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PARA 

ANDAR 

o 
CALVARIO 

fil 
sí se chama o libro do escritor 
inglés de orixe india, Salman 
Rushdie. Non coñecémo-lo li
bro pero sabemos que, entre 

outras causas, fata do profeta Máhoma 
deixando ver que non todo ne/ era "san-
tidade ". Pretende demostra-lo escritor 
que a separación entre o puro e o im
puro, entre o verdadeiro e o falso, o hu
mano e o divino non está tan clara como 
parece. 

Este atrevemento valeulle a Salman 
Rushdie a condena a marte. O irmán 
Jomeini chegou a promete-la suma de 
390 rnillóns de pesetas a quen acabase 
coa vida do novelista. 

A historia desta inmensa brutalidade 
cornenza na India. Alí Rajiv Gandhi, ro
deado de escándalos financieiros e 
cuestionado por moitos, aproveitou a 
ocasión para gañarse o apoio dos electo
res musulmanes e cristiáns. Prohibiu 
para os primeiros " Versos Satánicos", e 
para os segundos, a película de Scor
sese " La última tentación de Cristo". 

Versos Satánicos 

Sucédense as reaccións en Exipto, Ara
bia Saudita, Pakistán prohiben Q libro. 
Dentro do mundo musulmán non tódalas 
posturas son iguais. Os Sunnitas opta
ron pala condea da novela pero sen che
gar a posicións violentas ou criminais. 
Os Shiitas, máis autoritarios e diviniza
dores de Mahoma, entenderon o caso 
como' sacrilexio condenable. 

De ningún xeito resulta comprensible 
esta postura persecutoria e inquisitorial 
sobre do escritor. E lóxica a protesta ai
rada do mundo non musulmán. Pero 
cómpre refresca-la memoria e relembrar 
que barbaridades semellantes e aínda 
maiores foron levadas a cabo nun tempo 
pasado pala lgrexa e os cristiáns en xe
ral. E hai ben poucos días actitudes in
transixentes agramaron entre os cris
tiáns diante da proxección da película 
"La última tentación de Cristo" de 
Scorsese. 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

mau con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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Anque entre unha postura e outra hai 
moita diferencia, gustaríanos advertir de 
que aínda a rixidez e o fanatismo dopen
samento son frecuentes en tódolos me
dios cando tocámo-lo problema reli
xioso. Con esto queremos prever e de
saprobar posibles posturas racistas de 
signo antimusulmán que xa son claras 
en centroeuropa e que aparecen agora 
en España. Desgraciadamente o fana
tismo relixioso témolo profesado tódalas 
culturas e con abondosa gracia. 

Por último sinalar que a situación de 
miseria e pobreza do mundo do islam 
conduce a que a relixión se converta na 
derradeira táboa de salvación e espe
ranza para moitos miles de persoas mal
tratadas. Quitar/le carácter divino a ese 
recurso final, tal e como o fai o libro " Ver
sos Satánicos·,, resulta insoportable para 
quen xa non canta con outro auxilio. O 
problema non se resolve facendo calar ó 
escritor, causa indefendible, senón le
vando pan a tanta fame desesperada. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

UNHA IGREXA QUE TOME PARTIDO 

O comentario da rúa 

Hai poucos días foi noticia. Un periódico español difundía 
o dato de que o arcebispo de Madrid, D. Anxo Suquía, 
mantivera encontros con O. Manuel Fraga, con D. Marcelino 
Oreja e outros líderes da dereita conservadora. Tamén o 
nuncio monseñor Tagliaferri andaba, disque, algo polo me
dio desteE? asuntos. A finalidade era dar/le unha pauliña á 
dereita española, tan ciscada, para que se puxese de 
acordo e organizase un bloque político capaz de desbancar 
ó goberno socialista, que para a lgrexa, según estes seño
res, está lanzando á sociedade española pala pendente da 
libertinaxe moral. Por parte de D. Anxo Suquía desmentí
ronse estas noticias e confirmouse a vontade da igrexa 
española de non comprometerse con ningún partido polí
tico e de dar acol/ida no seu seo ás diferentes opcións 
políticas que a sociedade mesma acolle. 

E bo tomar partido 

As causas quedaron así polo momento. Parece que si, 
que algo houbo sobre do dita pala prensa citada. O que está 
claro é que a lgrexa non anda alá moi católica co goberno 
socialista, sobre todo por cuestións da /ex is/ación en todo o 
referente á familia, á reproducción artificial, ó aborto, á 
permisividade sexual nos medios de comunicación. E ta
mén parece claro que moitísimos eclesiásticos verían con 
moi bos o/los nas poltronas do goberno a xente de dereitas 
que fiase fino nesas cuestións anteditas e que se axustél.se 
ós seus criterios morais. Esto non é pecado ningún. ¿Que 
grupo ideo/óxico, sexa relixioso ou doutro signo, non dese
xaría outro tanto? A todos nos gustaría que os nasos "gus
tos'' morais se visen respaldados no ordenamento da so
ciedade. Polo tanto é normal que a lgrexa "caciquee" polo 
baixo e tome partido. Non nos gustaría unha lgrexa insensi
ble, á que tanto lle dese arriba como abaixo no concerto 
social. 

