
PALESTINA - ISRAEL 
David contra Goliat 

"Hoxe o noso pobo, nenos e mozos, enfróntanse con 
pedras á férrea política e á máquina de guerra israelí, 
creando a imaxe dun David palestino contra un Goliat 
armado ata os dentes cos máis modernos medios de guerra 

· e destrucción". 
(YASIR ARAFAT) 

... t\•t\~\ .. t·• ~ .Jat 11 AJ 1 .._, 4-.oJa o 
.. .. 'J¡; ... 

REVISTA 
QUINCENAL 
DECRENTES 
GALEGOS 



Perante dúas fidelidades 

Os cristiáns, ó pobo de Israel débemoslle moito: a 
débeda pola riquísima herdanza espiritual e feíto de que 
Xesús de Nazaret fose xudeu, vén incrementada por un 
factor lamentable: tamén nosoutros, coma conxunto ecle
sial, sementamos moito antisemitismo, cultivando o 
negro mito de que Israel -os pérfidos xudeus, calificación 
que permaneceu na liturxia do Venres Santo ata o bo 
papa Xoán XXIII- era un pobo deicida, é dicir, que "matou 
a Deus". 

Por se fose pouco, o holocausto -seis millóns de 
xudeus asasinados- que sufriron os hebreos baixo o 
réxime nazi, condúcenos a un especial sentimento soli
dario con ese pobo errante que tanto leva sufrido. Nin
guén nega o dereito histórico do pobo de Israel- espalla
do polo mundo e resistente á súa desaparición- a un fogar 
nacional. Compréndese tamén que eles non aceptasen a 
disparatada idea de formaren un Estado en Uganda e que 
quixesen morar ó abeiro do bíblico monte de Sión. 

Pero co que xa non estamos de acordo é que se 
instaurase o Estado de Israel a canta do pobo palestino. 
Do que significou a escalada sionista, sobre todo desque 
en 1948 se fundou o Estado de Israel, dan canta estas 
cifras: hai un século, no ano 1880, había en toda Pales
tina soamente 25.000 xudeus entre 600.000 árabes. Un 
século despois, en 1981, a poboación total de Palestina 
é de 3.970.000 persoas, das que nada menos ca o 83 por 
cento son xudeus e só o 16 por cento palestinos. 

O proceso do crecemento dos xudeus non foi inofen
sivo, senón que se levou a cabo mediante operacións 
inxustas e sanguiñentas. Resulta unha cruel ironía que 
Israel careza de memoria histórica para se decatar de 
que, se hai medio ·século estaba senda exterminado, se 
converta agora el no anxo exterminador do pobo pales
tino, que se ve forzado a vivir coma estranxeiro nunha 
terra que sempre foi súa, malvivindo en campos de 
refuxiados e senda masacrados por unha potencia 
armada polo dólar americano. 

Agora que están en conversas bilaterais, o noso cora
zón segue ó lado dos palestinos, precisamente porque o 
libro nacional de Israel, a Biblia, nos aprendeu a estar a 
favor dos pobres de lavé e de unos esperanzas ó contár
no-la lenda de que un pastorciño, David, bateu a un 
orgulloso xi gante: Gonat. Por fortuna, non todo o pobo de 
Israel pensa o mesmo cós seus xefes un pequeno Resto 
que discrepa da política oficial. 

Musulmáns, xudeus e cristiáns eremos, conxunta
mente, nun Deus único que se revela nun libro sagrado. 
Sentí monos fil los de Abraham, a quen o sacerdote-reí de 
Salén (Xerusalén), lle ofrecera pan e viño en sinal de 
hospitalidade. Queremos que esta cidade, santa para as 
tres relixións, se manteña coma símbolo dun diálogo 
interconfesional que debería ir medrando. A fin e ó cabo, 
Xerusalén significa, literalmente, cidade da paz. 
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A patria dos obreiros 

D ediante dunha traxe
dia coma a Iugoslava 
hai moita xente be

nintencionada, ota de derei-
tas, ora de esquerdas, que 
tiran a conclusión dos tre
mendos efectos dos nacio
nalismos e do suposto peri
go que supoñen para a paz. 
Mesmo, xa digo, xente al
ternativa, pacifista e zurda. 

Certamen te hai unha po
sible deformación do nacio
nalismo. O mesmiño que 
pasa co socialismo -e non 
poñamos exemplós porque 
a causa xa vai de empacho-

,,o liberalismo, etc .... A dexe
neración do nacionalismo ten 
cara de superioridade racial, 
de expansión territorial, de 
privilexio e de miopía. 

Pero no de Iugoslavia, 
malia os ingredientes que 
poida ter daquela deforma
ción, parece o resultado 
dunha política de "ola a 
presión": 

Como os nacionalismos 
eran causas "do pasado", 
foron tapados polo poder 
central e cada vez que a 
presión aumentaba, dábase 
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unha volta de rosca. 
Para os capitalistas de 

occidente, o individuo canta 
moito. O ideal seu é un 
mundo de individuos, de 
átomos máis ben, con ca
danseu carriño de hipermer
cado consumindo en rin
gleira de a un, ou, en peque
n os grupos silenciosos, mi
rando Tutifruti. E para ese 
comunismo deformado que 
devala, só contaba a clase 
social que, con ser impor
tante, non o explica todo: a 
clase obreira si ten patria. 

As minorías nacionais, 
as etnias, as culturas dife
rentes ás do imperio de 
turno, existen. Existimos. 
Pódense negar por decreto: 
calar pala forza bruta das 
balas de goma ou pala for
za taimada da televisión; 
acomplexar dende a admi
nistración ou dende a "xente 
guapa"; rebaixar con repo
boamentos como Hassán ou 
amolar con tropecentos 
Centenarios coma outros. 

