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A foto ue fala 
Roto -a. part. irregular de romper. // adx. Que rompeu ou que alguén o rompeu. 

O capital non ten corazón, o ÍfaSflQ e ÓS veces, nin ISO 

Daniel López 

O informe de fiscalización do Coilsello de Contas 
de Galicia para o exercicio de 1996, analiza un con

venio programa asinado con Pescanova o 7 de 
decembro de 1995, que contemplaba a subven
ción dos tipos de interese dun préstamo, ava
lado polo IGAPE, de 8.000 millóns de pesetas. · 
Falamos dunha subsidiación de catro puntos 
porcentuais, que supuxo de feíto un desembol-
so de diñeiro público galego de 240 millóns, só 

en 1996. 

O informe de fiscalización reza tal que 
así: 

"En ningunha das operacións (financia
das) aparece a xustificación do destino do 

préstamo solicitado por Pescanova S.A. que 
avala e subsidia o IGAPE, coa conseguinte 
imposibilidade de determinar. se existiu cum
primento da finalidade da axuda" 

É dicir, que cando Pescanova estaba en apu
ros, o goberno e os contribuíntes galegas lle , 
deron, rozando a ilegalidade e algo máis, un 

balón d.e osíxeno con carta branca~ para o que 
ti queiras filliña. 

A Pescanova non lle gusta o goberno 
bipartito. Pescanova vai por todo o mundo 
-por todo o terceiro mundo, para sermos 
exactos- de "especial". Non lle vale o ser 

coma os demais, o ter que cumprir as mes
mas estúpidas normas de protección 
ambiental, de responsabilidade social da 
empresa ou de carácter laboral. O seu estilo 
é o vis a vis, sen luz nin taquígrafos, co presi
dente, sexa quen sexa. E se non entras no 
xogo entón cabréanse, chantaxean ~ mar-· · 
chan. 

Touriñán ou nada. Foi a última rabecha. 
E como non hai memoria nin responsabli

dades contraídas, aquí ninguén se lembra 

dos préstamos subsidiados, das subvencións 
e axudas públicas. E se alguén se lembra, aí 
están os informes do Consello de Contas: 
Fraga subvencionou á nena · bonita con 

carácter incondicionado, suponse que para 
que non se cabreara. 

A democracia liberal éche a cadratura do 
círculo. 



Editorial A paz, fráxil e esvaradía 

O proceso de paz estoupou nun aparcadoiro público no que botaban unha soneca un par de inmi
grantes. Reiterámonos no inxustificable e no absurdo, na sociedade actual, dunha estratexia do 
terror que desemboca en tan heroicos resultados. Absurda porque se fundamenta nunha vivencia 
enfermiza da realidade de Euskadi,_un delirio sobre unha suposta opresión violenta, unha represión 
intolerable, unha falta irrespirable de autogoberno. E inxustificable, porque as ideas e os proxectos 
de país non se defenden con sangue, senón con argumentos e loita política. 

Pero para non faltar á verdade por omisión, e aínda que xa non sexa tan políticamente correcto, 
debemos tamén dicir que pensamos que o proceso puido ter outro final ou, cando menos, puido 
durar máis. Nunca saberemos como remataría a partida se o goberno español non estivese perma
nentemente presionado durante a negociación, coa espada que en mala hora Damocles cecieu á 
dirección do PP, sobre a súa cabeza. Neste ambiente non podía haber e non houbo xesto ningún 
para contestar o alto o fago, como tivo Aznar no seu día: nin achegamento de presos a Euskadi, nin 
facilitar a volta ·á vía política, nin nada de nada. Pensamos que se lle debeu dar ao goberno a opor
tunidade de errar, de levar ao Parlamento uns primeiros pasos, un fráxil pre-acordo, un algo aoque 

lle poñer peros e que o propio Parlamento marcase as directrices 

Cantos anos 
tardará a paz en ter outra 

oportun idade? 

coas que continuar negociando. 

Se a banda terrorista estaba debilitada, era o momento de lle ofre
cer unha escusa para desaparecer, un movemento xeneroso que 
vencese a iner~ia que toda organización ten a manterse viva. No 
sitio disto, un bombardeo continuo de descreto, afirmando que xa 
se fixeran concesións políticas. Ulas? 

As dúas Españas estouparon antes ca bomba de Baraxas. O certo é que nese debate segue a haber 
ideas tabú, como referendo de autodeterminación ou ámbito vasco de decisión. Se non se liberan as 
ideas e proxectos e non se debaten como tales, estamos armando de razóns o delirio do terror. E 
este, nun círculo empobrecedor, está impedindo que o debate flúa. 

Malos tempos para un debate sereo sobre o estatuto de nación. 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

Comeza unha nova sección con ese arrecendo que adoitan ter as causas novas. Esta 
sección estará pensada para dar boas noticias. Agárdame un traballo difícil. Atapar na 
vida causas palas que pensar que paga a pena vivir. Difícil? Quera pensar que non. 

