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Coa forza de Xesús 
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

.m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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A clase da clase política 

T 
iven en tempos un ve
ciño labrego que, diante 
das grandes latricadas 
dos políticos pola tele, 

sempre deixaba caer o mesmo: 
"todo é un ha propaganda". 

Moito dan que cavilar esas ca
tro palabras que marcan unha 
distancia insuperable entre un 
votante debruzado na mesa, cabo 
da cociña de leña, e aqueloutro 
señor de traxe planchado que dis
curseaba dentro da televisión. 

Certamente a clase política non 
ten moito creto. Se a xente segue 
a xoga-lo xogo de votar cada 
certo tempo non é precisamente 
pola esperanza que lles esperta a 
calidade moral dos "que se pre
sentan". Máis ben vótase por 
sentido do deber, por temor, polo 
de "ben-nacidos-agradecidos" e, 
sobre todo, cada vez máis, por
que é coma un concurso de euro
visión (Guay omini, zri points; es
pein, guan point; etc ... ) ou, se pre
ferides, coma unha carreira de ca
balos, con algunha que outra 
égua por aquelo da cota do 25%. 
Un xogo de apostas no que cada 
un vota polo CJJe coida que ten 
máis posibilidades de gañar, co 
cal os minoritarios van ... 

A cousa foi que, paseniña
mente, a sospeita de moitos se 
fixo norma de conducta. Como 
quen máis quen menos sabía de 
antemán que "a política é para 
quen vive dela", ninguén se ex-

trañou de que a clase política se 
adaptase a tales expectativas. 
Así, o que tiña en principio certo 
aire de acusación, pola forza do 
costume é o que se impón como 
normal, natural, abondos e co
munmente aceptado. 

É o máis natural que á vista de 
eleccións se compren alcaldes e 
concelleiros. ¿Non compra unha 
"cuadra" a outra un cabalo de ca
rreiras? ¿Non ficha un equipo a 
un xogador a cambio dun prezo? 

Tamén é de esperar, segundo o 
costume feito norma, que un con
selleiro a quen pillan sen pagar 
nunca o imposto sobre a renda 
non dimita. Sería ir contra a 
norma comunmente aceptada do 
"zuga o que poidas e a ver quen 
dura máis", sería en definitiva, 
defraudar ós que apostaron por el 
e que lle berran en silencio 
"aguanta Xan, que non te amolen 
con esas trapalladas". 

E se é un ministro que, presun
tamente, só presuntamente, pa
gou con fondos reservados a uns 
terroristas bos para que se mata
sen con outros terroristas malos 
a fin de que todo siga en eterna 
presunción, o goberno sácalle 
unha lei para que non teña que 
declarar diante do tribunal. lso 
sería decepcionará afección. 

A cuestión ¿que lle pasaría a un 
que rompese a norma? ¿Quizais 
tería que dimitir por disidente?. 
Tamén, vaia ocurrencias. 

ASOCIACION GALEGA DE TRABALLO 
SOCIAL COMUNITARIO 
Apartado 595 - A Coruña 

11 Encontros Galegos de Traballo Social: 
A intervención Social no Medio Rural 

Contido.- Trátase de expor experiencias de traballo, programas, 
actividades e resultados levados a cabo, ben por servicios institucio
nalizados, ben por grupos ou persoas non institucionais, no medio 
rural, referidos á poboación en xeral ou a sectores específicos da 
mesma, tanto no ámbito dos servicios sociais, como culturais, educa
tivos ou da saúde, sempre que tivesen un ha orientación comunitaria. 

Método.- Exposición, en base a comunicacións ou ponencias, de 
experiencias concretas ou de·proposicións teóricas para o seu debate 
público posterior. 

Datas.- 8-9 de Xuño de 1991 
Lugar.- Edif. Servicios Múltiples - O Burgo - Culleredo -A CORUÑA 
Presentación de comunicacións.- O envío de Comunicacións ou 

Ponencias é libre, tendo que versar, obviamente, sobre o tema ob
xecto dos Encontros, cunha extensión do redor de 6 folios comunica
ción e 15 folios ponencia por un ha soia cara. Remitiránse duas copias 
de cada aportación e, ó menos, unha delas deberá ser en idioma 
galego. 

Custo dos encontros: Os participantes nos Encontros abonarán a 
cantidade de 2.000 ptas., en xeral e de 1.000 ptas., os socios da 
Asociación. 

Quedarán exentos de pago os que presenten comunicacións ou 
ponencias. 

Remate do prazo de inscripción.- O día 20 de Maio de 1991 



BOA NOVA 

¿Aborto si, abono non? 

E 
stá unha vez máis a cuestión 
sobre da mesa. Ultimamente 
a Conferencia Episcopal Es
pañola, a través do seu Co

mité para a Defensa da Vida, vén de 
publicar un trabal/o sobre o aborto, en 
forma de 100 cuestións e respostas, no 
que repite a súa postura antiabortista. 

Estase a crea-lo sentimento de que 
abortar non é tan grave como parece, e 
ata se albisca para pronto o momento 
de que o aborto se faga practicamente 
libre dentro dos primeiros meses do 
embarazo. Todo isto suscita en moitos 
crentes cuestións coma estas: 

- Estamos ante algo moito máis se
rio có ditoso ''pano-pon/lo''. 

- Abortar en principio non é hu
mano, non é saudable nin para o carpo 
nin para o espírito. 

- Non creo que a un aborto "legal" 
lle debamos dar sin matices a categoría 
de "crime". · 

Nena salvadoreña refuxiada; 
a vida non é só nacer 

Manolo RegalNictorino Pérez 

- Apostar pala vida con contunden
cia, como quere tace-la lgrexa, supo
ñería posiciónarse tamén claramente 
contra formas de violencia institucional 
que están "matando": todo o 1° mundo 
que mata a diario a miles de persoas do 
3° mundo. 

- Existe na nasa sociedade, sobre 
todo nas capas altas da mesma, unha 
falla de capacidade de loita e sacrificio 
que nos está contaminando. 

- Abortar, ás veces, supón renun
ciar a unha medida de amor que é ca
paz de tace-lo impensable. 

- Respeto ás persoas que, despois 
de pensalo ben, deciden abortar aco-
1/éndose á lei. A lgrexa escomúngaos. 
iA cantos non tería que escomungar 
por delitos contra a vida coma os tipifi
cados no recente. congreso de Carde
nais en Roma!. 