O certo é que á forza 
nunca se fixeron bos caso
rios . o 
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BOA NOVA . 

A 
caba de ve-la luz un 
libriño moi xeitoso 

. na forma e nos con
tidos, titulado "Oracional Ga-,,, 
lego"; foi preparado por Mi-
guel Anxo Araújo Iglesias e 
por Ramiro González Con
gil; o primeiro, noutrora bis
po de Mondoñedo-Ferrol, é 
un colaborador habitual da 
nos a revista, o segundo é es
pecialista en liturxia da dió
cese de Ourense. 

Como di o mesmo título, 
trátase dun libro de oracións, 
que ofrece un repertorio va
riado coque os eren tes pode
rán exercitar esa práctica cren
te tan necesaria e significati
va como é a oración. E como 
di o mesmo título tamén, é 
un libro de oración en galega 
para que os crentes galegas 
(e non galegas) poidan rezar 
con normalidade na lingua 
galega, na que deberiamos 

Oracional Galego 
rezar sempre, pero na que, de 
feíto, tan pouco rezan os 
galegas, por circunstancias 
como era a de non dispoñer 
de material para o caso. 

O libro ten 13 capítulos, 
que empezan coas oracións 
xerais dun cristián e acaban 
cun repertorio de bendicións 
de persoas e de causas. O 
libriño ten oracións para os 
tempos litúrxicos, o texto ori
dinario da Misa, rituais dal
gúns sacramentos, cun 
"Camiño de Cruz" e un 
"Camiño de Luz" bíblicos, 
un amplo devocionario a 
Santa María, unha Novena 
ós santos e un corpo de ora
cións ós defuntos. En Xeral 
incorpóranse elementos no
vas, creativos, de calidade. 

Segundo se ve polos temas 
tratados no oracional, o libri
ño é máis ben clásico, diga
mos que presenta as oracións 

de sempre, aínda que reno
vadas, ampliadas e ben me
lloradas. eremos que lle falta 
un bo toque de secularidade 

a este libriño para que selles 
facilite ós crentes a posibili
dade de configurar coma cren
tes os diversos momentos 
seculares da vida: .o traballo, 
a amistade, a diversión, o 
ocio, a loita sindical a políti-

Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

ca, a enfermidade, o sexo, 
etc., que por seren seculares 
non son menos vitais para a 
fe cristiá. 

Tamén eremos que na for
ma de presenta-las oracións 
facía falla introducir un tipo 
de oración de confianza, que 
superase ou completase polo 
menos o aire pedichón que 
caracteriza a case toda a pre
garia cristiá. 

De calquera maneira, de
beranse felicitar por_ esta obri
ña, un pasiño adiante, sen 
dúbida, na aproximación da 
Igrexaárealidade galega; de
sexamos que o libro sexa 
empregado por cregos e non 
cregos e que lle toque mellar 
sorte que a outras obras de 
máis calibre crente e galega 
e que, ó que parece, están 
durmindo nos armarios das 
nosas sacristías. o 

REMOENDO O EVANXEO 

EPIFANÍA 

"Érguete e relampa, que chega a túa luz! 
¡Alborexa xa sobre tí a gloria de Deus!" (Is 60, 1-6) 
''Entraron na casa e viron ó Neno con María, a súa Nai. 

Axeonllándose, adorárono e ofrecéronlle de regalo ouro, incenso 
e mirra" (Mt 2, 1-2). 

Os Reis, os regalos, o único que non se lles esquece a nenos e 
grandes do Nadal. Pero hai regalos e regalos ... 

Aquela vez tamén houbo regalos, pero primeiro "axeonllándose 
adorárono": Xesús é o gran regalo de Nadal. E os regalos dos Reis 
non teñen por obxecto o valor material ou a utilidade, senón ·o 
simbolismo: ouro coma rei, incenso coma Deus, e mirra coma home 
que habia sufrir. 

Se regalas en Nadal, regálate sobre todo a tí mesmo, coma o fixo 
Deus, e déixate regalar, déixate querer agradecidamente. Pero no 
pretendas comprar a ninguén con regalos, nin te deixes comprar con 
eles: sé gratuito de verdade. Regala a túa presencia, as túas palabras, 
o teu agarimo, ... Non entres no xogo do comercio e do derroche, que 
abondo se vai derrochar xa no 92 de maneira ofensiva para a 
empobrecida Latinoamérica. Mesmo no regalo material, non mida
lo seu valor polos cartos, senón polo simbolismo e sobre todo polo 
"sabor a tí", que teña a túa elaboración agarimosa, o teu selo persoal. 

E sobre todo ¡Regala Paz! ¡Regala humor! ¡Regala alegría!. 
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APENEIRA 

ANO DE ELECCIÓNS para 
Bush en plena crise económica, 
e quizais para González, despois 
de dez anos de socialismo; 
ámbolos dous teñen aprobada a 
política exterior e suspenso en 
problemas internos. Felipe pode 
aproveitar a visita de máis de 
cincuenta presidentes de gober
no a España no 92. A visita máis 
esperada en Galicia é a de Fidel 
Castro, que chegará a Santiago o 
vintecinco de Xullo. 

IUGOSLA VIA MAIS PRETO a través dos partidos da Liga Eu
ropea de Baloncesto que se están a celebrar na Coruña (no Coli
seo), xa que compiten o día nove o Slobodna e a Cibona; disfrnta
remos do mellar Baloncesto ata o mes de marzo. Mentres tanto, 
Ál varo Pino está decidido a montar un equipo galega de ciclismo 
e ten axuda económica; de tódolos xeitos a Xunta de Galicia 

apoiará publicitariamente a Volta a España, que no noventa e dous 
non pasará por Galicia, pero si no noventa e tres xa que é <loado que 
e comece e remate aquí, a que si será novidade será o comenzo do 
Tour en San Sebastián. O Celta e o Deportivo manterannos en 
ten ión ata o final. 