A primeira nova festeira vén da propia revista f rimia. A revista reno-
vouse. Segue a ser a nasa revista, pero agora con novas seccións, novo 
deseño ... Deixádeme confesar que non sei como será, pero todo o 
que significa renovar buscando novas camiños implica Vida. 
Sempre é necesario mellorar, cambiar, renovar e atapar vieiras para 

progresar. Porte aplauso para todos nós 
Segunda nova festeira. Xa rematou 9 Nadal e din as enquisas que preto 

do 85 % dos españois prefiren os Reís Magos ca Papa N oel. Parece que 
resistimos a todo o poder do mercado. A meirande parte de nós preferimos o 

de sempre có inútil que vén de fóra. Un aplauso para· este 85% e unha invita
ción ao 15 % restante a unirse. 
O terceiro motivo de festa vén do fútbol. Galiza volveu xogar un partido. Poi 

unha festa das gordas. En Riazor había máis xente có ano pasado en San Lázaro. 
E a nasa selección xogou dun xeito competitivo, sen envexar nada doutras seleccións 
que incluso xogan mundiais. Un aplauso para os que sabemos que os galegas non 
somps nin _máis nin menos ca ninguén. 
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.Apeneira 

O 1 entraron na U E Bulgaria 
e Ru'manía,' que coma o nome 
indica, asocia a súa identida
de dende sempre a este conti 

nente, que viviu os seus dra
mas: a etnia xitana machuca

da polo nazismo~ que asasi
nou a 500.000; a ditadura 
comunista ( 1945-89), entre 
500.000 e 2 millóns mortos 
en cárceres e campos de con
centración ... A Asociación 
Ponte Cultural Romanesa
Galega estreita os lazos. Na 
foto, 4 voluntarios romaneses 
no Prestige. 

2 
Co 2007, 7.000 
MARISQUEIRAS 'aco-

dan dereitos polos que loitdn 
arreo: recoñecer as enfermi

dades do oficio dentro da 
Seguridade Social, coas pres
tacións correspondentes: pró
teses, ortopedia, probas diag
nósticas ... Acosadas polo 
inxustiza, non poden comer
cializar os seus produtos, 
cando son propietarias de 
bateas. Cómpre diferenciar as 
que traballan na praia ou nas 
rochas, as percebeiras, case 

s~mpre maiores, que compar
ten este risco cos· labores na 

casa, abrigadas a declarar un 
mínimo de produción para . 
manter o permiso de explota
ción da Xunta. 

3 
O TÉXTI L, 2º sector en tra

bal lo e ingresos, despois da 
automoción, perdeu en 3 
anos 2.500 empregos. 550 
empresas de 21.800 obreiros . 
que cada vez empaquetan e 
comercializan máis productos 
chineses: 12.400 toneladas 
no 2005, o dobre có anterior. 
En dous anos desapareceron 
entre 2.000 e 3.000 empre
gos da economía sumerxida: 
é máis rendíbel coser na 
China (cun salario de 
100/200, aquí 640 €). lsto 
provoca o· peche de talleres. 
Ourense tiña 200 hai 5 anos, 
agorq só 40, igual ca no 
Deza, Ordes ou Artéixo. Hai 
230 empresas con marcas 
propias e 1 2 importantes,' que 
exportan o 40% da moda do 
estado, que medrou un 22%. 

4 
A "Semana da unión" lem

bramos os misioneiros da 
"Asemblea de lrmáns", move

rnento de r~novación espiri
tual no protestantismo, proce:. 
dente da Gran Bretaña, fun

dam~n!ado ,na .particJP.ación 
dos f1e1s, as1 en ARtS que 
mantén aberta a capelc::i evan
xélica do 1917. Un labor de 
prÓmoción das perseos, 
r:nesmó ensinándolles a ler 
cqa Biblia. Per.corrían as fei-

. ras dando a coñecela e axu
daban ao progreso dos· máis 

pobres. O Museo das 
Peregrinacións de Santiago . 
mostra a colleita de fotos do 
pastor Ginnings (Londres 
1877-1961) en Ares, 42 
anos, testemuña dó compro
miso daqueles cristiáns. Na 
segunda metade do XIX viñan 
evanxelizarido no Ferrol, A 
Coruña. Na foto, unha asem
blea en Lugo. 
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No 2007, celébrense 60 anos 
da constitución en comunida
de das Fillas da NatividadeR 
fundadas por BALTASA 
PARDAL (1886-1963), 
que traballaban nas escalas, 
e os 30 da aprobación. 
Facendo memoria lembramos 
os atrancos que superou o 
mestre de catequistas, para 
cumprir co seu carisma: f~r- . 
mar os máis pequenos, princi
piando polo barrio de Atocha 
da Coruña. Pechado o centrq -
na República, non desiste e 
segue 0 camiño: Pontedeume, 
Betanzos, Montevideo. ~ . 