- Mentres se deixe morrer de fame 
a un nena -e estámolo facendo con 
miles deles- a nasa autoridade moral 
para condena-lo ó aborto está moi 
reducida. 

REMOENDO O EVANXEO 

Sexto Domingo de Pascoa (5 de maio) 
1 Xn 4, 7-10: "Deus é amor ... E nesto consiste o amor: 

non en que nós amaramos a Deus, senon en que El amo
unos primeiro". 

Xn 15, ·9-17: "Como me amou o Pai, así vos amei Eu: 
permanecede no meu amor ... Ninguén ten amor meirande 
que o que dá a vida polos amigos". 

Ascensión do Señor (12 de maio) 
Act. 1, ·1-11: "Estando eles titando para o ceo mentres 

Xesús se ía, presentáronse dous homes vestidos de 
branca, que dixeron: Galileus¿quefacedesollando para o 
ceo?". 

Me 16, 15-20: "lde polo mundo enteiro, anunciando a 
Boa Nova a toda a creación". 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O PRIMEIRO DE MAIO é ce
lebrado en Galicia por tódalas 
centrais sindicais. A central 
que máis medróu nas ultimas 
eleccións foi a CIG que tén 
presencia en máis da metade 

dos comités de empresa e 
xuntas de personal que son 
perta dunhas oitocentas, 
senda a primeira forza en máis 
de douscentos dos comités. 

AS ASAMBLEAS DE CA
TEQUISTAS axudan a 
toma-lo pulso de moitos 
equipos de catequistas es
pallados por toda a xeo
grafía, e que están a axudar 
a manter acesa a fe e a es
peranza de moitas das na
sas comunidades. Os ne
nas necesitan ter "referen
cias" para comunicarse e 
medrar. As últimas xuntan
zas son en Ferrol (Colexio 
Compañía de Maria de Ca
ranza o día 4), Lugo (Cole
xio das Xosefinas, día 11) e 
Vigo (Colexio "Amor de 
Deus", ctía 18) de maio. 

OS DOMINGOS EN BICI 
para visita-los monumen
tos románicos é a teima 
da XI Ruta Cicloturísticas 
do Románico: Souto
maior, Compostela, 
Cela ... O coordenador é 
Xosé Antón Mouriño (Xe
neral Martitegui 12, 
36002. Pontevedra. Telf. 
852733). As saídas son os 
domingos desde as nove 
da mañá, e así ata o nove 
de xullo. 

GUATEMALA loita pala 

paz despois de trinta anos 

de conflictos que costa

ron máis de cen mil mar

tas. O grupo guerrilleiro 

URNG con máis de tres 

mil membros pide a cam

bio da paz, o compromiso 

do goberno en mellorar a 

situación económica de 

miseria de máis do se
senta por cento dos 
guatemaltecos. 

DIA DA H.0.A.C.'91 
A cultura da solidariedade" 

lrmandade Obreira de Acción Cató
lica (HOAC escolleu como tema de 
reflexión do Día da HOAC'91 cele
brado en Ourense o pasado 21 de 

abril " A Cultura da Solidariedade". Pensa
mos que é un aspecto a salientar nesta socie
dade que nos toca vivir. o sistema capitalista 
empéñase por tódolos medios en resaltar 
máis o individualismo, o benestar propio, a 
competitividade; nós, os militantes obreiros e 
cristiáns da HOAC, pensamos que ternos que 
suliñar e potenciar o compartir, o reparto 
equitativo dos bens, o servicio colectivo, en 
definitiva a cultura da solidariedade. 

Valores obreiros históricos 

Por iso queremos chamar a atención das 
organizacións obreiras, para que 9ende elas 
sexamos capaces de transmitir con xestos 
solidarios valores que sempre caracterizaron 
á erase obreira, como son a loita pola mellora 
das condicións de vida de tódolos traballado
res. Cando unha parte da erase obreira era 
expoliada, o resto se unía como un ha piña en 
defensa dos dereitos deses compañeiros. 

Cando os obreiros dunha empresa se poñían 
en folga para loitar por rebaixar a xornada ou 
por conquerir mello ras nas condicións de tra
bal lo, o resto dos traballadores das demais 
empresas solidariamente secundaban dita 
lo ita, pDrque eran conscientes de que o froito 
da loita ía r~percutir positivamente en todos. 

A opresión do capital hoxe 

E necesario non perder de vista estes valo
res obreiros históricos cimiento sólido fronte 
o capital que se crece na medida que nos vé 
máis divididos, máis insolidarios'. e nos vai 
pouco a pouco pechando o cerco, con condi
cións cada vez máis negativas para o con
xunto dos traballadores: despido libre, con
tratos temporais, xornadas de doce horas nas 
que só pagan oito, reconversións salvaxes, 
flexibilidade nas plantillas, mínimas condi
cións de seguridade e hixiene, recortes nos 
convenios, abusos dos aprendices, e un 
longo etcétera. 

Facer xestos solidarios 

Non podemos quedarnos tan tranquilos os 
obreiros cando vemos o noso rededor que se 
está a vivir esta situación de inxustiza. Ternos 
que amedrentar o medo, rachar as cadeas do 
individualismo e o egoísmo, esforzarnos por 
facer xestos solidarios que fagan posible esa 
necesaria e ansiada cultura solidaria. 

Luis Calvo (HOAC de Vigo) 



DE AGRAVIO HISTORICO 
pode calificarse a expulsión 
da súa casa da familia de 
Larín-Arteixo, despois de 
douscentos anos de vivir e tra
bal lar aí. Os caseiros son os 
grandes marxinados do naso 
agro mentres non se tome una 

solución xusta para os chama
dos arrendamentos históri
cos. Na fotografía o Secretario 
do Sindicato Labrego Galega, 
Emilio López, é desaloxado 
pala forza do Xulgado onde 
son sentenciados varios 
labregos. 

ººººººº 

GflLOC~A 
B1J(lv\PO 
GALICIA NO TEMPO chega 

ás nasas casas, os luns pala 
noite, a traveso da TVG, en de
zasete capítulos: os castros, 
as vias romanas, peregrinos e 

colonos, a escultura actual , o 
Mestre Mateo, retábulos, Xosé 
Ferreiro ... , son algúns dos es
pacios que están a axudarnos 
a coñecelas nosas raíces. 