EN ASIA persisten con forza 
os réximes comunistas: China, 
Vietnam, Corea do Norte, aín
da que acaban de reconCiliar
se... Xapón segue a ser unha 
forza de presión naquel conti
nente, mentre~ a presencia de 
EE.UU é importante na zona: 
Corea, Filipinas e o mesmo 
Xapón, pois bótanse de menos 
estructuras conxuntas de segu

ridade e de comercio. Ji, lago os novas estados da Asia Central, 
antiga URSS, cunha grande forza musulmana, limítrofes do Irán, 
Afganis~án, China, ... 

A FUSIÓN PLENA DA 
CIG,a sindical nacionalista 
Galega; a creación do Ban
co 2001 pola banda dos em
presario galegos , aínda que 
con ede en Madrid; a crea
ción de Galair a primeira 
compañía aérea de voo 
regulare galego entre Vigo 
e Madrid e Barcelona; a loita 
da papeleira por in talar-

n Galicia 

O "CUMIO DA TERRA" xunta
rá en Río Xaneiro no mes de xuño 
o encontro máis importante de eco
loxistas que denunciarán a desfeita 
que estamos a sufrir: cada minuto 
son arrasadas trinta e dúas hectá
reas de selva. En América Latina 
cúmprense dez anos da crise da 
débeda externa, e nalgúns daqueles 
estados agardan unha mellara eco
nómica para o 92, despois dunha 
década perdida: os máis optimistas 
son Venezuela, Chile, México e 
Costa Rica... Es tase a dar unha 

Alfonso Blanco Torrado 

Fidel Castro 

meirande sensibilidade contra o bloqueo de Cuba por parte de 
USA e sobre o seu futuro de integración na área. 

A NOSA CULTU- .--------------------. 
RA non quedará 
esquencida a pesar 
da propaganda do V 
Centanario que será 
contestada con va
rios actos culturais e 
políticos en contra 
de tal desfeita. Fer
mín Bauza Brey é o 
persoeiro deste ano 
literario, sen esquen
cer os setenta e cinco anos da marte de Pondal. Un dos libros 
máis esperados é o deXosé Luís Barreiro Rivas: "Ciencia Po
lítica e Ética do poder". No eido da imaxe salientar o es treo 
da película de Miguel Castelo: "Macana de dote, che", sen 
esquencelos vintecinco anos do circo da Cidade dos Mucha
chos que están chegando a nosoutros pola TVG. 

A MÚSICA de Siniestro Total 
cumpre dez anos cun dobre 
álbum, mentres o Auditorium 
de Santiago segue a ofrecer 
unha inxente actividade musi
cal. Mais o gran concerto <leste 
ano será: "Afroamérica 92" en 
Baiona o vintetrés e vintecatro 
de xullo con creadores brasi
leiros, do Caribe, África, etc. 
Baiona lembrará o V Centena
rio do descubrimento de Amé
rica por se-la primeira vila á 
que chegou a nova do aconte
cemento. Tamén a Universida
de de Santiago tratará nas mes
mas datas o fenómeno da colo
nización e a trata de escravos negros, cun congreso en Vigo, o 
mesmo que Universidade da Coruña que estudiará a "modernida
de" traendo xente coma Umberto Eco ... 



O ANO DA "RESISTENCIA POPULAR INDIA E NEGRA" 
tal como defenden as comunidades indias frente á demagoxia do 
V Centenario, lémbranos como aínda hoxe dous millóns de indios 
sobreviven malamente nas reservas USA. Arredor do noventa por 
cento dos pobos nativos de América foron morrendo por enfermi
dades traídas polos colonizadores. Para comprender todo isto nada 
mellar có teatro de Sanchis Sinisterra que estreará neste ano dúas 
obras fundamentais: "Naufragios de Alvar Núñez o la herida del 
otro" e "Aguirre, tirano" 

OS CINCOCENTOS ANOS 
DA EXPULSIÓN DOS 
XUDEUS DE ESPAÑA pide 
un xesto de reconciliación de 
ambalas dúas culturas. A es
trea dun novo Secretario Xeral 
da ONU, o exipcio Butros Ghali 
pode axudar ó entendemento 
de árabes e xudeus. As Olim
piadas de Barcelona a partir do 
mes de xullo coa participación 
dos novas estados da antigua 
URSS. A capitalidade cultural 
de Madrid con máis de mil 
douscentos actos ó longo do 
ano ... Sen esquecer outros fei-

Butros Ghali tos como a entrada de España 
no tren europeo de alta velocidade, ou o centenario do nacemen
to de dous dictadores de diferentes sesgo: Tito en Iugoslavia e 
Franco no Ferrol 

UN ANO MOi NEGRO para a nosa economía, despois dun 
baixón nas compras e nas vendas en Galiciano noventa e un. Se
gue o ascenso alarmante de parados, por riba da media estatal, 
e as grandes empresas fan auga: Bazán, Astano, etc. O noven

ta e seis por cento das empresas 
galegas teñen menos de cin
cuenta traballadores. A integra
ción de España no mercado 
único pende coma unha "espa
da de Damocles" sobre toda a 
nosa economía: industria, pes
ca, e mesmo agricultura, onde 
no mes de abril escomenzarase 
a reduci-las cotas do leite ... , 
por todo isto o noventa e dous 
será conflictivo en tódolos 
sectores sociais. No que si se
guiremos medrando será na 
débeda que superará no 92 os 
cincuenta e seis mil millóns de 
pesetas. 