6 7 
-O 20-X-2007 é o centenario ANXO MOURE segue do HIMNO, o poema "OS 

loitando polos máis pobres ª pinos" de Pondal, que musi-
través do envío de bicicletas: cou Pascual Veiga ( 1 842-
máis de 1200 rodando 'en 23 l 906) no 1890, considerado 
pobos, denqe que no 1990 _ a data na que se deu a ciñe
creou "Bicis pola Paz". Serven -cer no Teatro Tascón, agora 
para transportar médicos, García Lorca, da Habana. 
mestres, enfermos ... Nos Cantado por primeira vez na_ 
encontros cos -nenas, convída- h 'sº1co de 

omenaxe ao mu 
os a subirse a unhas bicis Mondoñedo, soterrado a 
imaxinarias e ir _á rúa a loitar carón de Cunqueiro e L_eiras -

pala paz. Antes, a través d~ Pulpeiro, na foto a _súa c~m~a 
cantos e dramatizacións, ali ~ no día do centenario. Fo1 ed1-
~entou neles o afán pola soli- tado en disco no 1922 e -
dariedade. Agora quere intro- interpretado polo Coro Toxos 
ducir as ciclo-bibliotecas de e Xestas. Pero tamén é o cen-
Xeval~, para achegar contos tenario da escala habaneira 
solidario~ e ecol6xicos ás de SANTABAIA da Terra Chá 
praias, montes, etc · e os 550 da parroquia de 

VILABADE en_ Castroverde. 

Alfonso Blanco Torrado 

8 
CONSUMIR 
PRODUTOS 
GALEGOS constitúe unha 
illa de saúde entre tanta 
"comida lixo" que prexudica 
.os nosos organismos a cotío. 
Na foto, unha cr~ma de gre
los contro os excesos destes 
días, nun ano no que 
B.ruxelas vái conceder as 
"denominacións de crixe" aos 
pementos de Herbón, ~faba 
de Lourenzá, as costanas e os 
grelos, .que se suman ás 1 8 
xa existentes que comprome
ten a 25.000 produtores e 
700 industrias. Ao tempo, a 
pataca vai ser o primeiro 
tubérculo con indicación pro-

"k b " texida da UE, a enne ec 
da Limia, Lemos, Bergantiños, 
Terra Chá ou A Mariña ... , da 
que está a exportarse un 
80%. 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 

Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Proven~a, 274-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurban~, 46 
28010· MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

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

¡~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 • 35 37 16 

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

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

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

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 • 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 · 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

:6 Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 ·. 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 · 57 52 46 
Fax: 986 • 57 02 94 

Política 
Bóveda 

Por fin, a clase política galega recoñeceu a figura política de 
Alexandre Bóveda, dirixente do Partido Galeguista e un dos artífi
ces máis destacados do Estatuto de Autonomía de 1936. A apro
bación unánime dos tres grupos parlamentarios dunha proposta 
do BNG recoñece os méritos do secretario de organización do 
Partido Galeguis.ta, fusilado o 17 de agosto de 1936, aos 50 días 
do referendo de aprobación do estatuto. 

Foi esta a declaración máis rotunda de homenaxe a esta figura 
política, co voto expreso do Partido Popular, tan reacio a este tipo 
de proclamas. Alexandre Bóveda obtivera xa o recoñecemento do 
Congreso dos Deputados, da Xunta de Galicia e. das deputacións 
de Pontevedra e Ourense e dos concellos desas cidades e do lugar 
onde morreu, Poio. 

Nesta ocasión o Grupo Popular sumouse a nacionalistas e socia
listas co voto e tamén coa loanza feíta polo seu voceiro, reivindi
cando, de paso, o galeguismo de Alexandre Bóveda. Ese xeito de · 
adhesión ao galeguismo non lle impediu ao voceiro do PP na oca
sión denunciar que os outros grupos querían apropiarse ·da figura · 
e máis do legado de Alexandre Bóveda. 

E o presidente do PP de Galicia fo¡ máis aló, invitando ao BNG 
a renunciar á súa reclamación dun estatuto de nación sinalando 
que' Bóveda asinara un texto que .non recollía tal mención. lso si, 
sen entrar neutras consideracións sobre o contido das propostas 
do Pa_rtido Galeguista en 
1936, que seguramente 
están bastante lonxe do 
aceptable para Núñez 
Feijoo. 

O debate desta proposta 
deu lugar a outras navida
des. Por unha vez o Partido 

Hai que recoñecer e 
homenaxear a todás as 
vítimas .da .guerra civil 

Popular apoiou, no caso de 
Bóv~da, a demanda de revisión do proceso no que fo¡ ~ondenado 
a marte. Tamén fo¡ nova a postura do PP ao absterse á hora de 
votar a proposta dos outros grupos, que demandaban reparación 
moral e económica das vítimas da represión militar e da ditadura. 
lso si, sen deixar de argumentar que eses recoñecementos e home
naxes había que estendelos a todas as vítimas da guerra .civil, 
como lembrou o propio Núñez Feijoo. 

Ou sexo, que o derradeiro pleno do ano resultou altamente ·inte
resante. Mágoa que esa aproximación de posturas non fose sufi
ciente para honrar definitivámente a Bóveda coa aprobación da 
reforma do Estatuto. Agora o Parlamento está oficialmente de 
vacacións, ata febreiro, aínda que neste mes haberá algunhas 
reunións dos relatores que preparan o texto. Pero as perspectivas 
son pouco favorables . 