ººººººº 
..... ::-::::..; .... 

.: ·:::·. ..:.. . ...... 

---. ·: ... ···.-· ·····:.··-

-:-· .. ··· ... :_ .... 
.. :: .... ;.... ~ : :· .. 

"313 GALICIAS" prepá
ranse para celebra-las elec
cións ós trescentos trece can
cel los do país. O sociólogo Pe
dro Arias ven de presentar un 
libro que fai un estudio en de-
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talle de cada un dos munici
pios: "Las 313 Galicias. Guia 
socio-económica de los 313 
municipios de Galicia" (Ed. 
Equipo de Análises Socioe
conómicos. 

O RELOXO DA POBOA
CION NON PARA e no minuto 
que leva ler esta nota nacen 
cento sesenta persoas máis, ó 
remate deste ano seremos oi
tenta e catro millóns, moitos 
máis que tódolos cidadáns da 
Alemania unida. Os habitantes 
do mundo son nesta prima
vera máis de cinco mil tres
centos millóns de almas. lsto 
esixe novas plantexamentos 
sociais e ecolóxicos para o fu
turo da vida, buscando un ree
quilibrio Norde-Sur, países ri
cos e países pobres. 

ººººººº 
BEMPOSTA, a Cidade 

dos Muchachos de Ou
rense, foi fundada hai 
agora vintecinco anos polo 
crego Silva, desde aquela 
recorreron o mundo se
mentando de alegría e es
peranzas os fogares da 
xente, ó mesmo tempo que 
recuperaron moitos mozos 
e mozas rexeitados pola 
sociedade. Feliz cum
preanos. 

ººººººº 
. O LOBO volta a se-lo centro 
da polémica. A poboación dos 
lobos galegas está arredor 
dos 500-700 exemplares, e os 
estragos feítos están estima
dos en 25-30 millóns de pese
tas. Os labregos non teñen por 
que paga-los daños dos lobos, 
e así a Comunidade Europea 
está subvencionando ós la
bregos asturianos por estas 
desfeitas no plazo dun mes 
mentres que a Xunta de Gali
cia non ten afrontado este 
problema. Nos montes veci
ños de Asturias os lobos están 
controlados e os cidadáns ven 
respetados os seus dereitos, e 
non pasa nada. 

ººººººº 
STING, o ex-Police, ac

tuará o seis de xuño no Co
liseo da Coruña. Estamos 
ante un dos grandes musi
cos da actualidade, moi 
comprometido cas causas 
ecolóxicas, como o Ama
zonas, e un bo solista que 
fará as delicias dos aman
tes da música e da arte. 



O FEMINISMO NA IGREXA 
Entrevista a Engracia Vidal 

. . . . . 
1. ' • ~: ~ ': ;. ! ' 

E
sta cambadesa marcada polo catolicismo piadoso e franciscano e por isa tamén galeguista e revoluciona
rio de Ramón Cabanil/as, ten por sensibilidade, por historia e compromiso mallo que dicir sobre o lugar da 
muller na lgrexa. E dí no/o sen cancelas. A súa profisión de educadora e profesora de bacharelato, antes en 
Santiago, agora en Pontevedra, mantena en contacto permanente, coa xente moza e permítelle ir 

colléndolle permanentemente o pulso á actualidatle da nasa terra. Do equipo fundador da prestixiosa revista 
ENCRUCILLADA de pensamento cristián na que participou sempre como redactora e secretaria, Engracia Vidar 
Estévez tala hoxe para /rimia na que ten colaborado algunha vez. 

- ¿eres posible un encon
tro entre o feminismo e o 
cristianismo? 

- Non só penso que é posi
ble senón que non pode darse 
auténtico cristianismo sen o 
feminismo. O cristianismo 
conleva unhas esixencias de 
xustiza, de fraternidade, de 
amor, que nunha sociedade 
que non teña en canta os prin
cipios do feminismo non se 
poderá v1v1r sen contra
dicción. E asemade o femi
nismo atopa no cristianismo -
nas raíces, non na praxe 
actual- un excelente apoio 
para a súa defensa doctrinal. 

Se ben hai que ter en conta, 
como para toda esixencia 
cristiá, os condicionamentos 
da sociedade na que se vive. 

Non será o mesmo a inte
gración destes principios no 
século 1 que no IV ou no XIII. 
Nin no Congo, Arxentina ou 
Alaska. Cada quen vive a súa 
fe nun tempo e nun espacio 
concreto. 

- ¿Como valoras o papel 
da muller na igrexa neste 
momento? 
. - Estaría tentada de dicir 
baixo cero. Hai xa vinte anos 
eu dicía nun Coloquio de cris
tiáns que a muller estaba a 
cero na lgrexa-Xerarquia, a 
cincuenta por cen na lgrexa
Pobo, a noventa por cen na 
lgrexa-Templo, como " consu
midora". Non variou moito a 
proporción . Tal vez menós no 
templo. Tal vez algunha maior 
conciencia para non ser só as 
da limpeza, plancha e flores. 
Tal vez subíu das escobas ás 
secretarías. De feito hai mulle
res nas facultades estudiando 
Teoloxía, algunha firma en li
bro.s e revistas, pero ¿Que é 
isto fronte a outras facultades 
civís? 

Neste mesmo momento es
tase a pasar na TV familiar un 
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video dunha voda -de Febrei
rodo 91-. No ritual, a continua
ción do intercambio dos ane
les -no que o compromiso é 
mutuo- ven o rito das arras: o 
home col le as moedas e entré
gallas á muller como símbolo 
de que vai comparti-los car
tas, el con ela, pero non se 
realiza o mesmo xesto por 
parte da muller, aquí perma
nece pasiva e receptiva. Res
ponde a tempos no que a divi
sión de funcións era marcada; 
El: traballo externo-soldo. 
Ela: tillos-casa. ¿Ten senso 
hoxe? ¿Quen se preocupa de 
reforma-lo rito? ... 

- Desde esa perspectiva 
como muller ¿Como valora-la 
lei do celibato? 