Deus toma pa.rtido polo-débil 

Onde non vémo-/a causa tan clara é cando observámo-lo 
tipo de escolla que fai certa institución eclesiástica. A de
reita non é alternativa ó socialismo cando se quere trabal/ar 
claramente pota dignificación da persoa humana enteira e 
de tóda/as persoas humanas. Frente á maioría dos grandes 
problemas que existen na base do "descontento social" 
actual, a dereita pouco ten que ofrecer a maiores do socia
lismo. Pero, militarismo, enorme diferencia no reparto da 
riqueza, economicismo, desprecio das minorías e dos gru
pos socialmente máis débiles, degradación do medio am
biente, etc. son cuestións ante as que ten que calar de 
vergonza ca/quera voz que defenda unha alternativa de 
dereitas. 

Deus tomou partido polo débil. A /grexa deberao tomar 
tamén, se quere se-la lgrexa de Xesús. E moito nos teme
mos de que non sexan os intereses dos débiles precisa
mente os que se defendan con partidos de dereitas. Hai 
outros camiños que a lgrexa non ousa estrenar. E que 
conste que non estamos por tomar alegremente cuestións 
coma o aborto, o divorcio, a fecundación artificial, etc. Di
xera xa moi acertadamente o naso mestre Xesús: "Cómpre 
facer isto, pero sen omitir aque/o". E aquí queixámonos da 
lgrexa máis polo que omite que polo que afirma. 

VENRES '., 
SANTO 

Morrer (Domingo de Ramos) 

A historia repítese. Antes e despois de Xesús 
traicionouse ó amigo, tendéronselle trampas ó 
que defende a verdade e a xusticia, e asoballouse 
ó incente. Ternos moi preto de nós ó Crucificado 
e ós crucificados. Xesús é un anel máis na cadea 
ininterrumpida dunha humanidade doente e aba
fada. Pero el é o comenzo dunha humanidade 
renovada por un amor máis forte que a marte, que 
incluso pode ollar con cariño a calquera que viva 
no odio e na violencia ; esta nova e renovada hu
rr:ianidade sabe que con Xesús rompeuse o cír
culo da violencia e da marte que nos apreixaba. 

Vivir (Domingo de Páscoa) 

¡Cristo Vive! Esta é a gran boa nova que hoxe 
celebran os cristiáns. Non foi inútil unha vida 
entregada ós demáis, orientada de cara ó ben , á 
xusticia e ó amor. A resurrección dá sentido ó que 
Xesús fixo e dixo. Deus Pai confirmou e avaliou a 
súa vida ó resucitalo. 

Hai unha gran esperanza para o mundo. Non 
acabará mandando a violencia, e a marte. A loita 
pala xusticia e o ben atopa forza e sentido na 
resurrección. Os que caen no camiño saben que 
non se perden , como tampouco se perdeu Xesús. 
Co seu sacrificio estase xestando unha nova hu
manidade na que cada home é un irmán. 
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---------------------------------------SAÚDE 

O neno que non come 

R eferímonos neste artí
culo ó nena que normal
mente come pouco, a 
cotío , non á falta de ape-

tito duns días que case sempre se 
debe a infeccións agudas. 

A anorexia (falta de apetito) 
crónica é un problema de con
ducta moi frecuente, que afecta a 
un dez ou vinte por cento de ne
nas sans que teñen entre un e 
cinco anos. 

A falta de apetito e as súas 
causas 

A causa máis común é a ali
mentación forzada: alimentalo á 
forza con culler; ofrecerlle pre
mios se acaba o prato; ameazalo 
con castigos se non o acaba; pe
garlle por non comer; distraelo 
para lle mete-la culler na boca 
cando está distraído; deixarlle 
que escolla a súa comida; deixar
lle que coma calquera causa en
tre horas, etc. 

Esta alimentación forzada 
pode ter tamén varias orixes: 
unha ansiedade excesiva polo 
peso e a nutrición do nena, o xo
gueteo perguiceiro coa comida 
que dá a impresión de falta de 
apetito, o non comprender que 
hai variacións individuais do ape
tito , que o apetito do nena como o 
do adulto pode variar de día a día 
e de comida a comida, que o nena 
de constitución pequena precisa 
menos alimentos do habitual , que 
o rapaz activo e delgado polo re
gular come menos que o tran
quilo e gordo. 