Rubén Aramburu 

Se te cruzas co Pai !soma polo Obadoiro sempre ten un cumprido nos bei
zos, unha vez díxome: "Home, b.os días, os teus pasos adornan esta praza!". 
Como ía pensar eu co meu desarraigo estético que puidera ser un adorno 
na praza do Obradoiro? Pero o Pai !soma mira con outros olios, supoño 
que como nos ensinou a mirar San Francisco a todos, pausando os olios 
con tenrura sobre as causas e as criaturas, a descubrir a man do Creador 
ata nas formigas que cruzaban polo camiño. Ademais o Pai Xosé leva sem
pre na man unha carteira, a irmá carteira, unha carteira mendicante ... , e 
dela saían .as causas máis insospeitadas como agasallo para os amigos, os 
xomalistas, os mozos que estudabamos .. , un queixo de Arzúa, unha botella 
de caña de herbas, unhas galletas ... O Pai Is orna é gran predicador e sabe
dor de palabras, e bo amigo dos grandes das nasas letras. Unha vez expli
counos que non era o mesmo cheirar e ulir, e como non entendíamos díxo
rtos: "unha rosa non cheira, arrecende". 
Agora ao Pai !soma chégalle a xubilación, e despois de tantos anos mirán
doo na pantalla da TVG os domingos ·pala mañá, bátase de menos. Foron 
os inicios da tele, e para a misa corrían unha cortina negra e colgaban 
unha cruz branca de cartón, coma unha gran nota necrolóxica. _Pero o naso 
frade sempre se preocupaba de buscar un cartel, unha flor, algo que lle 
dera cor a aquela frialdade. Creo que xa·contei aquilo de cando gravaban 
as misas porque non había presuposto. Un ano houbo moita seca. 
Gravouse a misa o luns, e o Pai !soma pediu pala chuvia. O martes come
zou a chover, o mércores había inundacións en Padrón e en Caldas: Cando 
emitiron a misa no domingo, as xentes chamaban á tele para que o cura 
parara de rezar. Agora a misa da tele celébraa Andrés García Vilariño, 
que foi guie1.ro de Sentinela e leva moita paz por dentro, o malo que c~m
biaron o horario e fan madrugar á xente. Quedo co recordo da voz do Pai 
!soma, que é ben fermosa, dicíndonos: Queridos irmáns, Paz e ben. 

~ -
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Carta aberta 
Xabier Blanco 

chorado señor Piergiorgio: 

Se vostede ten a ben permitirmo, 
necesito compartir con vostede o 

meu noxo, a miña rabia, o meu 
cabr , a miña desesperación, a miña 
d l ci n, a miña fru tración. 

N tad n qu vivo seica hai 
un i p ernando Sebastián é 

. eu nome, que adoita falar de dous 
tip d católicos: os católicos confe-
ante e os católicos vergonzantes. El 

entende por católicos confesantes os 
que abertamente se mostran coma 
tales e sen ningún tipo de pudor ou 
vergoña. 

E seica este señor 
bispo do que 

se estraña é de 
que haxa 
moi-

-AO SENOR . 
PIERGIORGIO WELBY 

P·iergiorgio Welby. Italiano de 60 anos, levaba 30 pade

cendo unha distrofia muscular progresiva que lle impidía falar, 
andar e moverse. A súa vida dependía dunha máquina · que lle 

axudaba a respirar. Welby faleceu o pasado 21 de decembro 
despois de levar meses pedindo a suspensión do ~eu tratamen
to. O seu caso xerou un amplo debate sobre a eutanasia en 
Italia. 

tos católicos dos outros, dos que lle 
dá ver-goña· confesar públicamente a 
súa id~ntidade, católicos vergonzan
tes. 

Pois mire, señor Pie~giorgio, eu · 
sonlle cura, para máis detalles 

direille que lle son relixiüso dunha 
Congregación que 
agora seica ten moita 

quen de, polo menos, aproveitar ese 
momento para homenaxear as víti
mas da represión <leste señor católi
co-de-toda-la-vida. Po.rque digo eu 
que fórmulas hai para que o ritual de 
despedida ao ditador se convertese 
nunha oportunidade para "encamen-

pegada e; sobre todo, 
"moita entrada" no 
Vaticano. Pero téñolle 
que dicir que cada día 
que pasa síntome máis 
católico vergonzante 

A diocese de Roma negou·lle o 
rito católico de d~spedida 

ou, máis claramente, síntome aver
gonzado de ser católico. 

Non ·se pode vostede 
imaxinar o mal que o 

pasei nas últimas sema-
nas vendo cómo usa a 
vara de medir a xente a 
Igrexa católica á que per
tenzo. 

Resulta que morre un 
señor que foi dita

dor e ladrón, que man
dou torturar, asasinar e 

· facer desaparecer a 
irmáns seus seres huma
nos e a irmáns seus cris
tiáns e a Igrexa católica 
non ten a "menor vergon
za" en facerlle o rito cató
lico de despedida. Non só 
isp, senón que non foi 

dar á misE'.ricordia divina" ao tal 
señor e lembrar con gratitude a·s víti
mas do mesmo. Ben <loado estaba e, 
ademais, non sería nada hipócrita 
neste caso porque parte da Igrexa 
católica chilena (¿a vergonzante ou a 
confesante?) a través da Vicaría de 

· Solidariedade do arcebispado de 
Santiago . de Chile fixo un inmenso 
labor en defensa dos dereitos huma
nos e de protección ás persoas perse
guidas cando o ditador estaba "en 
activo e ben activo". 