ÁFRICA ten para nós nestas datas 
un nome: o Sáhara, que vai vivir un 
referendo na busca da súa identida
de, tras dezaseis anos de guerra e 
exilio; o Estado saharaui está cer
cado pola d~ctadura de Marrocos ... 
No 92 continuará a lenta marcha 
cara á democracia de países coma 
Ghana, Congo, Nixeria, Serra 
Leona, Nixer, despois dunhas eleccións. Afame, a sede, o 
cólera, a guerra civil no Sudán ... , son o panorama máis negro 
do continente. Cinco millóns de africanos morrerán da Sida 
en sete anos. 

O lODEXULLO,anave 
espacial europea Giotto 
atoparase co cometa 
Grigg, a douscentos mi
llóns de quilómetros da 
Terra. Esta nave foi lan
zada no oitenta e cinco. 
Os xaponeses mandarán 

ó espacio, neste ano, unha plataforma de observación medio 
ambiental ... No mundo da ciencia, salienta-los avances que 
se veñen dando na cirurxía e nos trasplantes no Hospital "Juan 
Canaleja" da Coruña. España tamén mandará ó espacio dous 
satélites de comunicación para atender a tanta información 
como a emanada do noventa e dous. Un dos proxecto máis 
grandes escomenzará o doce de outubro: Seti (Búsqueda de 
Intelixencia Extraterrestre), plan da Nasa que investigará 
oitocentas estrelas e todo o ceo. 

O PAVILLÓN DE GA
LICIA NA EXPO de 
Sevilla é a antesala do que 
quere se-lo 93 de Galicia: 
un estoupido de publici
dade, sen pisar terra, sen 
facer fronte ós problemas 
do país. O máis importan
te dunha visita á Expo é 

contempla-la arte dos nosos escultores e pintores no Pavillón 
de Artistas: Menchu Lamas, Xosé Paz, Paco Pestana, etc. O 
vintesete de xullo terá lugar unha grande romaría coa partici
pación de moitos gaiteiros na Expo. 

NACE A COMUNIDADE DE ESTADOS INDEPENDEN
TES E MORRE A URSS o primeiro de xaneiro, e a bandeira 
do fouce e o martelo deixará de ondear na nova "Common
welth", que os rusos chaman confraternidade. O control das 
armas nucleares seá un asunto conflictivo. 
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INTERNAOONAL 

Palestina, sen fronteiras 

A 
vella Palestina vive unha si

tuación paradóxica: ten moitos 
límites, pero non verdadeiras 
fronteiras. 

TERRITORIOS ARASES OCUPADOS 

O primeiro mapa (nºl) correspon
de a 1948. Despois de decenios de in
migración de xudeus de todo o mun
do cara ós territorios das antigas doce 
tribos de Israel, a Gran Bretaña des
entendeuse dos conflictos naqueles 
lugar, que administraba como poten
cia colonial, e así puido nace-lo Esta
do de Israel, nos territorios ó Oeste 
do río Xordán, agás a chamada Cis
xordania, que pasa a administración 
de Xordania. 

En principio Israel integra algo 
máis de 14.000 quilómetros cadra

dos, segundo o plan de partición de 
Palestina aprobado pola ONU. A si
tuación é moi inestable e a retirada 
dos ingleses dá lugar ó primeiro 
confli to armado do Estado de Israel, 

que se apodera duns seis mil quiló
metros máis (parte do Negueb, ó sur 
de Gaza, e un enclave ó norte de 

Haifa, no límite co Líbano). 

Os Conflictos. 

Os continuos conflictos coa po
boación palestina e cos países árabes 
do entorno teñen o seu punto culmi
nante na Guerra dos Seis Días. Reci
be este no me pola duración do ataque 
no que Israel ocupa, en xuño do 67, 
19 .000 quilómetros cadrados: Gaza, 
altos do Golán (tomados a Siria), o 
Sinaí (arrebatado a Egipto), Cisxor
dania e leste de Xerusalén (que admi
nistraba Xordania). (Mapa nº2). 
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ISRAEL EN.1948 
Fronteiras posteriores á guerra. 

de Independencia 
Fronleiras despols 
da Guerra dos Seis Olas 

Logo do ataque exipcio, na festa 
xudía do J on Kippur ( outubro do 
73), Israel amplía os territorios con
·quistados en Exipto (oeste de Suez) 
e Siria (leste do Golán). A partir 78/ 

79, polo.s acordos de Camp David, 
asinados con Exipto, Israel evacúa 

os territorios ocupados a ese país. 
Así chegamos ó mapa de 1982, (nº3) 
que habería que matizar sinalando 
que no sur do Líbano milicias alia
das de Israel ocupan unha franxa do 
país. · 

Os asuntos na mesa de 
negociación: 

Siria quere recupera-lo Golán; o 
Líbano (en boa medida controlado 
por Siria) reclama o dominio do sur 
do seu propio territorio; Xordania 

ISRAEL EN 1982 

o 
Ma'an 

Fronteiras desP91s Territorios ocupados 
da Evacuación do Slnal ~ 
(acordos de e David) D-~ 

intervén en apoio dos palestinos, 
que queren acceder á indepen
dencia e están dispostos a aceptar 
unha fase previa de autonomía 
administra ti va. 