O nena rechaza a alimentación 

Case tódolos nenas nacen cun apetito abando para /les satisface-las súas necesidades 

forzada por dúas razóns princi
pais. Unha é que entre os nove 
meses e os tres anos existe un ha 
etapa de negativismo, normal no 
desenrolo do nena, e que contri
búe a afirma-la súa personali
dade. E outra que chega a predis
poñerse contra os alimentos xa 
que o ofrecem~nto da comida 
asóciase sempre a métodos for
zados e desagradables que lle 
crean unha verdadeira aversión ó 
acto de comer. 

Como se debe actuar 

A prevención destas altera
cións do apetito consiste sobar 
de todo en tomar unha actitude 
totalmente neutra cara ó feito da 
alimentación, non loubalo se 
come como non o loubamos se 
xoga, non reñerlle se non come, 
de xeito que el non note que 
chama a atención o seu compor
tamento á hora das comidas. Ter 
en conta que case tódolos nenos 

nacen cun apetito abando para 
lles satisface-las súas necesida
des. Hai que permitir que o nena 
se axude na comida aínda que 
luxe todo e tarde moito, e permi
tirlle que coma pala súa man en 
canto estea preparado. Só hai 
que respetar ata certo punto os 
gustos e aversións do nena, xa 
que no segundo e terceiro ano de 
vida os gustos e aversións do 
nena son caprichosos e cambian 
rápidamente, polo que non os de
bemos fomentar , e se un día nos 
rechaza un alimento non llo dare
mos pero non comentaremos con 
el que non lle gusta, e volveré
mosllo ofrecer ó cabo dunha se
mana por exemplo. Nunca hai ne
cesidade de convencer ou forzar 
a un nena a que coma, xa que 
ningún nena san marre de fame 
porque non se lle force a comer. E 
recordar que, polo regular, os es- 1 

forzos para que un nena pouco 
comedor coma máis, sempre 
conducen ó efecto aposto. 

Rosa María Miguélez 
Pediatra 
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¿A quen serve 
a televisión? 

PorTintxu 

N
os últimos tempos asistimos a diversas polé
micas relacionadas con figuras moi coñecidas 
no mundo da televisión, ben en postas de res
ponsabilidade de TVE en Madrid oLÍ noutros 

máis ou menos importantes da TVG ou de TVE en 
Galicia. Tales asuntos ocuparon páxinas dos periódi
cos e minutos nas diferentes emisoras.¿ Por que se tala 
tanto dos propios medios informativos?. 

Cada día pouco máis de medio millón de persoas len 
en Galicia un (ou varios) dos nove diarios que se publi
can. Pero máis de dous millóns de persoas miran cada 
día algún dos tres programas de tele dispoñibles e 
poucos menos son os que escoitan as numerosas emi
soras de radio existentes. Queda claro, xa que logo, 
que o medio de máis alcance é a televisión, seguida das 
emisoras de radio e so en último término a prensa. Por 
outra parte cómpre dicir que os lectores de xornais 
teñen -en xeral- máis capacidade de crítica e de reac
ción ante o que estes lles cantan. Tamén convén recor
dar que as emisoras que captan normalmente os nasos 
televisores son de propiedade pública e o mesmo aco
rre cunha boa parte das emisoras de radio. 

Todos estes elementos hai que telas en canta á hora 
de servirse destes medios de comunicación social. Se 
tradicionalmente se atribúe ós medios de comunica
ción social unha triple función de informar, instruir e 
distraer, é claro que tales funcións inciden notable
mente na mentalidade dos cidadáns e estes teñen que 
actuar en consecuencia. Por iso é moi san e moi normal 
que todos teñamos uns elementos de interpretación da 
realidade que nos sirvan para usar estes medios e que 
nunca sexámo-los seus consumidores, sen máis. 

A prensa escrita existente hoxe é, sen excepción, 
propiedade de empresas privadas, igual ca moitas emi
soras de radio. Os seus donas, dentro dun respeto a 
un has normas xerais, defenden de feito intereses parti
culares lexítimos: coñecer tales intereses axL.idará 
sempre a saber servirse de tales medios. Pero unha 
parte das emisoras de radio e tódalas emisoras de tele
visión -polo menos de momento- son de titularidade 
pública, propiedade de tódol.os cidadáns, tamén nosa, 
por tanto. 

Por isa cómpre esixirlles ós que teñen a responsabili
dade de xestionar estes medios públicos un ha actitude 
moito máis rigurosa á hora de defender valores comúns 

1 a toda a sociedade e de respeto ós dereitos de todos, 
poderosos ou febles, integrados no sistema ou marxi
nados. A maneira de garantir tales principios xerais non 
é fácil de atapar, se mirámo-la experiencia dos países 
que nos son culturalmente máis próximos, por exem
plo os integrados na Comunidade Económica Europea. 