Pero, ¡mire vostede por onde! aí 
non deron rematadas as miñas 

frustracións. Resulta que un días des
pois, entra vostede en escena. 

S eica estivo vostede 30 anos pade
cendo unha distrofia muscular 

que o ma.ntivo post~ado nunha cama 
e conectado a un respirador automá-

1 
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Piergiorgio Welby é o Ramón Sampedro italiano · 

tico. · E . seica levaba vostede anos 
pedindo que alguén lle puxera fin a 
ese inferno. Finalmente, conseguiu
no. E velaí que a súa nai,_ católica · 
practicante, solicitou para vostttde o 
rito católico de de.spedida e ... a dio
cese de Roma dixo que non, 'que para 
o seu caso non valía tal rito de despe
dida porque parece ser que hai uns 
señores que teñen Qontacto directo 
co Altísimo e seica saben de seguro 
que a vontade do Altísimo para vos
tede era que seguira enganchado ao 
seu inferno ata que lle "tocase natu
ralmente" abandonalo. Maldito 
Altísimo que lle xoga tales xogadas 
aos seus fillos e fillas "benqueridas"! 
Ou máis ben, malditos señores do fío 
directo con tal Altísimo! 

E para que o -meu "alucine" e a 
miña vergoña non deran rema

tado resulta que algúns deses señores 
tamén dixeron que o problema do 
seu caso era que se trataba dunha 
manipulación .Política da esquerda 

nesa manipulación, era lóxico non 
propoñer a posibilidade de admitir a 

· petición feita pola súa nai . .Manda 

caralla! E logo no caso do ditador 
chileno, non haberá tamén algo de 
manipulación e presión . política? A 
verdade é que non tiven tempo de 
consultar que pensan El Mundo e a 
COPE que lle son aquí a Biblia de 

moitos católicos confesantes, pero eu 
estoulle seguro que tamén no caso do 
ditador había "xogo político en 
xogo". 

Total, señor Piergiorgiü, aquí me 

ten ás 3 da madrugada acomp~ -
ñando a unha velliña que quera 
moito e sentíndome avergonzado de 
ser católico. 

S ó me queda despedirme de voste
de e pedirlle m.il perdóns. E 

tamén dicirlle que me -emocionou a 

despe~ida laica que lle deron a voste
de no adro da Igrexa San Giovanni 
Bosco de Roma. E, por suposto, com-

radical italiana e que, para evitar caer parti~ con vostede que no medio de 

tanto noxo e rabia alg_o me consolou 

saber que tamén ali, naquel rito laico 

de despedida había católicas e católi

cos acompañándoo a vostede na 

"viaxe final" e, sobre todo, acompa

ñando a súa familia para dicirlle con 

xestos e verbas que a Igrexa católica 

é algo máis que crueldade. 

Por certo, postas a xogar con. ver-

. bas e agora que vostede xa o 

entenderá todo, pregúntolle: en toda 

esta historia do seu pasamento, no 

fondo, quen foron verdadeiramente 

"católicos confesantes": os que o 

botaron a vostede ao adro da igrexa 

sen deixar que o seu féretro entrara 

"en lugar sagrado" ou QS que fixeron · 

do adro da igrexa o lugar máis sagra

do porque o encheron de 

Humamdade? 

Caro fratello Piergiorgio, un gran

de abbraccio. 

Xabier Blanco Vilar, católico non sei 

se vergonzante pero si avergonzado. 

Sí ntome avergonzado de 
· ser católico · 

9 
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Debullando na vida 
Conversa con Pilar 
Fernández López 

Manolo Regal 

y--.. :_....., 

Pi lar coa súa na i nunha foto de arquivo 

De quen vés sen do? 
- Eu son a filla da Veneranda. 

hámome Pilar. A moitos iri
m g irimegas soareivos 
p 1 libr titulado Cousas da 
Veneranda. Ti ño 47 anos e vivo 
n Ab ledo, Abadín. Traballei 

nunha empresa do téxtil, pero 
agora estou xubilada por enfer
midade. 

- Aínda que es ben coñecida por 
moitos lectores de IRIMIA, pódes
nos· dicir algo máis da túa vida? 
-Pois mira, desde os nove meses 
tiven unha minusvalía física. 
Aprendín a costureira, traballei na 
casa varios anos, atendendo ademais 
a miña tía e a miña nai. Cando a tía 
morreu, había poucos ingresos e 
púxenme a traballar. Ao tempo coi
daba tamén a miña nai. Coidar a 
miña nai foi algo que me aportou 
moitísima riqueza humana, pois ela 
foi de sempre deficiente psíquica. E 
aínda tiven tempo para participar en 
moitas causas sociais e políticas no 
BNG, no Movemento Rural. Hai seis 
anos que morreu a miña nai e quedei 
soa. 