- Outro atraso nun dobre 
aspecto. Pensado nuns tem
pos no que o nivel cultural da 
muller non o facía doado, non 
ten senso hoxe cando a muller 
na sociedade civil, ten acceso 
ós mesmos estudios do home, 
e ós mesmos pastos. Indepen
dientemente de que na socie
dade civil haxa tamén estruc
turas inxustas que dificulten fi 
xeralización da igualdade. 

Pero esta lei ten un aspecto 
máis arcaico: a concepción 
negativa do sexo. A muller é 
aínda a tentación do home, o 
mal encarnado -mazá e serpe 

do paraíso-. Exemplo: Octu
bre 1990, Roma, Sínodo: Au
torízase excepcionalmente o 
sacerdocio a algúns homes 
casados con tal de que vivan 
separados -carnalmente- da 
muller, da propia esposa. (!) 
¿ Quen pode entendelo?. 

- ¿Sería unha solución a 
das mulleres sacerdotes? 

- Segundo e como. Non, 
nas estructuras da lgrexa de 
hoxe. Non a que agora empe
cen a seleccionar unhas mu
lleres singulares -virxes por 
descontado- que asuman o 
sacerdocio de "homes" e 
coma tales o exerzan. Non 
cambiaría nada. 

Si, a que este sacerdocio 
vaia facendO un camiño novo 
na sociedade e na igrexa. Que 
a muller exerza o ministerio 
dunha forma normal, en cal
quera estado por suposto, 
pero nas funcións e cos mo
dos propios dela. 

- ¿Que pasos concretos 
propós para cambiar esta 
situación? 

- Non é doado. Tódolos pa
sos que queiramos dar nós 
atoparán co freo, co muro de 
vinte séculas. Co tradicional 
medo da Xerarquía ó cambio. 
E os pasos que veñen de 
arriba serven para pouco. 
Pero a vida segue e chegará. 

- ¿Poden ser pasos eso 
que fan agora algunhas mon
xas encargándose de parro
quias etc.? 

- Pasos quizá sexan por
que "Deus é capaz de 
converte-las pedras en tillos 
de Abrahan" ... pero son pasos 
que merecen unha crítica. 
Para min son solucións "tapa
buratos" que fan aplaza-la 
verdadeira solución. E unha 
maneira de seguir facendo á 
muller dependente do home. 
Facela crer que se conta con 

ela, cando é un xeito de utili
zación. Unha esmola para que 
cale ... 

A mesma crítica merecen os 
"permisos" da xerarquía ordi
naria para que nas comunida
des relixiosas sexa a "supe
riora" ou a "sacristana" as 
únicas que teñan facultade de 
repartí-la comuñón , ou espa
lo Santísimo. ¿Que pode 
significa-la necesidade dun 
permiso, e dunha distinción 
na comunidade, a elección 
dunha irmá para coller coas 
mans a reserva sacramental , 
cando, teóricamente, todos 
podemos facelo no momento 
da comuñón? ¿Tal vez medo á 
perda de poder? ... 

A min chámame moito a 
atención que despois de 25 
anos de Concilio sexa tan es
caso -sobre todo aquí- o nú
mero de persoas que comul
gan na man. Nunca vin o me
nor intere$e por facer unha 
catequese que prepare para 
que os fieis o asuman sen im
posición. Mais ben ó contra
rio. ¡Canto habería que talar 
dende todo isto!. 

- ¿Cales serían as proposi
cións básicas dunha teoloxía 
feminista? 

- As actitudes de Xesús 
coas mulleres. Aquelo de que 
ante Deus non hai home nin 
muller, nin xudeu nin xentil. .. 

Afondar no mandato do 
amor ata as últimas conse
cuencias: a verdadeira xustiza 
e a verdadeira fraternidade e 
respeto á persoa pouco teñen 
que ver con determinadas ac
titudes de marxinación in
comprensibles hoxe en día. 

Que a propia muller parti
cipe na reflexión teolóxica 
desde dentro e co mesmo pro-

. tagonismo. Pero ¡calquera fai 
este planteamento cando o 
mesmo teólogo ten limitada 
hoxe a súa investigación!. 

Daniel López 



) 

Alvaro Cunqueiro: un inmenso tesouro de Galicia 

O outro día contábame Bar
tolomé de Santiago que ti
vera durante 25 anos sem
pre a man sobre a mesa de 

noite, un libro ou outro de Cun
queiro para ler e reler, comezando 
por calquera das súas páxinas e re
pasando algunhas delas ducias de 
veces. Un compañeiro así ¿canto 
non val? 

Cunqueiro é un dos meus grandes 
tesauros e non me estrañaría que 
chegue o tempo que os xaponeses 
peregrinen a Galicia para coñecer a 
terra que deu a luz o seu idioma, o 
seu arte, os seus personaxes ... coma 
hoxe van ver a Sagrada Familia de 
Gaudí en Barcelona. Non cambio o 
arte de Cunqueiro polo de ningunha 
catedral. Porque a súa obra está 
chea da gracia que centos de xera
cións foron capaces de enxendrar, 
pulir e transmitir nesta terra: a ima
xinación, o humor, a humildade, a 
ironía (que como el dicía "fai dun 
home, nun intre dado, un señor 
rei") ... A súa obra está por todas par
tes ch ea do arrecendo de Gal icia, 
aínda cando tala do Simbad en Iraq 
ou do Sochantre na Bretaña das 
Galias. 

Cunqueiro é un dos grandes te
sauros de Galicia: escoitou a Gali
cia, amouna, bañouse nela, dei
xouse abrazar por ela, bebeuna en 
moitas cuneas a sorbiños, comeuna 
goloso en potas e en decires e can
tares, mirou para ela mallando antes 
"os seus ollos na risa" coma el dixo, 

e soubo vela con olios de namorado, 
a veces tamén con dar, pero sempre 
con enorme admiración e respeto. 
Quizais poucos escritores estiveran 
tan preñados da súa terra como 
Cunqueiro de Galicia: así deu a luz 
nos seus escritos a personaxes vi
vos, cheos da gracia e do misterio 
das nosas xentes. 

Os libros de Cunqueiro son unha 
sorpresa que a un tempo acouga e 
pon respeto ... como o mar, ou a pai
saxe desta terra nosa "dos dez mil 
ríos", que el chegou a chamar (gra
cias, Cunqueiro) "Santa Galicia". 