A fórmula vixente tanto no conxunto de España 
coma en Galicia, de que o goberno de turno nomee un 
director xeral, en certa medida controlado por un con
sello de administración reflexo da maioría parlamenta
ria do momento, non deu ata agora froitos moi favora
bles. Unha independencia moito máis notable e un 
pluralismo máis claro son os garantidos por sistemas 
coma o que rexe nas lllas Británicas . .Pero aspirar a 
refo rmas de tan alto alcance non nos exime de sermos 
cautos á hora de recibi-la mensaxe. 

Terrorismo e 
sociedade 

Miguel Anxo Araújo Iglesias 

A 
firmar que este terrorismo que estamos padecendo é 
filio desta sociedade, pode parecerlle a algúns unha 
afirmación moi atrevida; sen embargo deixará de pa
recer tal se nos detemos un pouco a pensar nas 

raíces e natureza deste. 
A ninguén se lle oculta que estamos nunha sociedade le

vada polo mito da eficacia, pero eficacia a costa do que sexa, 
sen ter en canta a moralidade dos medios. Acada-la chamada 
saúde económica mediante unha descarada inxusticia social , 
non deixa de ser un ha forma de " terrorismo", pois está xe
rando verdadeiro terror. 

Por suposto que se trata dun terrorismo máis blando e 
menos directo, pero máis amplo e difuso e máis difícil de 
erradicar. Se ETA leva matadas cincocentas persoas , son 
moitas máis as que a nasa política socio-económica leva 
mandado a ese " outro mundo" da pobreza, da marxinación , 

· da fame e ata da mesma marte. 
Se o naso facer cultural non se cansa de segregar e inxectar 

case só estes dous principios: a) pásao o mellar que poidas , b) 
pois para isa todo che está permitido , ¿con que razóns morais 
lle podemos dicir a eses visionarios terroristas que non todo 
lles está permitido? A causa ten a sua semellanza, e a relación 
tácita de economía-terrorismo púxoa de releve aquel docu
mento dalgúns empresarios cataláns co gallo da salvaxada de 
Hipercor, no que se viña a esixir que nos deixásemos de 
consideracións de dereitos humanos e nos adicásemos a 
combati-lo terrorismo cos mesmos métodos que usan os te
rroristas. E así témo-lo fenómeno do GAL, que non deixa de 
ser unha tentación non vencida daquel principio anti-moral 
" olio por olio e dente por dente", no que todos caemos con 
frecuencia aínda que sexa dunha maneira subconsciente. 

Nunha palabra, que o fenómeno terrorista pón sobre a mesa 
o interrogante clásico de se o fin xustifica os medios. E este 
interrogante é o que todos tememos e todos refugamos, pois 
se poñémo-la moralidade tamén nos medios, como debe ser, 
esta pode ser medida, mais se a poñemos tan só nos fins , 
entón ninguén a pode medir. Explicámonos. 

Os fins son case sempre magnificas: todos querémo-lo 
progreso, a democracia, a paz, a liberdade e a xusticia. Pero 
son moitos os que non queren que selles tale da moralidade 
dos medios, pois para eles é causa de " beatos ". As causas 
son continxentes e non están os tempos para ese tipo de 
absolutizacións. Segundo eles, os medios son relativos. 

Pero vexamos onde nos leva un tal discurso. Nunha socie
dade democrática que, por definición , é laica, non se lle pode 
negar a ninguén que teña os fins que queira, nin que os 
considere o santos que el queira. En concreto , a independen
cia de Euskadi , a min pode parecerme unha locura, pero a 
outro pode parecerlle· un fin tan sagrado como o é defender 
un ha determinada tax.a de inflación. A democracia, por princi
pio, permite a cada quen , aspirar ó que queira e venera-lo que 
queira, pero -e aquí entre en xogo a moralidade dos medios
con tal de aterse ás regras do xogo democrático. A democra
cia non xulga de valores e credos senón de conductas socia is, 
as que están máis ou menos pactadas nunha Constitución 
acatada moralmente por todos. 

O que quere dicir que o goberno, para loitar contra o terro
rismo , non ten outra solución que deixar de lado o seu dis
curso de moralidade dos medios. Pero sería inxusto apelar 
tan só cando se trata do terrorismo ó discurso ético , e lago 
esquecelo cando se trata da economía e do reparto da ri 
queza. Isa sería saírse das regras do xogo democrát ico. 
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1 . - Condenado 

Condenado polos xefes e señores 
que rexían a cidade e as igrexas 
condenado por lle ser tan fiel ós pobres 
ós que sofren, marxinados desta terra. 

7.-Caído 

Caído baixo o peso desa cruz 
que lle cobre o lombo a catro bandas 
a noite é toda noite, non hai luz, 
o penaré duro e longo, espanta. 