Esta postura de Xordania par
te, por un lado, da responsabilida
de que nalgún momento ti vo de 
tutela de Cisxordania (oeste do 
Xordán) e, por outra parte, dos 
vínculos de tal territorio coa Trans
xordania ( ó leste do Xordán): unha 
parte dos seus habitantes son pa
lestinos, orixinarios de alí ou re
fuxiados (os descendentes dos fi
listeos), a poboación sedentaria e 
máis preparada (o resto son fun
damentalmente beduinos, nóma

das do deserto). o 

Tintxu 



ENTREVISTA 

A lntifada: n ·avJ 

"Palestina, Tierra de luz y sombra" é un libro que 
acaba de publicarse, Nel explícasenos, con brevidade e 
sinxeleza, o proceso histórico e político que levou ós 
palestinos a actual situación nos Territorios Ocupados, 
e os distintos camiños que foi tomando este pobo na bus
ca de solucións o seu problema. Nun dos capitulas trá
tase o tema da intifada. Sobre este loita, tan desigual 
coma a de David contra o xigante Goliat, conversamos 
con Mohamed Saja. 

Mohamed Saja, o autor do libro, é un oculista natu
ral de Cisxordania que estudiou a carreira de Medicina 
na Universidade de Santiago de Compostela. E tamén e 
en Santiago onde hoxe vive e exerce a súa profesión. 

Levantamento popular. 

- ¿Que é a intifada? 

- Ben, _esta non é a primeira intifada 
contra a ocupación, aínda que si a 
máis importante e coñecida, xa que 
se caracteriza pola súa globalidade 
xeográfica e humana, abarca a todo 
o pobo palestino en todo o territo-

- É unha manifestación do pobo 
que rexeita a ocupación israelí. O 
ignificado desta palabra árabe é 

"levantamento popular". rio. As causas que levaron ó levan
tamento foron, principalmente, tres: 

- ¿Que tipo de accións caracteri
zan á intifada? 

- A intifada actúa a través de folgas 
e manifestacións. O rechazo do 
que falaba é civil, non se utilizan 
as armas. 

- ¿Cales son as súas aspiracións, 
os seus obxectivos? 

1.-A prolongación da ocupación 
israelí que comezará no ano 1967. 

2.-As medidas represivas utiliza
das por Israel contra os palesti
nos. 

3.- O perigo que supón a coloniza
ción israelí. 

- ¿Cal é este perigo?. 

- Son, principalmente, dous: o pri- - Nósaspiramosáautodeterminación. 
meiro, rematar coa ocupación is- Se agora asentan nos nasos territo
raelí: o segundo, o noso recoñece- rios millóns de xudeus procedentes 
mento coma pobo, que trae consi- da Unión Soviética que cheguen a 
go a autodeterminación para a se-la maioría da poboación, Israel 
creación dun Estado Palestino. pode dicir: "moi ben, irnos face-lo 

- A intifada xorde no ano 87, pero 
a ocupación israelí vén de moito 
máis atrás. ¿Por que se reaccio-
na neste momento?. 

lalA-8 

referendo que pedides para decidi
lo futuro dos Territorios Ocupa
dos. Nel han participar tódolos ha
bitantes destas zonas". Tralos con
tinuos asentamentos de colonos 

O doutor Mohamed Safa, membro da OLP (Orga
nización para a Liberación de Palestina) 

xudeus, Israel gañaría o referen
do. O Estado israelí ten capacida
de para absorbe-la poboación de 
xudeus soviéticos dentro dos lí
mites do seu propio territorio, pero 
interésalle máis levalos a Cisxor
dania e Gaza. 

Unha revolta de todos e para 
todos. 

- ¿Que papel ten a muller na inti
fada?. 

- Ten o mesmo papel có home, cando 
non un liderato claro. A intifada 
non busca só unha liberación xeo
gráfica, senón que abarca tódolos 
aspectos sociais, tamén a libera
ción da muller. Ela participa, e 
mesmo lidera a Intifada. A muller 
palestina rompeu esquemas na 
mente do home árabe e na do 
occidental. Janán Ashraui, a por
tavoz da delegación palestina na 
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Conferencia de Paz, é unha mu
ller. Así, vemos que elas encabe
zan, por unha banda, as manifes
tacións, e por outra, a paz. 

- ¿Cal é o papel da mocidade? 

- Se entendemos por mozos aque
les que teñen entre quince e vinte
cinco ano, a mocidade palestina 
ten a mesma idade cá ocupación 
israelí. Estes mozos só viron alta
voces que anuncian o toque de 
queda, tanques fronte ás súas casas, 
medidas represivas ... por iso a 
xente nova ten moita importancia 
nesta intifada. Sen embargo, non 
debemos pensar que o levanta
mentoésócousademozos, abran
gue a toda a sociedade. Non é un 
proceso espontáneo nin de van
garda, senón que o seu éxito resi
de na concienciación e participa
ción de toda a sociedade palesti
na. A intifada é un xeito de vida 

- ¿Cales fo ron, ata agora, os lo
gros da intifada?. 

Houbo, en primeiro lugar, un im
portante logro interno: a unidade 
donoso pobo, consecuencia dun
ha conciencia nacional ampla. 

Internacionalmente, conseguiu 
maior solidariedade e un abanico 
amplo de pobos que recoñecen os 
nosos dereitos lexítimos. Mesmo 
dentro da sociedade israelí se 
entende esta mensaxe: "a túa se
guridade reside tamén na miña 
propia seguridade". A paz israelí 
depende da paz e o dereito xusto 
dos palestinos. 

Ademais a intifada, unida a ou
tros factores, fixo posibles as 
negociacións de paz ás que agora 
asistimos. 

- Un deses outros factores dos 
que dis que fixeron posible a 
Conferencia de Paz, foi o cam
bio de actitude dos Estados 
Unidos cara a Israel. ¿A que 
pensas que se debe esta retira
da do apoio norteamericano ás 
posicións israelís fronte ó pobo 
palestino?. 