-Que é o máis bonito que a vida e 
Deos puxeron en ti para gozo dou
tros e doutras? 
-Dáme algo de reparo contestar a 
esta pregunta. Eu que sei, creo que 
son tolerante, que me molestan e 
rebelan as causas inxustas e a menti
ra; tamén a vida me levou a ser per
soa de tesón; souben traballar moito 
contracorrente. Pero igual isto é 
mellar que o contesten os demais. 
Tamén o de saber buscar e coidar as 
amizades; a isto aprendeume moito a 
miña nai. 

-Estaste enfrontando a algunhas 
dificultades novas nestes momentos? 
-Cada día a un montón delas, e 
máxime unha persoa minusválida, 
pero hai que loitar para superalas. 
Unha dificultade actual? Que agora 
xa non podo traballar o meu horto, 
cousa que me aportaba moita satis
facción. Gustábame ver nacer e 

medrar ·a vida. Tiven a silla de rodas 
estropeada e iso foi un atranco gran
de. Ademais levo dous meses mal. 
Desde que morreu miña nai, estas 
datas sonche moi tristes para min. 

-Con que ánimos, logo, empezas 
este novo ano? 
-Xa vai contestado. Agora mesmo 
parece que non con moito, pero teño 
esperanza. É algo que me pasa hai 
anos por estas datas. 

-De onde sacas f orzas para seguir 
tirando? 
-Supoño que mas dá Deus, eu non 
atopo outra explicación. Os amigos 
tamén . me motivan. Síntome moi 
aprezada. A través deles sin to a Deus 
ao meu carón, empuxando. Vivo soa, 

. pero non me sinto soa. Teño moitos 
amigos. O recordo da miña nai tamén 
me axuda; nestes momentos dáme 
pesar e tristura, pero de sacado estas 
datas, non sei cantas veces no día a 
teño presente. Isto é bo, ese recordo 
axúdame a loitar pola vida. Ademais 
teño a' grande satisfacción de tela 
coidado e mimado, que iso é o máis 
grande. 

-Parece que Deos conta moito na 
túa vida, é ~sí? 
- Xa está contestado. Claro que si. 
Se non fose por El, que sería de min! 
El é .o amigo que nunca falla. Coido 
esta amizade, aínda que non son de ir 
á Misa todos os domingos. Vou á 
Misa cando podo e me apetece, por
que ás veces non me a topo· ben. Pero 
éncheme de ledicia compartir tempo 
con persoas enfermas, ou minusváli
das, con xente que teña algún proble
ma por pequeño que sexa. Aí é onde 
eu atopo a Deus. 
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·As furtadelas 
A paz só é posible como obra da xustiza . Ningunha sociedade terá 
futuro se se asenta sobre unha inxustiza estrutural e histórica, como a 
no~a. O básico da idea da xustiza é esta afirmación, "verdadeira 
declaración de amor á humanidade": para cada un , segundo as súas 
necesidades (físicas, psicolóxicas, ·culturais e espirituaisL e de coda 
un, segundo as súas capacidades (físicas, intelectuais e morais}. Nese 
senso a xustiza presupón a mesma dignidade de todos e a procura do 

~en común definido polo Papa Xoan XXIII 
na súa encíclica "Pacem in Terris" (1963} 
como "o conxunto das condicións de vida 
que permitan e favorezan o desenvolve
mento integral da persoa humana". 

De non darse unha reconstrución das 
relacións, para que sexan máis xustas, 
igualitarias e incluíntes, verémonos abri
gados a convivir cos conflitos e as gue
rras. A paz esixe reparacións históricas, 
e políticas compensatorias que os domi
·nadores históricos se negan a introducir. 

Extraído do artigo A construción da paz de 

Leonardo Boff publicado en Deia 

Como diciamos onte ... As nosas teimas 

IRIMIA ten tamén as súas teimas, que non se lle van da cabeza: 

Poñerse do lado dos débiles. A teima máis especial 

de IRIMIA: camiñar na vida a carón dos humildes. 

Fa/ar de política. A política é o goberno da sociedade. 

Segundo sexa .ese goberno, así nos irá na vida a todos 

nós. 

Fa/ar de Xesús Cristo no Evanxeo. A relixión foi 

utilizada para se aproveitar da ignorancia dos 

pobres. Nós eremos que Xesús Cristo non foi así: el 

deu a vida polos débiles e humildes. Coñecelo ben é 

un poder que aínda ten o pobo para recuperar a dig

nidade. 

Ofrecer coñecementos. Na vida non se pode andar 

na ignorancia de moitas causas. A ignorancia é a que 

mantén os caciques; é a fonte das desigualdades, é a 

razón de moitos atrasos. 

Vivir con humor. O último que se 
perde é o humor, a retranca. O 
galega pode andar ben amolado 
que . aínda ha ter humor para 
inventar un chiste. Oeste xeito 
ªf!10Sa a súa protesta e a súa 
esperanza de que un día as cau
sas non sexan como agora son. 