2.-C~rgado 

Cargou coa cruz de tódolos trabal/os 
abriu as portas do seu amor inmenso 
e tódolos que sofren asaba/los 
atopan ne( consola e máis alento. 

8.- Consolado 

Humano ata os repregues todos 
consolado en tan grande descanso/o 
por mulleres que el servira e liberara 
para amores cumpridos e máis fondos. 

13.- Acollido 

Sempre un amor abrindo novas luces, 
sempre unha nai, uns brazos e un colo. 
acollido por tantas nais de tantas cruces 
que cobren o naso carpo e o naso solo. 

ESPECIAL SEMANA SANTA 

PARA ANDAR 

3.- Esmagado 

Esmagado por tanto peso mauro 
por tanta man de oprobio e de vergonza 
caíndo ante e hoxe ata o máis fondo 
perdendo o nome, o ser e toda honra. 

9.- Desplomado 

Non chegaron consolas e axudas 
como non chegan para tantos aflixidos 
desplomado na loita soa e crúa 

. dos parados, marxinados, deprimidos. 
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O CALVARIO 

· 4. - Querido 

Querido por María que o parira 
pra tanto gozo e taita e sofrimento, 
querido por milleiros e milleiros 
querido e obedecido en todo tempo 

10.- Despoxado 

En pobreza nacera, de pais pobres, 
dérase todo sen facer mentira, 
despoxado do se~ ispido, home, 
irmán de despoxados, dador de vida . 

14.- Sepultado 

As catro frías pedras dun sartego 
abrazan o seu carpo destrozado 
-semente nova botada no rego-

. á espera dun mañá resucitado. 

5.-Axudado 

En Belén adorárono os pastores 
e agora é o carpo dun labrego · 
o que axuda nas penas e suores 
humilde gran en tan humilde rego 

11.- Cravado 

Cravado nunha cruz que se ergue ó ceo 
anunciando ós catro ventas desta terra. 
o amor de Oeus que acolle no seu seo 
a maldade humana na cruz tan fera. 

Debuxos: Wim Johannesma 

Texto: Manolo Regal 

6.- Recoñecido 

Grabaron o seu rostro ensanguentado 
nun pano de amor, tenrura e pranto; 
¡rostro recoñecido, rostro amado 
nos rostros sen nome e sen encanto! 

12.- Morto 

Trinta e tres anos .de home-Deus 
servindo 

rematan en tranquilo desespero : 
¿Querido son de Deus ou non querido? 
Nas túas mans de Pai está o meu ceo. 

15.- Resucitado 

A vida de Deus é máis potente 
que ca/quera mal desesperado, 
na marte fría soa o berro quente 
proclamando a Xesús resucitado 
e no mundo medra unha esperanza 
de ver en Cristo ó débil liberado. 
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A selección do gando vacuno leiteiro (1) 

s eleccionar consiste en elixir aqueles ani
mais que me/lores características reúnan 
para os distintos fins que o home /les enco
menda na súa explotación. Estos animais 

que reúnen esas me/lores características tamén de
ben ser capaces de transmitir á sua descendencia 

esas boas cualidades. Polo tanto, e de forma moi 
simple, podemos dicir que un programa de selección 
consiste en medí-la capacidade que ten un determi
nado animal de transmitirá sua descendencia deter
minadas cualidades. 

Cualidades que debe reunir unha 
vaca leiteira 

O tipo de vaca l_eiteira debe es
tar de acordo co modelo de ex
plotación que en cada zona se 
considere a máis axeitada desde 
o punto de vista da rentabilidade 
económica. 

Dentro do modelo de explota
ción que nos ocupa, o tipo de 
vaca que debe buscar o gandeiro 
debe responder ás seguintes 
características: 

- De gran capacidade de con
sumo de forraxes . 

- Boa producción de leite en 
cantidade e calidade. 

- De boa conformación corpo
ral especialmente no que afecta a 
pés, patas e ubre. 

- De boa fertilidade, ou sexa 
que quede preñada facilmente. 

- Que sexa sana. 
- Que teña partos fáciles. 
- Que sexa fácil de muxir. 
- Que sexa de bo tempera-

mento. 
- Que presente boa calidade 

na canal ó término da súa vida 
productiva. 

Estas son as características bá
sicas que debe reunir unha boa 
vaca leitei ra, tratando o gandei ro 
de eliminar da sua explotación 
aquelas que non respondan a es
tas características, xa que manter 
nun rebaño vacas que non que
dan preñadas fácilmente, quepa
decen enfermidades crónicas, di
fíciles de muxir, de partos difíci
les ou de baixas produccións, 
pode que non sexan rentables, xa 
que estos animais están ocu-

pando o lugar doutros que poden 
selo mais. 