- Durante moitos anos Estados 
U nidos necesito u un país aliado 
no Oriente Medio que lle axuda
se a combater dous perigos: o cu-

munismo e a unidade árabe. O pri
meiro desapareceu cos cambio na 
URSS, e ·xa non parece posible a 
unión entre os árabes, sobre todo 
trala división que supuxo a guerra 
do Golfo, naque uns países apoia
ron os Estados Unidos e outros a 
Iraq. Os norteamericanos xa non 
necesitan pois, a Israel, tanto coma 

A Kufía, pano distintivo dos palestinos, de 
diversas cores segundo sexo e idade 

a necesitaban antes. 

- ¿Esperades que a Conferencia 
de Paz sirva para cambia-la vosa 
situación? 

Nós apostamos pola paz. A través 
do diálogo pódese chegar a unha 
solución pacífica, pero non basta 
a nosa vontade, necesitase tamén 
a da outra parte. E necesaria a pre
sión norteamericana e internacio
nal sobre Israel para que admita a 
legalidade do Estado Palestino. o 

Beatriz García Turnes. 
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Programa de cal dade bacter olóx ca do lefte. 

No leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unhll cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frío no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Segui-los programas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



O CAMPO 

Esta mañá topei un amigo inves
tigador, ou mellor <lito ex-investiga
dor. Deixou o choio porque non vía 
o seu futuro profesional claro e 
montou unha empresa técnica de 
servicios con outro compañeiro que 
estaba en circunstancias similares. 

O encontro fortuíto que acabo de 
referir levoume a un estado de áni
mo de tristura e desesperanza por
que o seu caso non é o primeiro nin 
o segundo. Coñezo a unha chea de 
ex-investigadores, moitos cunha ver
dadeira vocación e unha grande ca
pacidade de traballo. 

Son demasiados. Cando alguén 

deixa unha profesión por circuns
tancias particulares non hai nada que 
dicir, pode pasar en calquera lugar, 

pero cando é un goteo continuo, un 
detrás doutro, e cando sabes que dos 
que quedan moitos están agardando 
o posible traslado a outra actividade, 

é que algo funciona mal. 

As culpas están repartidas. 

Non se busque a culpa nos direc
tores dos centros, ós que lles gustaría 
moi posiblemente incrementa-la plan

tilla. Non obstante, segundo as mi
ñas noticias, os medios materiais de 

que dispón o centro son bos e ade
mais non hai inconveniente en que 

aproben novas adquisicións se son 
propostas. O que non se pode am

pliar seica son os investigadores. 

Sospeito que neste asunto case 

ninguén está libre de culpa. En pri
meiro lugar o conselleiro de turno, 

posto que el é o que ten a responsa

bilidade, e ó mesmo tempo a posibi-

O gusto por cortar cintas 

lidade, de promover unha auténtica do o considere un favor persoal e 
política investigadora baseada nos llelo devolva en forma de voto). 

problemas prácticos das explotacións. Pra este tipo de gobernos que se 

Sen ese alicerce o divulgador, o téc- preocupan moito de dar os cheques 

nico de campo, constrúe no aire, en man, de facer pistas e en xeral toda 
porque cando falamos con plantas ou clase de obras que poidan ser inaugu
outra clase de seres vivos criados ó rables, débelles resultar molesto to
ventimperio, os resultados doutros parse cun sector que non vai poder 
países non nos valen. maugurar. 

Cousas que non se inauguran. 

O traballo de investigación é lento 
e froito dos anos de dedicación, e os 
conselleiros queren resultados rápi
dos. Tendo en conta que o promedio 
non chega a doüs anos (nos últimos 
l O anos pasaron polo menos 6 conse
lleiros) parece que lles é máis rendi
b le a política da subvención. 

Por outra parte, ¿cómo poderían 

inaugurar unha nova caste, unha nova 
semente, ou unha nova técnica de 
manexo do gando ou o perfecciona
mento do ensilado?. 

Estou convencido, e coido que xa 
Neste asunto penso que tamén te- non é a primeira vez que o digo por 

ñen algo d~ culpa a maioría de parti- escrito, que en canto o sector produc
dos da posición, que poñen sempre o tor non tome conciencia desta situa
acento nos investimentos reais. (Facer ción e trate de poñerlle remedio (in

unha obra é un in vestimento real, cluíndoa entre as súas reivindicacións, 
contratar persoal novo é incrementar por exemplo) organizándose a través 
os gastos chamados correntes, o que dos sindicatos e das cooperativas, 
seica é o demo maior). será moi difícil que a situación cam

bie, porque os partidos que teñen A procura do clientelismo. 
máis sensibilidade por este tema van 

Como norma xeral pode valer ese tardar en chegar ó poder máis do que 

criterio, pero para este caso non, por- lle convén ós labregos, entre outras 

que á maioría dos gobernos, sobre cousas gracias ó (escaso) apoio que 
todo os clientelista~, o que Hes gusta os propios labregos lles prestan.o 
é inaugurar cousas e dar subvencións 
(coa esperanza de que o administra- Elíseo Xabier Miguélez Díaz. 
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TERCEIRO MUNDO 
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Jesus Medín Roca - Fernando Vida/ 

Queridos Reis Magos: 
Desexo que se reduzan nun tercio as taxas de mortan

dade infantil. ¿ Sabedes ?, cada minuto marren de Jame 40 
meniños, e estáó naso alcance liberar da desnutrición a 
máis de 100 millóns de nenas. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (7) 

Pan e viño (Xn 14) 

O reí-sacerdote de Salem 
(Xerusalén) Melquisédec sae ó 
encontro de Abrahám. Esta na
rración constitúe unha construc
ción teolóxica do teólogo iavista, 
que quer salientar xa dende agora 
a importancia da cidade de Da
vid, Xerusalem, coma capital do 
reino ( 1). 

