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Xermola no Salvador a paz 
sementada 
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Por fin, a paz no Salvador, que chegou co novo ano. O asasinato de Ignacio Ellacuría e compañeiros mártires 
non foi baldeiro. A partir dese negro acontecemento, Estados Unidos viuse presionado a obrigar ó gobemo 

salvadoreño para pactar coa guerrilla revolucionaria. Que co ano novo, o país de monseñor Romero coñeza 
unha vida nova. 



Máis vale simple democracia 
ca "democracia simple" 

Fraga e Vitorino queren simplifica-la democracia 
en Galicia, simplificando o mapa electoral. Para iso 
barallan varias receitas máxicas na reforma que que
ren facer da lei electoral para o parlamento galego. 
Unha delas é a de eleva-la barreira dos votos necesa
rios para poder entrar no parlamento. Agora está no 
3%: precísase obter esa porcentaxe de votos emitidos 
para entrar na conta dos votos, no cálculo dos deputa
dos que a cadaquén corresponden. Os que baixen 
desa porcentaxe son votos ós que se priva xa de 
entrada de obter representación. Pois ben: queren 
subir do 3% ó 5%. 

Pero non é a única receita. Aínda "ameazan" con 
algunha outra como a de obrigar a depositar unha 
fianza para presentarse, fianza que se supón que non 
estaría ó alcance de calquera e que se perdería caso 
de non obter representación. Quizais se trate de evitar 
así que os partidos pequenos o intenten, ou que se 
puidese presentar un partido dos esfarrapados e 
desesperados que con tantísimo requisito quedaron 
fóra da famosa RISGA ou salario social galego. O 
caso que esta última receita ten xa un certo sabor 
reseso. e recorda aquelas fórmulas de democracia do 
século pasado onde só votaban os posuidores de 
terras e capital. 

O de simplificar o mapa é unha frase feita sen 
moito sentido en Galicia. ¿Simplificar aínda máis? ¿A 
quen se quere "simplificar en realidade"? Máis ben 
aquí en Galicia a cousa está abondo simplificada: o 
P.P., o P.S.O.E. e o nacionalismo en tres versións. 
Realmente non é tanta complexidade. ¿Ou é que o 
país galego non é social e politicamente complexo? 

Hai simplificacións que poñen medo porque non 
son nada inocentes. Non o son porque procuran ama
rra-la maioría absoluta e silenciar a forzas relativa
mente minoritarias aínda a custa de falsea-la demo
cracia. 

A democracia non admite moitos apelidos. Unha 
"democracia simple" será menos democracia, e máis 
aburrida, que, ó mellor, diso se trata. Xa chegan ben 
as "mentiras" que agora hai na democracia: a prepon
derancia absoluta do goberno sobre o parlamento 
(especialmente coas maiorías absolutas), a intromi
sión do goberno no poder xudicial, as listas pechadas, 
o finanzamento dos partidos dominantes e as súas 
monstruosas campañas electorais, etc ... 

E agora vén a "simplificación", que debe ser res
pecto á democracia o que autoidentificación con res
pecto ó nacionalismo. 

E que teña conta o PSOE galego que a pouco que 
cambien as cousas tamén o poderán simplificar a el. 
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• ffi RASNO 

Daniel López Muñoz 

IRIMIA-92 
IRIMIA, ben o sabemos, é 

unha cousa pequecha. Peque
rrechiña e humilde, pero vigo
rosa. Coma unha roseira brava, 
ventureira. 

Non se afai nos xardíns, 
non serve de adorno, non enga
lana o casal do señorito nin o 
pazo do prelado, nin os pisazos 
dos euro-progresistas de "alto 
standing". Non ten moi boa 
imaxe nesta civilización da 
aparencia, e teimosamente 
escolle a austeridade coma o 
mellar dos envoltorios. 

Vive e nútrese do humus da 
solidariedade; da lentura do 
alternativo e do que está por 
vir; da calor dese convence
mento, desa fe, de que, a pesar 
dos poderes poderosos, as 
mulleres e homes disconformes 
co presente inxusto, as xentes 
desposuídas, a terra maltratada 
e as culturas minorizadas, 
poden esperar esperanzadas. 

Cada nadal IRIMIA aché
gase ó portaliño, abraiada por 
esa escena subversiva. E cada 
novo ano prosegue o seu cami
ñar alentada por esa contempla
ción: ¡que falsos son os deuses 
enseñorados ! A esperanza que 
libera nace no corazón mesmo 
do pobo. 

Esta IRIMIA-92 segue a ser 
un pequeno sinal de contradic
ción. A súa desaparición, no 
ano glorioso, faría feliz a algún 
preboste, satisfaría a algún 
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gobernante, "entraría nos cálcu
los" dalgún calculador. Porque 
é un producto estraño: crente na 
mesma cultura que matou a 
Deus e resucitou o horóscopo; 
revolucionaria nesta fin de 
século no que seica rematou a 
historia; mística na sociedade
hipermercado; defensora radi
cal de identidade e do futuro de 
seu para Galicia en pleno deli
rio da hispanidade centenaria. 
Os defectos de IRIMIA son, á 
súa vez, tan evidentes, que non 
paga a pena relatalos. Compá
rese con "Tele-indiscreta" ou 
"Pronto". Está a anos luz. Afor
tunadamente. 