X. A. Miguélez 

Félix Lourido 

Por riba e por baixo do que eu 

fagd, eu quixen e quero que a fala 

galega durase e continuase, porque 

a duración da fala é a única posibHi

dade de que nós duremos coma 

pobo. 

Eu quixen que Galicia continuase 

e, ó lado da patria terrenal, da patria 

.que son a terra e os mortos, haxa 

esta outra patria que é a tala nosa. 

Se de min algún día, despois de 

morto, se quixera facer un eloxio, e 

eu estivera dando herba na terra 

nosa, podería dicir a miña lápida: 

"Aquí xaz alguén que coa súa obra 

fixo que Galicia durase mil primave

ras máis". 

Alvaro Cunqueiro, 

(Palabras pronunciadas o 25 de abril 

de 1980 no homenaxe que lle fixeron 

en Vigo) 

Este Félix Lourido, dun lugar que chaman Muimenta, 
a carón de Lalín, era un gran cazador e tiña fama de que 
dera morte amáis dunha ducia de labos. ( ... ). 

seus ao lobo .. Este, entqn, erguendo ben a cabeza e 
facendo un grande esforzo de gorxa, díxolte a Lourido o 
mesmo que éste decía aos lobos: 

Unha vez saíu Lourido ao lobo, e nono daba visto. O 
monte cheiráballe a lobo, pro mui escusada debía de 
andar a fera, que nona lograba. Flanqueaba as xestei
ras, poñíase un ha hora longa a sotavento, imitaba o meé 
do año, e talaba algo, berrando, como si se dirixise a un 
cazador que iba pola outra banda do río, decindo, por 
exemplo, que se iba pra a casa, que aquel día non era día 
de lobos. E nada. O lobo sin saír. Lourido sentouse a 
comer algo, e estaba mallando unha miga de pan no 
viño qu botara nun vaso plegable que levaba no peto da 
zamwra, cando o lobo, un grande lobo, vello e enemigo, 
apareceu diante del. Olláronse. Lourido tiña a escopeta 
no chan, e xa gardara o coitelo coque cortara o xamón 
do bocadiño. Lourido contaba a todos que non se mo
vera, que o único que fixera fora amosarlle os dentes 
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- ¡Date! 
Lourido sentíu que non podía mover nin pe nin man, 

que estaba indefenso diante do lobo, e ao que éste 
dixera. Lourido estaba vencido, e o lobo decatárase de 
que tiña a presa a seu sabor. Pro o lobo non atacou. 
Lourido contaba aos seus sobriños que o lobo dera a 
volta, despacio, amasando indiferencia, saltou a un có
maro e dende acolá enriba ríuse de Lourido. Duas ou 
tres gargalladas. Lourido xa tiña a escopeta nas mans, 
pro non lle pareceu decente disparar, porque fora o 
lobo e non el quen no encontrara dixera: 

- ¡Date! 

Alvaro Cunqueiro 
Do libro "Os outros feirantes" de Ed. Galaxia 

(Reproducción literal) 



· LABORAL 

A muller traballadora 

O derradeiro 8 de marzo, a Comisión Diocesana da 
HOAC de Mondoñedo-Ferrol convocou unha 
mesa redonda en torno ó día da MULLER TRABA
LLAOORA. O obxectivo desta mesa redonda era 

ter presente a situación na que se atopan moitas mulleres 
trabal/adoras: situación de marxinación, poucas posibilida
des de ascenso, segregación home-muller, etc.; e tamén 
abrí-las perspectivas dunha presencia digna da mul/er na 
sociedade. Como lrmandade Obreira de Acción Católica 
pretendía tamén recordar aquetas 129 trabal/adoras que per
deron a súa vida na loita polos seus dereitos nunha fábrica 
textil de Nueva York. 

Con este motivo foron convocadas 5 mulleres trabal/ado
ras en distintos sectores para que cada unha delas contase 
ós presentes no Colexio Lestonnac de Caranza (Ferro/) a 
súa experiencia. A traversa deste artigo querémosvos facer 
ceñecedores a todos vós do que alí se tratou. 

A situación das traballadoras contada 
por traballadoras. 

Primeira Ponente.- Lili é unha muller 
sindicada na UXT de Ferrol na rama tex
til. Contounos a súa experiencia como 
traballadora e muller sindicada. Os as
pectos máis salientables da súa exposi
ción foron os seguintes: a muller está 
nun segundo plano na sociedade e no 
traballo, é un ser que ten os seus derei
tos, pero a sociedade négallos; por outra 
parte ocupa os peores sitios nas empre
sas e néganselle postas de traballo pola 
súa maternidade; destacou tamén que a 
muller é un ser igual ó home, nin máis 
nin menos, pero está marxinada social
mente. 

Segunda ponente.- Rosa é unha muller 
traballadora do agro e membro dunha 
cooperativa agraria. A súa exposición foi 
seguindo estas liñas: 

· ~ -:--- En primeiro lugar destacou que 
atopa tres tipos de mulleres no agro: a 
mu/fer que segue os roles tradicionais tra
pal lando ó lado do home no campo e 
facendo os labores caseiros; a mullerque 
dá un paso adiante e é protagonista do 
seu traballo e da súa vida participando 
en reunións de Cooperativas, APAs, Aso
ciacións de Veciños ... ; e a muller marxi
nada e desvalida que necesita protección. 

- En segundo lugar remarcounos que 
a muller debe descubrirse como alguén 
que ten valores e que é importante na 
sociedade, que debe "sair" da casa e ser 
protagonista dándose conta de que 
pode ter ideas distintas ás do seu home, 
e que os seus problemas son dela e non 
do seu home. 

Terceira ponente.- Pili é asistenta social 
e colabora na asociación de Ex
alcohól icos de Ferrol. Falounos de niar
xinación da muller, pero fixo antes un 
pequeno repaso da Historia dos move
mentos feministas; nesta andanza des
tacou o seguinte: 

- Dende Platón e Sto. Tomás, pasando 
por Santa Tereixa e María lrzallas foron 
moitos os defensores, e non tanto, da 
muller. 
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- Freud, na psicoanálise, fálanos da 
muller coma dun sen castrado. 

- No noso pais, entre 1931-1939 conse
guíronse os maiores avances en canto ás 
leis aínda que é despois da morte de 
Franco cando a muller toma protago
nismo nos movementos asociativos de 
base. 