17 Cando Abram tornaba de derrotar a Codorlaormer e ós seus aliados, saíu 
ó encontro del o rei de Sodoma (2) 

Os estudiosos da Biblia están desconcertados, porque o capítulo 
14 do Xénesis presenta, contra toda tradición guerreira anterior, 
ó noso patriarca envolto nunha guerra internacional á que acode 
con 318 e da que sae victorioso, derrotando ós reis coaligados, 
para librar ó seu sobriño Lot. Pero o relato céntrase nun pacto 
de amizade que fai Abraham co rei-sacerdote Melquisédec, que 
hendía a Abraham deste xeito 

18Melquisédec, rei _de Salero, sacerdote do Deus Altísimo (3), sacou pan e viño 
(4) e bendixo a Abram con estas palabras: "Bendito sexa Abram polo Deus 
Altísimo, que puxo os teus inimigos na túa man''. Abram deulle a Melquisédec 
o dezmo da súa presa (5). 

Nesta historia, na que aparecen diversos reis, Abraham só se 
inclina perante un: Melquisédec. ¿Por qué?. Porque ó redactor 
iavista, teólogo da corte do rei Salomón, interésalle subliñar dúas 
cousas. Unha delas a de tender unha ponte entre o abismo que 
había, nos tempos nos que el escribe (século X) entre afastuosa 
corte do rei Salomón coa súa cidade e templo de Xerusalén e a 
pobre poboación campesiña que mantiña unha fe patriarcal, de 
tribo, rural, que aínda non se ajada a ser un reino, con tódalas 
cargas materiais e impostas a que os sometía a monarquía. 
Vexámo-la segunda razón, es coitando o salmo 109: 

40 Señor xurouno, e non se arrepinte: Ti es sacerdote para sempre conforme 
ó rito de Melquisédec ( 6) 

Estamos ante un salmo mesiánico, que exalta a figura do Mesías, 
palabra hebrea que significa Unxido, e que en grego se di Cristo. 
Abraham inclínase aquí perante ·ese sacerdote-rei Melquisédec 
que ocupa o posto do futuro mesías: o rei David. A carta ós 
Hebreos exalta por tres veces a figura de Melquisédec, referindo 
o seu sacerdocio a Xesús Cristo, o "fillo" ou sucesor de David e 
único sacerdote. Así, no capítulo 7,o autor da carta afirma: 

40llade que grande tivo que ser este a quen o patriarca Abraham lle deu 
unha décima parte do mellor do seu saqueo. 

Xosé Chao Rego 

1. A Biblia non foi escrita de 
cabo a rabo. Está composta 
por diversas tradicións que 
se foron contando de xeito 
oral e logo escribíronse, uti
lizando varios documentos 
ou fon tes. As principais que 
nos interesan son tres: no 
século X, o iavista (fonte J, 
porque utiliza o nome de 
lavé na súa forma latina) 
elabora unha historia. Dous 
séculas despois, VIII (o 
tempo antes de Cristo (a. C.) 
cóntase ó revés, de máis a 
menos), nace a fonte elo
hista, así chamada por em
pregar o nome de Elohim 
para denominar a Deus. E 
xa no século VI nace, no 
desterro, a fonte ou docu
mento sacerdotal (P, de 
"Priester", palabra alema
na que significa sacerdote). 
E así témola Biblia actual. 

2. Estas "batallas" entre "reis" 
non eran senon liortas entre 
pastores pola posesión dos 
pozos de auga. 

3. El-Elion, deus supremo ou 
Altísimo. 

4. Coma nas nosas Romaxes 
trátase dunha acollida, en 
este signo de acollida hos
pitalaria pode verse unan
ticipo da eucaristía. 

5. Como se ve, non é un xesto 
gratuito, senon un pacto ne
gociado. 

6. Sacerdote eterno chámalle 
a epístola ós Hebreos a 
Cristo. Etemidade que a 
teooxía tradicional sacra
mentaria vén atribuíndo 
tamén ós cregos, non sen 
unha miguiña de audacia. 
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Carta desde a guerrilla salvadoreña Sábado a nosa primeira IRIMIANZA. Tentamos todos 

xuntos de facer unha reflexión sobre do noso compromiso 
Amigo Victorino: 
Hai dez minutos que acaban de entregar outros oito IRI

MIAS. Iso faime escribir che porque teño novo destino e, 
polo tanto, novo enderezo. Vou destinado á Parroquia de 
Arcatao, Chalatenango, no Salvador. E zona de guerra e en 
concreto a Parroquia leva xa anos baixo o control e orga
nización da guerrilla. A paz posible que se prevé eremos 
que tardará en chegar ata eses recunchos, e se chega hai que 
reconstruílo todo. Cracias a Deus que esa xente ten tal 
capacidade de organización, despois de tantos anos de 
bombardeos, asasinatos e de dor, que están cheos de 
esperanza. 

Sigo baixo tratamento médico e atópome moito mellar 
e con ánimos. A nova parroquia é de menos aldeas, só 
unhas vinte, con distancias máximas de 15 ou 20 Kms que 
se poden facer a pé, e organizada de ahondo para que máis 
que dirixir me toque acompañar e animar. Iso servirame a 
mín pra vivir máis pobre, menos burócrata e con máis 
tempo pra recupera-la miña experiencia de Deus. 