Escribir en galega. lrimia sae escri
ta sempre en galega. Faise así pri
meiramente porque o galega é a 
nosa fa/a. Faise tamén porque o noso desexo é que a 
xente galega vaia collendo o gusto de fer máis, e de 
fer en galega. Faise así, finalmente, porque eremos 
que recuperar e dignificar a fa/a galega é tamén un 
camiño para recuperar a dignidade total do noso 
pobo. 

lrimia, núm. 52 - 31 de outubre de 1982 

1 1 



12 

Actualidad e 
Marta Salgado 

En 1987 Ronald Reagan pronun

ciaba nun discurso no Berlín occi

dental: "Señor Gorbachov, derribe 

este muro!' O día 9 de Novembro 

do ano 1989 o chamado muro da 

vergoña , o muro de Berlín, víñase 

abaixo grazas ás marteladas de 

xente para a que cada golpe signi

ficaba unha vinganza a deshora. 

Caía o estandarte da Guerra Fría 

e comezaba o que se supoñía 

unha nova era de Liberdade de 

Circulación. Desgraciadamente, 

os símbolos caen pero os prexuí

zos seguen, como a maior parte 

das veces. No caso de Alemaña, a 

liña divisoria entre oriente e occi

dente xa estaba demasiado insta

lada como para derribala tamén. 

Hoxe comezando este 2007, cada 

vez mái globalíza e tamén esta 

Señores, 
derriben estes muros! 

contrución de albanelería vertical 

empregada para marcar as fron

teiras entre veciños. Os arquitec

tos de tales obras opinan que é un 

símbolo de defensa, de segurida

de, "un paso importante cara á 

reforma ~igrátoria", dixo o que 

hai pouco asinou na Casa B.ranca 
a chamada Leido Muro 2006. 

Como exemplo deste tipo de 

obras, actualmente ternos varios: 

o que separa Israel e Palestina, 

levantado como barreira israelí 

de defensa ante os ataques suici

das palestinos; o de Marrocos e 

España (Ce uta e Melilla) proxec

tado para controlar a inmigra.ción 

masiva; a parte turca de Chipre e 

a parte grega; India e Pakistán; 

Arabia Saudí e Iemen; Bostwana 

e Zimbabwe; Tailandia e Malasia; 

Kirguistán e Uzbekistán; o _muro 

entre EEUU e México, cunha 

barreira que defende o pobo esta

dounidense da inmigración ilegal 

e do incremento da criminalida

de; .o do Sáhara-Occidental, que 

protexe ao territorio ocupado por 

Marrocos do Frente Polisario; o 

de Belfast, entre os protestantes e 

os católicos, tam.én chamado 

Peace Lines -Liñas de Paz-; China 

e ~orea do Norte; Corea do 

Norte e Corea do Sur; o Porto 

Hoek en Holanda ou mesmo a 

cidade de Padua, na rexión do 

Véneto, que tamén conta cun 

muro de defensa para o control 

do tráfico de drogas e prostitu

ción nun barrio de inmigrantes 

africanos. EEUU tamén proxecta 



construír un-muro entre a frontei

ra sirio-iraquí de 600 quilómetros. 

Os do outro lado, os que buscan 

pasar, protestan e tratan de cn~zar 

desertos a pé ou se camuflan no 

asento dun autobús. Ou morren. 

O que non acaba de quedar claro 

é quen queda fóra e quen dentro 

e de que .. Son fronteiras humillan

tes para ambos os dous lados. 

Demasiados países divididos por 

muros modernos, muros en activo, 

moito máis longos que o de 

Berlín e que provocan máis mor

tes, mais pouco se . fala deles. 

Quizais os telexornais esperan a 

que sexa un neno o que perda a 

súa vida intentando· cruzar unha 

destas barreiras para así saGarlle 

rendabilidade á noticia. Mentras 

isto sucede, os presentadores 

seguen gustosos a mostrarnos · 

canto subiu o quilo de langostinos 

respecto ao N adal anterior ou 

canto peso perdeu no cárcere o 

estafador de moda. Por unha vez 

e sen que sirva de precedente 

lembremos as palabras de 

Reagan en 'Berlín. 

Os muros son 
fronteiras humillantes 
para ambos os dous 

lados 

13 
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Ir medrando é ir descubrindo que moitas das ideas e 
verdades que tiñamos na cobeza non son certas ou que, 
polo menos, necesitan unha reinterpretación. Algúns destes 
descubrimentos son máis problemáticos ca outros, sobre 
todo cando a realidade supón desfacerse de ilusións ou 
soños. Lembro aínda a decepción que me causou saber 
que os Reís Magos non viñan de Oriente, ou a 
incredulidade coa que recibín a noticia de que Belén non 
estaba no Cebreiro, nin os pastores cantaban ao neno en 
galego ... Porén, lembro tamén o alivio que sentín cando lle 
oín dicir a unha das monxas da escola que o demo non 
era o home de mirada malvada que axexaba desde as 
páxinas do catecismo, capaz de someterá súa vontade 
incluso ás almas máis inocentes. Daquela alivioume moito 
saber que eu podía escoller de que maneira enfrentarme á 
vida, sen depender da "ventoleira" dunha forza superior. 
Porque é certo que o mal existe, aínda que ás veces non é 
doado recoñecelo; colle forma de violencia, de fome, de 
envexa, de superioridade, de pasividade, de murmuracjón, 
de orgullo vingativo, de cobiza, de aproveitarse da 
situación, de prexuízo, de desconfianza, de escusa ... 
Convive connosco, especialmente cando estamos en 
posicións de vantaxe ou de poder. Pero d_entro de cada un 
de nós reside tamén a autoridade para mandalo calar e 
botalo fóra. lso farones, seguramente, máis felices. 