Características do gando vacuno 
transmisibles por herencia 

Na selección de futuros repro
ductores ternos que ter en canta 
que algunhas das cualidades se
ñaladas no apartado anterior non 
se transmiten por herencia á sua 
descendencia, e que non todos 
eles son capaces de transmitir na 
misma intensidade ditas carac
terísticas. 

Dentro das que está probado 
que se transmiten por herencia 
no gando vacuno e que son ob
xecto de selección , destacan as 
seguintes: 

- Producción de leite 
- Rendemento en graxa e 

proteína 
- Ferti 1 id ad e 
- Facilidade de parto 

- Conformación da ubre 
- Posición e colocadón dos 

te tos 
- Conformación dos pés e 

patas 
- Temperamento 
- Facilidade de muxido 
- Calidade da canal. 

Selección dos futuros repro
ductores 

Para poder valora-la capaci
dade que ten un tauro de transmi
tir determinadas cualidades á sua 
descendéncia é preciso estudia
las nun importante número de ti
llas, características que van 
desde as de conformación ata as 
de producción. Estes datos de
ben ser recollidos en moitas ex
plotacións diferentes para ser 
analisados por medios informáti
cos, co fin de determina-la capa
cidade que tivo dita tauro de 
transmitir determinadas cualida
des. Esta selección esixe un Pro
grama de Mellara Xenética. 

Xesús Mundiña (Continuará) 
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Europa e as linguas 
non estatais 

O 
4 de outubro do 1988 a Asamblea par~a
mentaria do Consello de Europa votaba 
a favor do proxecto dunha especie de 
estatuto sobre os idiomas que non teñen 

dimensión estatal e que se chama "Carta sobre as 
linguas rexionais e minoritarias". Se segue 
adiante, sendo adoptado primeiro polo Comité 
de ministros e despois firmado cómo Convenio 
por parte dos Estados Membros, vai supor un 
paso adiante para o conxunto de Europa, que, 
como en España, ainda ten moito por onde me
drar no que toca ó respeto dos idiomas que como 
o galego máis que "minoritarios" hai que chamar 
"minorizados", é dicir, "agredidos" ou "frena
dos" por circunstancias políticas pois nos seus 
paises naturais (no noso) non son "minoritarios" 
senon "maioritarios". 

Se a "Carta" chega a firmarse polos Estados 
como a Asamblea propón, podería axudar con 
novo pulo a avanzar cara un ha situación normali
zada que o galego está aínda lonxe de adquirir na 
práctica. 

Por exemplo, no que toca ó ensino. A "Carta" 
fala no artículo 6º párrafo "a" de que se programe 
"un ensino pre-escolar e primario que sexa ase
gurado principalmente ou totalmente nas linguas 
rexionais ou minoritarias, alomenos cando as fa
milias o desexen" ou cando no párrafo "b" dese 
artículo propón o mesmo para o ensino secunda
rio (incluíndo o técnico e profesional) "alomenos 
cando os estudiantes o desexen". 

Sería longo detallar aspectos nos que se vai 
esixindo unhas políticas de respeto e promoción 
destas linguas, e que tocan ó uso do idioma por 
parte das administracións (tamén as locais e as 
non autonómicas), dos funcionarios que están en 
contacto co público, da vida xudicial, e dos me
dios de comunicación, entre outros moitos. 

Pero é ben lembrar que de pouco van servir as 
leis, sobre os idiomas, se os galegas non nos 
adiantamos a estimar o noso, a usalo en toda 
ocasión, a promover o seu uso social ou público 
superando falsos respetos e prexuicios 
enfermizos. 

X. A. Miguélez 

SO.anos da morte 
·dun poeta 

No cincuentenario da marte do poeta An
tonio Machado houbo homenaxes dun e 
doutro lado da fronteira que serviron, 
cando menos, para afondar na obra e na 

vida daquel home. 

Antonio Machado morreu en Colliure (Francia) 
o 22 de Febreiro de 1939, tres semanas despois 
de cruza-la frontei ra a pé e coa súa nai vel la. 
Botárao deste país a intolerancia que el tanto 
temía e contra a que tanto loitara no seu quefacer 
literario. "Caín e Abel", "as dúas Españas", a 
loita fratricida que, desde sempre, perde as ca
sas, eran unha teima na súa poesía. 

E seguro que Machado xa atopou ó Deus a 
quen dicía buscar sempre entre a néboa. Para el, 
xa que lago, pouco valen as homenaxes. Somos 
nós quen podemos gañar fraternidade e fondura 
de vida en tódolos encontros posibles -que son 
moitos- con Antonio Machado. 

Marica Campo 

" ... Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 
mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de lo grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una. 

(. . .) 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-, 
mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía. 

(. . .) 

Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos del mar". 