- Pero xa no ano 1848 créase a pri
meira organización· colectiva de mulle
res na igrexa náquera. 

Despois de facer este pequen o repaso, 
fíxonos fincapé nos tipos de marxina
ción polos que pasa a mullere destacou 
os seguintes: a dobre marxinalidade (o 
mal é distinto se o fai a muller que se o fai 
o home), a sexualidade (a muller é aco
sada seuxalmente en moitas ocasións), 
a idealización da muller (nas cancións, 
nas poesías ... a imaxe que se dá da mu
ller alónxase moito do seu ser real), os 
problemas n·a parella (a culpa dos mes
mos sempre é da muller), a libertade se
xual (a muller é manipulada sexual
mente), a contraconcepción (a muller 
está tamén manipulada por intereses 
económicos), a incitación ó consumo 
(muller enfocada cara ós productos de 
beleza), o sentimento de culpabilidade, a 
marxinación na casa (nunca ten un lugar 
para ela, o home ten o seu despacho), a 
automarxinación ... 

Cuarta ponente.- Luisa é unha ex
traballadora no sector comercial e con
tounos a súa experiencia como muller 
traballadora e como nai de familia. Para 
ela a muller ten moitas dificultades á 
hora de trabal lar e nótase un absentismo 
considerable, o home ten máis facili
dade para acadar pastos mellares e ela é · 
unha traballadora de segunda, por outra 
parte cando lle toca a ela defende-lo seu 
posto de traballo e toma conciencia de 
que o ten que facer, considérase unha 
" folloneira". Ve tamén moi claro como a 
mu l ler ten que abandona-lo seu post o de 
traballo cando aparece algún problema 
na casa e non o fai o home. De tódolos 
xeitos rematou a súa exposición cunha 
frase que di moito as mulleres trabaHa
doras: " o traballo fóra da casa serviume 

para establecer mellares relacións cos 
membros da familia". 

Quinta ponente: Carmen é mestra, e na 
súa exposición tratou de planteárno-lo 
papel da muller na cultura. Para ela a 
cultura dominante na que nos movemos 
potencia o inC:iividualismo, o consu
mismo, a agresividade, a competitivi
dade ... e fai que se perdan valores tan 
importantes como a solidariedade e a 
amistade. Pensa que todos nós debemos 
apostar por unha cultura alternativa, por 
outra forma de valora-la vida persoal e 
socialmente, por unha nova ética e mo
ral como principios activos de organiza
ción e convivencia humanas. 

A muller debe tomar conciencia desta 
cultura alte'rnativa empezando cun pro
ceso de liberación, reconquistando un 
terreo de iguais, redescobrindo a súa 
identidade e recuperando o seu dereito a 
reflexionar. Esta cultura alternativa pro
porcionaralle á muller a súa presencia 
nela, e tamén daralle a oportunidade de 
ofertá-la súa quentura de muller, a súa 
sinxeleza e a súa tenrura. 

O aspecto máis importante desta cul
tura sería a maternidade á que está abo
cada toda muller, maternidade proxec
tada na natureza da terra: a muller está 
chamada a libra-la nai terra, a muller nai 
está vocacionada a ter tillos e crialos, e 
dende ahí pódese contemp~a-la proxec
ción dun novo tipo de home. 

Rematada a exposición das 5 ponen
tes abriuse un debate no que o reducido 
grupo de participantes tivo ocasión de 
clarexar e contrata-las súas ideas. Plan
teáronse nel situacións hipotéticas de 
despido, de baixa conciencia obreira, de 
elementos a priorizar para unha cultura 
alternativa, e de que a liberación é unha 
tarefa de homes e mulleres á vez. 

As conclusións que quitamos deste 
acto foron moi positivas quedando a 
xente emprazada para organizar actos 
semellantes. Valoramos como moi acer
tada e alentadora a participación tanto 
das ponentes como dos asistentes, 
aínda que botamos en falta a presencia 
de traballadoras doutros sectores. 
H.O.A.C. Diocesana de Mondoñedo-Ferrol -



O CAMPO 

T ernos di.ante dos ollas 
a sonada foto de X. 
Castro, publicada na 
primeira paxina de 

"La Voz de Galicia" o día 17 de 
abril de 1991, un ha foto· que 
pode moi ben ir para ó arquivo 
fotográfico que ilustre as for
mas máis sinaladas de abuso e 
opresión: Ramón Vázquez 
Muñiz, débil, berrando, cho
rando, é levado á forza polos 
representantes da lei que o ex
pulsaba da casa onde vi vira e 
viviran os seus, para despois, 
inmediatamente despois, pro
ceder a derriba-la casa, non 
fose que volvese, ¿a que? , a 
meterse na casiña que o reco
llía cada día despois dun tra
ballo labrego duro e escravo 
co que se poder manter en 
tempos en que ser labrego en 
Galicia se está volvendo ben, 
ben difícil. Así é a lei, así é a 
xustiza; a lei e a xustiza que, 
neste caso, nós ternos. 

Os datos dun problema 

Ternos talado máis veces en 
IRIMIA dos arrendamentos 
históricos. Acordouse chamar 
así ós arrendamentos anterio
res ó ano 1942; estes arrenda
mentos gozaban dun " privile
xio" especial, que era o de que 
os arrendatarios, se querían, 
podían acceder á propiedade 
das terras mediante da com
pra, e · o propietario quedaba 
abrigado á venda. Pero o tal 
"privilexio" resultaba cativo, 
porque, ¿que labrego arren
datario, nos tempos de hoxe .. 
pode dispoñerde 8, 10, 15 mi
llóns para merca-las terras 
que de sempre traballara? 
Esta opción á compra podíase 
exercitar primeiro ata finais do 
1989, e lago, despois dalgun
has reviravoltas que non va
mos comentar, ata finais do 
presente ano 1991. ¿Que 
quere isto dicir? Quera dicir 
que as 5.000 ou 6.000 familias 
que en Galicia están neste 
caso, poden verse nunha si
tuación semellante á que es
tes días sufriu a familia de Ra
món Vázquez Muñiz, e que a 
todos nos pareceu bárbara e 
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Caseiros sen casa 

-------.,?< Arcebispado de Santiago lles 

inhumana ata o extremo. 