L. S. 

28 de xaneiro - 4º domingo do tempo ordinario 

ViAeron a Cafarnaúm, e, ó chega-lo sábado, púxose a 
ensinar na sinagoga. 
Todos estaban abraiados da súa doutrina, pois 
ensinaba coma quen .ten autoridade, non coma os 
letrados. E cadrou que había naquela sinagoga un 
home posuído por un mal espírito, e púxose a berrar: 
-Que ternos que ver contigo, Xesús de Nazaret? Seico 
viñeches para acabar connosco? Ben sei quen es ti: _ti e
lo Santo de Deus. 
Xesús mandoulle: 
-Cala, e bótate fóra dese home. 
O espírito malo sacudiuno, pegou un berro moi alto e 
saíu del. Todos ficaron pasmados, e discutían entre si, 
die indo: · 
-Que é isto? Unha nova doutrina, e con autoridade; 
enriba, dálles ordes ós espíritos malos, e eles 
obedéceno. 
E a súa sona espallouse de contado por toda a rexión 
de Galilea. . 
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Falando da lingua 

.. .foi Couñago 
con o 9 .o· que retirouse. 

Lidia e Valentina 

Non bérresme, que non véxote! 

Moi boas! Como andades? Que tal vos trata o 2007? Nós, xa vedes, 
cambiou o ano pero seguimos coas mesmas obsesións. Non pensedes 
mal, referímonos ás obsesións lingüísticas. Por certo, que vos parece o 
título? Gústavos? A nós encantounos. Foi oír a frase e pensar: isto dá un . 
título para un artigo. Porque.a fraseé real, tan real como que se escoitou 
pala megafonía de Riazor o día do partido da selección galega ... Vinte 
inil persoas puideron e.scoitar esta e outras trinta coma ela: 

O problema está en que non é só causa do partido da selección, todos 
os días escoitamos tempos mal conxugados, contraccións mal feítas, 
pronomes mal colocados ... · Hai quen fala dunha enfermidade: a 
"pronomite". Nun artigo no número 1248. de A Nasa Terra, Manuel 
Femández analiza o asunto e chega á conclusión de que estamos diante 
dunha doenza, unha doenza con estas fases: 

Emisión de construcións gramaficais deturpadas de forma reiterada por 
parte dunha ou máis persoas afectadas. 

Impacto no oído da persoa que vai ser contaxiada, impacto que se é 
galego-falante pode resultarlle doloroso e moi desconcertante, sobre todo 
se hai reiteración e/ou 'npn se alivia con recepcións de persoas non 
afectadas. 

Período_ de incubación, durante o cal xa non resulta tan desagradábel o 
impacto verbal deturpado. 

Desenvolvemento da enfermidade pr~piamente dita, comezando os 
primeiros síntomas coa colocación arbitraria dalgún que outro pronome, 
algún tempo verbai conxugado seguindo outras gramáticas alleas, et¿ En 
ocasións, a persoa nesta idade xuv.enil aínda se pode decatar do seu xeito 
de Jalar, pero cada vez vai perdendo máis esta s.ensibilidade . . 
Afianzamen~o, caracterizado pala típica sintomatoloxía descrita ao 

principio e pala alta capacidade de espallamento da "pronomite". 
E o tratamento? Causa difícil, moi difícil. 

O Fachineiro Dos ·Medios 

EN GALEGO, DE BALDE. 

Pois desta feita toca a de orea. Se no 
anterior número denunciabamos a ausen
cia do galego na edición galega do dia
rio El País, agora saudamos a aparición 
de L~ de luns a venres. É o primeiro xor
nal gratuíto en galego e dá o que prome
te: distribúese nas grandes cidades gale
gas de luns a venres. O número 1 viu a · 
luz o 21 de decembro e nel había infor
~ación xeral e non faltaba ata o saúdo 
do presidente da Xunta. Con todo, o máis 
divertido eran as cartas dos lectores, 
inventadas, por suposto, que a ver quen 

vai enviar unha carta ao número 1 dun xornal 

gratuíto. Nelas hainas que saúdan a apari

ción dun xornal en galego, pero non folta a 

que pide que se publique algo en castelán, e 

se non, que o sexo fácil entender. Claro, 'para 

ler unha lingua eslava e con escrita ideográfi

ca coma a nosa non vale calquera. Aínda nos 

falta dicir que o xornal pertence ao Grupo El 
Progreso, que xa postes aínda se podía ani

mar a máis. Moita serte e que dure. A edición 
dixital· esta en www.l-v.es 

A.Q. 