Onde vou estar non hai correo, pero podes escribirme e 
mandarme as IRIMIAS ó enderezo que che mando. De alí 
remitiranme as causas por algún compañeiro que suba á 
montaña. 

Reza por min. Un abrazo ben forte e gracias por toda a 
túa acollida. 

Manolo. 
Irimianza na Coruña 

Os Irimegos e Subscritores da Revista Irimia de A 
Coruña, irnos celebrar o vindeiro 11 de Xaneiro de 1. 992 

de galegas e cristiáns. Queremos desde as páxinas da 
REVISTA, invitar ós IRIMEGOS doutros puntos de Gali
cia, a compartir con nos este encontro, e que nos sirva 
tamén, para nos irmos coñecendo. 

Sabede, os que queirades vir, que no Colexio da Com
pañía de Marí-a na praza de Portugal- estaremos para vos 
da-la acollida as catro e medio da tarde. A Xuntanza, 
comezará ás cinco, cunha charla coloquio dirixida por 
Xosé Chao Rego. As seis ternos previsto celebrar unha 
Eucaristía presidida por Manuel Espiña, na que teremos un 
recordo especial para ~aureano Alvarez Martínez, ese bo 
irimego que nos deixou o pasado 18 de setembr. Remata
remos cunha merenda-festa, e sería bo que os que queirades 
vir, nos avisedes ós teléfonos 121312-Mª Xesús ou 273897-
Anuncio e se non podedes avisar, vinde o mesmo. 

Irimianza en Pontevedra 

Tamén os de Pontevedra preparan a súa irimianza para 
o sábado 18 de xaneiro, as 4 da tarde no Colexio de Place
res, na autovía de pontevedra a Marín. Estamos todos 
convidados. 

Festa do lome. 

O día 1 de febreiro celebrarase na parroquía de Galegas 
(Ordes) no pazo das monxas, a asamblea anual de socios de 
Irimia e maila festa do lume. Principiaremos ás 10 da mañá 
para rematar ás 6 da tarde. 
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A F ALA É CAMIÑO Xosé Chao Rego 

Os que, compoñendo, 
descompoñen 

e ollo ó chou ( ó azar) es tes dous 
exemplos de expresións que 
acabo de ler: 

"Tiñan soado as doce", en vez de soa
ran as doce; "o pesadelo tiña aparecido", 
en troques de o pesadelo aparecera. Me
nos mal aínda que o autor destas malfada
das frases non dixo algo peor e lamentable
mente frecuente coma "habían soado as 
doce" ou "o.pesadelo había aparecido". 

¿Menos mal? ¡Nin se sabe! Tal é de 
tamaño a corrupción do idioma que se está 
producindo pola introducción de verbos 
compostos, incluso entre escritores de sona 
e mesmo dalgún profesor universitario moi 
esixente e reparado no uso do galega, que 
calquera se pode sentir arrepiado de como 
descompoñen o idioma os que usan tempos 
compostos, que endexamais existiron en 
gal ego. 

"Se houbera sabido isto, non o tería 
feíto" . Velaquí unha dobre barbaridade 
gramatical ben doada de corrixir afirman
d : " e oube e i to non o faría". ¿"Tería 

feito"? De ningún xeito, porque iso é unha 
perífrase que significa reiteración ou repe
tición e non corresponde ó castelán "habría 
hecho". 

¿E que diremos dos que porfían en 
seguir esbardallando con frases coma esta: 
"arrepíntome de haber feíto tal cousa"? 
¿Por que non se arrepentirán dunha vez e, 
se non lles cadra ben dicir "arrepíntome de 
facer", porque lles parece que o tempo 
queda moi diferenciado, non deciden a 
cambiar de tempo, afirmando: "arrepínto
me de que fixen"? 

Claro que poden arrepentirse "de ter 
feíto", pero sempre que se decaten de que 
"ter feito" non corresponde ó "haber he
cho" castelán; porque non é unha forma 
verbal composta, non; évos outra cousa 
ben diferente: unha perífrase que significa 
repetición, como cando dicimos no Noso 
Pai: "perdoa as nosas ofensas, como tamén 
perdoamos nós a quen nos ten ofendido". 
Non equivale a "quien nos ha ofendido", 
senón que nos ofendeu máis dunha vez. 

A loita é desigual; a lntifada continúa 

RltlA-16 

O CANTAR DO IRIMEGO 

O mundo anda tan revolto 

que Hes pido ós Reís Magos 

que o ano Noven ta e dous 

non traía moitos estragos. 

As cousas van tan ás présas, 

tal velocidade vixe 

que no mundo internacional 

que nos produce vertixe . . 

Para o ruso Borís Y eltsin 

os Reís tráenlle un xoguete: 

queira Deus que non lle estale 

nas mesmas mans o paquete. 

Dende Oriente un mago sabio 

alerta coa súa voz: 

"¡ sentidiño, Borís Yeltsin, 

como o tiña Gorbachov ! ". 

En Norteamérica hai pobres 

e a economía é unha cruz, 

e xa periga a campaña 

que quer montar no auto Busb. 

Na Cuba de Fidel Castro 

que non perdan a ocasión 

porque Hes falta enerxía, 

de botárenlle carbón. 

Carbón, merecer meréceo 

Fidel, mais logo quizá 

despois que o boten os ianquis 

alguén tras el bo a f ará. 

Pero os presentes dos Reís 

este ano extraordinario 

son trompetas oficiais 

para o Quinto Centenario. 

Trompetas que lembrarán 

cando se fixo a tazaña 

de exterminaren ós indios 

no nome do rei de España. 

E por pedir, pido ós Reís 

que sexan bos inquilinos 

na patria de Xesús Cristo 

xudeus e palestinos. 