O caso de Ramón Vázquez 

Pero o caso de Ramón Váz
quez foi un chisco diferente. 
Por uns manexos legais un 
pouco encerellados -que posi
blemente se revisen agora 
despois da gravidade do 
ocurrido- acordouse xudicial
mente que o arrendamento en 
cuestión procedía do ano 
1943 e non do 1942 ou anterio
res. Por iso non se agardou a 
que rematase o presente ano, 
e, despois dos requisitos le
gais pertinentes, procedeuse 
á expulsión violenta da familia 
Vázquez Muñiz da súa casa, ó 
derrubamento da mesma e ó 
encadeamento dos seus tres 
habitantes durante 72 horas 
por resistencia á autoridade. 
i Perigosos estes labregos! 
Oesde lago o xuíz luciuse. 

Claro que houbo irregulari-

dades sospeitosas, coma que 
o avogado defensor da familia 
non lles comunicase a arde de 
desaloxo co prazo de cinco 
días para presentar algún re
curso. Fálase dunha certa ma
nipulación da xustiza en favor 
do forte e en contra, xaora, do 
máis débil. Sería bo, polo ben 
de todos, polo ben da mesma 
xustiza, e sobre todo polo ben 
e dignificación da familia Váz
quez Muñiz, que se aclarasen 
as causas e que probasen o 

· descrédito ou a cadea, se é do 
caso , quen sexa merecente 
dela; quen non o era, desde 
lago, era a familia desaloxada 
polo feíto de querer traballar 
en paz alí onde honradamente 
traballaran de sempre os seus 
maiores. 

¿Que se pode facer? 

- E evidente que pouco se 
amaña con que a Xunta ou o 

~ ofreza unha casiña guapa ós 
ª expulsados para que non te-

ñan que durmir ó ventimperio , 
aínda que se agradece o deta
lle. Un labrego cunha casiña e 
cunha harta non vive. ¿Que 
fas coas 21 cabezas de gando 
que tiñan, e que a solidarie
dade veciñal -non a xustiza
impediu que andasen perdi
das por camiños e gábeas? 

- Existe unha Lei de Arren
damentos Rústicos elaborada 
polo goberno central, e pala 
que nos ternos que rexir ta
mén en Galicia, que é insufi
ciente para Galicia, e habería 
que modificala, para que no 
seu nome non se cometan 
atropellos coma os que 
comentamos. 

- Existe unha Xunta de Ga
licia que, facendo un pouco 
realidade o galeguismo que o 
seu partido tanto cacarexa ul
timamente, debería urxir ó go
berno central unha autonomía 
lexislativa en casos que en Ga
licia teñen unha incidencia tan 
importante coma o caso que 
nos ocupa. 

- E impensable que un la
brego poida hoxe acceder á 
propiedade mediante a com
pra; isa vale tanto coma non 
dicir nada. O B.N.G. tala 
dunha "xustiza histórica" 
para os arrendamentos histó
ricos, e esa tal " xustiza histó
rica" debería pasar por unhas 
medidas moitísimo máis favo-

: rabies para o que de sempre 
traballou aterra: ou a compra 
máis protexida, ou un arren
damento histórico cara a 
adiante coma o foi cara a 
atrás. 

- E urxente manifestar pu
blicamente do naso apoio á 
familia Vázquez Muñiz e ató-

. dolos arrendatarios históricos 
empregando tódolos medios 
ó naso alcance, ata que a so
ciedade se sensibilice e com
prenda o nivel terceiromun
dista da nasa xustiza, nalgúns 
aspectos, cando ten que pro-
ceder a montar escenas coma 
a que fixo tristemente famoso 
á familia Vázquez Muñiz e ó 
pobo de Larín onde vivían , en 
Arteixo, A Coruña. 

Manolo Regal 



DECLARACION UNIVERSAL DOS DEREITOS DOS HUMANOS 
ou como unha declaración "Redonda" feita polos occidentais, 

pensando nos occidentais, resulta imposible de aplicar · 
no mundo de hoxe 

ARTIGO 1 Tódolos seres huma-
nos, polo feito de naceren, son libres e 
iguais en dignidade e dereitos e, tendo 
como teñen razón e conciencia, dé
bense comportar fraternalmente os 
uns cos outros. 

Un nena norteamericano con
sume, en recursos naturais, 500 ve
ces máis que un nena do Terceiro 
Mundo. 

De 20 persoas do planeta, 4 están 
sobrealimentadas, 1 ten unha ali
mentación satisfactoria, 7 están 
malnutridas, 6 sufren subnutrición e 
2 padecen fame absoluta. 

ARTIGO 4 Ninguén estará some-
tido a escravitude nin servidume; a es
cravitude e a trata de escravos están 
prohibidas en tódalas súas formas 

En Suráfrica 23 millóns de per
soas (o 73% da súa poboación) dis
pón do 13% da terra, viven confina
dos en " guetos" urbáns ou en "ba
tustanes", sen dereito ó voto e sen 
nacionalidade. 
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ARTIGO 2 Toda persoa ten tódo-
los dereitos e libetdades proclamados 
nesta Declaración, sen distinción al
gunha de raza, color, sexo, língua, reli
xión, opinión política ou de ca/quera 
oútra índole, orixe nacional ou social, 
posición económica, nacemento ou 
ca/quera outra condición. 

Segundo datos da OIT (Organiz~
ción Mundial do Traballo) as muHe
res (o 50% da poboación mundial) 
realizan o 66% dos traballos do 
mundo (incluíndo os labores do
mésticos e agrícolas), e sen em
bargo reciben só un 10% dos ingre
sos mundiais e posúen menos do 
1 % das propiedades mundiais. 

Os paises BRANCOS (Canadá, Es
tados Unidos, Europa) máis Xapón 
forman aproximadamente o 25% da 
poboación mund~al e controlan o 
80%_ da riqueza mundial, fronte ós 
continentes sudamericano (cobrizo 
e mestizo), o Africano (negro) e Asia 
(raza asiática) que conforman o 75% 
da-poboación mundial. 

ARTIGO 3- Todo individuo tén de
reito á vida, á liberdade e á seguridade 
da súa persoa. 

A fame, como factor directo ou 
concurrente (p. ex. en com_binación 
coa acción de diversas enfermida
des) é responsable dunhas 100.000 
martes diarias. 

ARTIGO 5 Ninguén será sometido 
a torturas nin a penas de tratos crueis, 
inhumanos ou degradantes. 

