máis rollo irnos tentar responder á pregunta do
millón, á que moitos de vós, e mais a maioría dos que non
son lectores nosos, se levan facendo todos estes anos.
Por que graz as e espaz o? Pero de onde _saíu diferenza·? quen
di isa?
Pois non o ·di ninguén, pero ese criterio non nos vale.
Reflexionemos: tampouco case ninguéri dicía nos anos 80
"tixola" nin siquera "x oves" ou "venres" pero díxose
(algún vello aínda o conserva). O problema foi o peso do
ca t lán durante moitísimos anos no galega. Tanto que
m mo os propios lingüistas, filólogos, lexicógrafos · e
d mais admitiron formas que son do castelán. Irnos á etimoloxía, é dicir, ás orixes das palabras:
Graz as vén do latín GRATIAM, diferenz a de DIFFERENTIAM e espaz o de SPATIUM, igual que prez o derivou de PRETIUM. E a evolución da consoante T seguida dun 1 (grupo .ó que se lle chama "te iode" :TY) xa .
derivou na época tardo-latina en TS, son que se pronunciaba así: como
/t/ seguido dun /s/ . Non nos irnos

un

. ... . .º

E ago rá, a goza r das vacacións!

meter en profundidades e tentamos
dárvolo ben esmagadiño, así que
aínda que a cousa é
algo máis complicada, simplificamos
dicindo que tal
grupo se mantivo
na época medieval
escrito con ~ ou z,
pero pronunciábase
aínda dun xeito
similar a /ts/.
Vénvos ser a
mesma evolución
que sufriu CAPITIA cando deu
- cabefa primeiro e

logo cabez (l. E a
ninguén lle soa rara a terminación, verdade? Pois ó resto
hai que acostumarse. A lingua non é ciencia ex;acta coma
as matemáticas, polo que todas as evolucións teñen as súas
excepcións. E así hai que tomar as terminacións -cia, -cio
no castelán, pois veñen da mesma palabra latina e da
mesma solución medieval.
Non. é para botar as mans á cabeza. O problema está
~os que están buscandq calquera escusa para protestar
contra o galega.
Ata a volta, que eremos que nos seguen deixando presenza neste espazo. Grazas por seguirnos!

·A cidade das mulleres
Despois de limpar as mans de crema solar na praia ou a carón do río, á sombra
dos ameneiros, prestaría moito ler A cidade das mulleres de Cristina de Pizán, unha
feminista que se adia~tou seis séculas a esta palabra. Esta veneciana naceu en
1364 filla dun médico e astrólogo que serviu ao rei de Francia. Cristina seguiu o
camiÍío habitual nunha muller do seu tempo e casou aos 15 anos, pero aos 25,
viúva e con tres fillos, traballa de amanuense e dedícase a escribir poemas e tratados entre os que figura esta obra que agora coeditan .Sotelo Blanco e a Xunta na
colección As letras das mulleres. Cristina cántanos que a idea do seu libro xurdiu
ao ler un libro que criticaba as mulleres e empezou a pescudar as causas daquelas
aldraxes por parte de homes considerados doctos . Se preferimos un ensaio, podemos ler Outra idea de España, de Suso de Toro, que edita Xerais. Para os iremego / as mái novos U11 home na praia, de Pedro Ferriol, cantos fantásticos na colección "Fóra de xogo". E para
o que gocen coa poesía, a Antoloxía de poetas do século XX que escolleu Luciano Rodrígut:z .