Antonio Machado (De poema "Retrato") 
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buzón O Instituto Emmanuel Mounier 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 

27870 - XOVE (Lugo) 

Benqueridos amigos: 

Quérovos comunica-la ledicia 
de que o Instituto Emmanuel Mo
unier xa está traballando en Gali
cia. No pasado mes do Xaneiro 
tivo lugar o 1 Asamblea Galega, na 
que quedaron constituídos dous 
grupos autónomos de traballo, 
un en Santiago e outro en Lugo, 
por se-los lugares onde máis mili
tantes hai. En toda Galicia somos 
unhas 40 persoas. 

O Instituto Mounier é unha or
ganización independente de ca
rácter sociopolítico, fundada no 

1984 por un grupo de persoalis
tas. Hai grupos en Madrid, Valen
cia, León e Galicia, e militantes 
espallados por todo o territorio 
do Estado. 

Esta asociación quere ser un 
e ido de encontro entre i ntelec
tuais, profesionais, estudiantes, 
traballadores e xentes activas en 
xeral co común desexo dunha so
ciedade de adultos liberados da 
arela de posesión e tendentes á 

· sociedade persoalista e comuni
taria. Buscamos, lago, unha civi
lización de suxeitos éticos, causa 
que é dificil de conquerir á beira 
do Estado, aínda do "de Dereito", 
sempre opresor e déspota. Por 
isa nos confesamos "de esquer
das", palabra que para nós que re 
dicir comportarse de xeito per
manentemente ético, e amigos do 
comunismo libertario. 

Somos un colectivo de antimili
taristas, non violentos activos e 
ecoloxistas, porque amamo-la 
vida en tódalas manifestacións, o 
que implica que no centro do 
naso discurso vai sempre o 
home, xa que este é sempre un fin 
de seu, nunca un medio. E o 
home que queremos é integral, 
por elo aberto á trascendencia, xa 

SE OLIERES LER IRIMIA i SUSCRIBETEI 
' Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: Precio da suscripción 

ó ano 1300 pts. Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 

Rúa ou Parr()(}uia~ ........................................................... . 
Vila ou Axuntamento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 

que si matamos a Deus, o home é 
un finado. · Pero isto sen 
confesionalismos. 

A nasa acción fundamental 
quere marchar palas corredoiras 
da cultura. Amámo-la cultura en
raigañada no pobo como forma 
de educa-las conciencias crítica
mente e de resistir frente á anula
ción do espírito pala prolifera
ción da vulgaridade. E a nasa cul
tura ten sempre os seus ollas pas
tos no Sur, non no Norte otani
zado, mercacomunizado, trilate
ralizado, neoliberalizado, consu
mista e sanguiñento. 

Como primeiro acto público na 
nasa Galicia ternos convocado un 
cursiño co título "O Persoalismo 
comunitario: unha resposta na 
Era do vacío", para os días ún e 
dous de abril en Santiago. 

Se alguén quixer mái_s informa
ción ó redor do Instituto e das 
súas actividades, · ben podería 
porse en contacto connosco por 
medio do que asina esta carta, no 
seguinte enderezo: 

R. Valle lnclán, 25 - 2º 
32004 OURENSE - Tel. 23 35 71 

Pablo Simón Lorda (Ourense) 
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VIDAS QUE DAN LUZ 

Morreron como Cristo 

Recordamos nestes días de marzo próxi
mos á Semana Santa os nomes e noticia 

breve duns grandes cristiáns que morreron 
mártires hai agora poucos anos. 

Rutilio Grande e compañeiros (12 
de marzo 1977) 

Sacerdote xesuita salvado
reño. Asasinado cando se dirixe a 
celebra-la · Eucaristía no Paisnal, 
xunto con dous cristiáns: Manuel 
Solórzano de 70 anos e Nelson 
Rutilio Lemus, de 16. 

Rutilio Grande tora xefe de es
tudios e profesor do seminario de 
San Salvador, pero optou polos 
labregos e vai como párroco de 
Aguilares onde exerce o seu mi
nisterio sobre unha extensión de 
170 quilómetros. Alí comparte a 
vida dos seus i rmáns máis po
bres, denuncia os responsables 
da súa explotación e participa 
nas súas organizacións como ac
ción liberadora a partir da fe . 

Os poderosos non poden 
soporta-la vida e acción de Ruti
lio e asasínano cando ten 49 
anos. Home de profunda fe, Ruti
lio ere a fondo na persoa de Xesús 
e no seu pobo salvadoreño. Con
secuente con esa fe escolle ser 
campesino e vivir entre eles. O 
seu estilo de vida é o dun pobre 
entre os máis pobres. Adiántase 
así, na súa vida e no seu martirio ó 
seu gran amigo Osear Arnulfo 

. · Romero quen sempre lembraba 
que a súa "conversión " ó pobo 
debérase sobre todo ó martirio de 
Rutilio Grande. 