Na India e noutros paises asiáti
cos, nenas menores de 15 anos tra
ballan todo o día con horarios de 11 
horas e máis, dormen no chan das 
fábricas e subsisten con racións ali
menticias de supervivencia. En Tai
landia a algunhas prostitutas, me
nores de idade, selles somete á dis
ciplina botándolles ácido no rostro. 

Os nenas de América Central re
collen as colleitas das terras pulveri
zadas con insecticidas, afectando 
gravemente a súa saude. 

Liste 



uedaramos ás 6,30 h. no 
café "A Terra" coma tódo
los xoves. Reuniámonos 
para talar das nosas cou

sas, para ~e-las nosas historias e 
poesías, en fin, eramos un grupo de 
rapaces novos, co desexo de ser al
gún día ó menos a sola dos zapatos 
dos nosos grandes ídolos e mestres: 
Cunqueiro, Curros, Castelao ... 
Eramo-lo futuro, e vivíamos un pre
sente cheo de inquedanza e o punto 
en común que tiñamos era a nosa 
anguria, a nosa necesidade de 
amor. Aquel xoves tocáb,alle empe
zar a Ana. Viña triste e sen ganas de 
talar. Traía escrita unha vivenza súa. 
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Tí vena que ler eu: 

"Soou o despertador. Eran as 7,15 
horas. Aínda é cedo -penso-. Levan
teime e puxen música. Volvín á 
cama. Ollei a foto da miña. soedade. 
Rutina, pura rutina. Erguinme de 
novo e din unha volta por toda a 
casa. Mireime ó espello e non pui
den evitar un sorriso. Abrín a ventá e 
un golpe de vento forte, moi forte, 
fíxome caer e batir no chan sen pie
dade. De súpeto unha nube branca 
envolveume e xa non souben máis. 
Debín estar así un par de horas. Ten
tei erguerme e non puiden. Vin o 
vento con forma de navalla e sentín 

que algo duro se metía nas miñas 
entrañas e me bicaba o corazón. O 
despertar non vía nada, estaba cega. 
como puiden sentei na cama. Xa 
non podía oHa-la foto da miña soe
dade, aínda peor, agora podía 
sentila". 

Todos miramos para Ana, estaba 
pálida igual que viñera. Non houbo 
comentarios. Entón díxome: Le a 
adicatoria. Dicía: "A tí soedade, que 
sempre estás aí para facerme 
compaña". 

Susana Guerra Rubal 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Deica loguiño 

H ai dous números destare- irmá, Encrucillada, levou ó premio 
vista, o correo de San- do Pedrón de Ouro, e aledamonos 
tiago a Lugo chegou máis moito, e poida que vaiamds o 2 de 
tarde do que é habitual e xuño á Casa de Resalía, en Padrón, 

un espontáneo anónimo substi- para aplaudi-la entrega do
1 
premio. 

tuíume con moito xeito. Non tan es- ¿ Parécevos que a nasa revistiña 
pontáneo, que é un home que está non é tamén merecerlte dun 
ó quite e que xa leva salvado máis aplauso público?. ¡Non que lago!, 
dunha vez a edición da revista dirá alguén querendo subliñar que, 
cando padece percances pareci- por suposto, pois senda ámbalas 
dos. E, ademais, mándame unha dúas revistas fillas da mesma nai, 
chea de frases ·para irmos comen- non ten por que ser menos. 
tanda nesta sección. Chámase 
Xosé Antón Miguélez Díaz e lrimia E lago si, sinto ª alguén afirmar, 
débelle moitas horas e, claro, non convencido de que entre todos es
llas paga. ¿E logo? (Empezo a tamos a traballar porque lrimia e 
transmitir expresións que el me Encrucillada sexan berces de ga-

) leguidade cristiá. pasou. 11 

Eu agradézolle ó meu informa-
Repito: ¿e logo habíallas de pa- dor que me dese esta pista e dígo-

gar? ¡E /ogo! (confirmativa), aínda lle ata loguiño, que os galegas sa
que non fose máis caco sorriso do mos así de agarimadores, que 0 
agradecemento. E logo (temporal) , . 
igual andamos a dicir que a xente proximo número logo (ax1ña) vén. 
non vai máis ca ó seu, e, en cam- Tamén lle podería dicir deica lago, 
bio, aínda anda por aí ceibe m·oita porque lles estou dicindo que de 
xenerosidade. ¡Ai logo ben!, dirá al- aquí a (deica) despois. Non poderei 

, h d di<;i!r .",deica ohte non te vin", por-
guen e eo e sorpresa. . qi-hf~r~sulta incorrecto iso de "de 

Vamos (imperativo) todos intef'I- · att·~ a ante non te vin", xa que 
tar, xa que /ogo, que lrimia sexa de deica marca un adiante, no tempo 
todos, e así irnos (presente de indi- (deica. mañá) ou no espacio: "vou 
cativo) facendo camiño. A nasa deica Bilbao (de aquí a Bilbao). 

RRtlA-12 

• 
Entrados no mes de maio 
non imos andarás cegas 
senón que celebraremos 

iso das Letras Galegas. 

Resulta interesante · 
a celebración na escala 

sempre que os mestres saiban 
que é deber, e non esmola. 

Pois esta festa ha ser 
un estarzo e un afán 

pra que o ensino en galega 
sexa un feíto cotián. 

Mais coma punto de arrinque 
recibímola moi ben 

que palas rúas do idioma 
non se pode ir inda a cen. 

Cómpre que a Xunta se estarce 
-e non o digo en broma

en ir facendo autovías 
no camiño do idioma. 

Porque se a tala é camiño 
hemos de andar de tal xeito 

que se faga o percorrido 
desde o berce ó cadaleito 

287 -1 
Xosé Laxe Radío 
Preguntoiro, 39 
15704 SANTIAGO DE COMPOST 
(Coruña 

Rostros alleos 
cada vez máis familiares 

Rostros extraños 
chamando á porta do corazón 

Rostros cuestionadores 
da nasa capacidade de solidariedade. 

Rostros pobres 
de pobres lázaros 
fronte a fronte dos novas derrochadores. 

Rostros de Cristo 
Que din: 
"fun exrranxeiro e non me acollestes". 

Rostros de xente, 
sen máis, 
rostros irmáns. 
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