Jacobus Andres Koster, "Koos" 
e compañeiros (17 marzo 1982) 

Periodista holandés de 46 
anos, profeta da denuncia e már
tir da xusticia. " Koos" , cristián 
militante, coa súa cámara ó 
lombo, expresa a súa solidarie
dade cos oprimidos de América 
Latina rexistrando as súas loitas. 

Quere mostrar ó mundo -e en 
especial a Europa- o sentido de
sas loitas e as causas da opre
sión. Así en 1973 filma en Chile o 
bombardeo ó Pazo presidencial 
cando o golpe de Estado de Pino
chet; como consecuencia foi 
arrestado e conducido ó Estadio 
Nacional . 

Radicado durante _ do~s anos 
en Perú, realiza documeritais e en 
1978 filma a folga mineira. Do 
mesmo ano é a extensa reportaxe 
que fai na Arxentina sobre a re
presión militar e o problema dos 
detidos-desaparecidos. En 1980 
está en Bolivia onde rexistra o 
brutal tratamento que reciben os 
mineiros. 

En 1982, xuntamente con Jan 
Kuiper (40 anos) , Joop Wilense 
(42) e Hans Terlaag (20), todos 
eles do Servicio de lnformacións 
Ecuménicas (IKON) de Holanda, 
está no Salvador. Alí son asasina
dos en Santa Rita, Chalatenango. 
O gobernó informa que marren 

en enfrentamento mentres or
dena que os seus carpos (con dis
paros na cabeza) sexan enterra
dos decentado. Os campesinos 
do lugar aseguran que non houbo 
tal enfrentamento. 

Presentación Ponce (18 de marzo 
1981) 

Presentación é campesino ni 
caraguense, pai de nove fillos , 
Delegado da Palabra (en ausen
cia de sacerdote presidía el as ce
lebracións do evanxelio) e mártir 
do seu pobo. Asasinado pala 
garda somocista en Jiñocuao, 
concello de Somotillo , no seu 
propio rancho e diante da súa 
familia. 

Como Delegado da Palabra, 
Presentación preside as celebra
cións nas comunidades labregas 
do norte de Chinandega e o seu 
exemplo de crente anima ós seus 
propios fillos: dous deles tamén 
son Delegados da Palabra. 

Presentación aprende a ler e 
escribir durante a Campaña de 
Alfabetización, que se empren
deu lago do triunfo sandinista. 
Medra no servicio ós irmáns: im
pulsa a creación de cooperativas 
de pequenos agricultores inde
pendentes, integra as milicias po
pulares, incorpórase cos seus fi
llos e fil las ó programa de Educa
ción de Adultos e ás campañ'as de 
Saúde. 

Un grupo de oito gardas somo
cistas procedentes de Honduras 
irrompen na bisbarra. Logo de 
roubar e deter a varios campesi
nos e a dous sacerdotes domini 
cos , abrigan a un campesino a 
que os leve cabo de Presenta
ción . Alí piden auga para beber e 
cando saía Presentación desfano 
a balazos. R. 



Xosé Chao Rego 

Calquera persoa que tale ga
lega desde sempre hase decatar 
dun estraño fenómeno: o actual 
emprego de tempos compostos 
no galego, verdadei ra copia do 
talar castelán: évos un auténtico 
andazo. E o mal.o é que esta epi
demia vai corrompendo a gal ego 
talantes de sempre e mesmo a 
certos escritores de sona. 

Unhas das corruptelás máis 
clara é a do uso do pluscuamper
fecto de indicativo na forma cas
telá, .por exémplo, na incorrec.t~ 

expresión "había feito" e outras 
polo (mai) e~tilo. Tanto máis sa-

REALIDADES 
... Al.OCLAHO 

Non os hai 
lientable este erro canto que, 
tradicionalmente, os galegas era- · 
mos recoñecidos polos castelán 
talantes a causa da forma simple, 
non composta, dese tempo verbal 
mesmo cando talabamos en 
castelán. 

No próximo escrito habemos 
volver sobre o asunto con exem
plos. Hoxe quera, por fin, tacerme 
eco dunha discusión: algúns afir
man .que todo o que se di coas 
formas verbais castelás pode ta-

.mén dicirse coas correspooden
t~S.:.formas simples galegas. lso é 
ce .. rto e en próximos días habe-

.GALICIA 
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mos poñer exemplos. 
O que non se pode negaré que 

as formas castelás do verbo son 
máis ricas cás galegas. Pero o in
glés é aínda máis pobre en formas 
verbais e iso non impide conver
telo en idioma internacional. 

O que me parece xa máis discu
tible é que haxa galegas que de
fenden a incorporación das for
mas compostas castelás e que as 
utilicen de feito, brincando por 
riba de normas e mesmo do xenio 
e estilo da nasa lingua: é un risco 
ante o que eu, instintivamente me 
reviro. 
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