A cousa é que esa solidarie
dade que a nutre é fráxil. Os 
personalismos·, o cansanzo, o 
desánimo, son parte da familia. 
Cada ano que empeza é todo un 
reto. 

IRIMIA faise en círculos 
concéntricos. O máis reducido 
é o da mesa de redacción. 
Algo máis amplo é o dos cola
boradores . Algo máis aínda o 
de simpatizantes, amigos, 
difusores e colaboradores 
esporádicos . Este é o máis 
importante, o que fai posible 
que esta cousa rara siga exis
tindo e chegando ó círculo 
máis amplo dos subscritores . 
Velaí a clave deste Belén, 
deste milagriño quincenal. 

E co dito, damos por inau
gurado o noso 92. e 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

Na lgrexa ¡chisst, caladiño! 

E 
u teño uns paren tes que teñen un 
picariño de dous anos chamado 
lago. Gústame o seu nome galego 

e gústame ver que os seus avós teñen 
ansia de o levar á Misa. O neno, cos seus 
dous anos, non deixa de argallar, e ata ás 
veces ergue a súa voz canda a do cura 
reza ou predica. Daquela o avó ou avoa 
tentan atalla-la locuacidade do pequeno 
dicíndolle: ¡ Chisst, caladiño ! Tan ben 
aprendeu o pícaro a lección, que agora, 
cando en calquera sitio, foto ou periódico 
ve unha igrexa ou algo que se lle pareza, 
sen que ninguén lle diga nada, o lago pon 
o seu dediño índice <liante do fuciño e .di, 
coa gracia do seu falar primeirizo: 
¡ Chisst, caladiño ! 

A min a cousa de primeiras facíame 
rir, pero logo decateime de que o que 
estaba pasando era algo moi serio; o 
neniño, o lago, desde a súa máis tenra 
infancia, ía gravando no seu débil incons
ciente en formación e acoplamento que 
na igrexa había que calar. Alguén me dirá 
que esaxero, que se trataría en todo caso 
dun calar circunstancial esixido polo 
momento cultural que se están a realizar 
nese caso. Pero a min paréceme que non: 

o "caladiño" do lago, 
máis ca unha ca ti va 
realidade ocasional, é 
o símbolo dun com
portamento eclesial 
moi xeneralizado: na 
Igrexa a maioría da 
xente é un lago peque
niño, que leva no máis 
íntimo o convence
mento do "chisst, cala
diño". 

Por iso pensei que 
non estaría mal dedi
car uns cantos núme
ros da nosa revista 
para comentar este 
feito, partindo xusta
mente do convence-

Na lgrexa a maioría da xente é un lago pequeniño que di: ¡chisst, 
caladiño! 

mento contrario: na Igrexa todos pode
mos e debemos falar. E isto dicímolo por 
unha razón teolóxica de fondo, á que xa 
faciamos referencia en números anterio
res cando falabamos da categoría que 
tiñamos tódolos crentes para presentar 
ante Deus a nosa pregaria: tódolos cren
tes, cando somos bautizados, recibímo-la 
Unción do Santo Crisma que fai de todos 

nós sacerdotes, profetas e reis. 
O de profetas ten que ver con ~ ta 

capacidade fundamental de todo crente 
para pronunciar unha palabra de fe na 
comunidade eclesial, algo que facemos 
moi pouco, ou porque non queremos, ou 
porque non ousamos, ou porque non nos 
deixan. Pero disto seguiremos falando 
outro día. 

REMOENDO O EVANXEO 

Terceiro Domingo do Tempo Ordinario (26 de xaneiro) 

"Naqueles días, o sacerdote Esdras trouxo o libro da Lei 
diante da xuntanza de homes e mulleres ... Desde a mañan
ciña ata o mediodia estivo a le-lo Libro... O pobo enteiro 
choraba ó escoita-las palabras da Lei" (Ne 8, 2-10). 

"A túa Palabra é o meirande ben: 

dano-la esperanza, mantennos na fe" 

Segundo Domigo do Tempo Ordinario (19 de xaneiro) 

"Verán os pobos a túa xustiza e os reis a túa gloria ... 
Nunca máis te alcumarán abandonada nin á túa terra aso
ballada ... Como se desposa un moza coa súa moza, despo
saras e contigo o teu constructor ... serás o lecer do teu 
Deus" (Is 62, 1-5) 

A ESPERANZA é a palabra e a idea clave na historia mile
naria da Biblia. E a Biblia é recoñecida por nós coma a 
manifestación de Deus na historia dun pobo. Desta manei
ra, a historia convértese na realización das posibilidades do 
home e da natureza sempre ollando cara adiante, sen dei
xarse afogar por ningunha situación, boa ou mala. 

Non hai máis "fin da historia" que a realización de tódalas 
posibilidades da creación segundo o plano de Deus, todo o 
demais son metas máis ou menos grandes, "pasazos" ou 
"pasiños", pero só iso. Nunca situación sen saída. A xustiza 
e a paz verdadeira sempre están coma posibles no horizon
te. 
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A PENEIRA . 

PERÚ, ese país 
desfeito pola vio
lencia, convértese 
no ano 92 nunha 
teima para os con
xeladores do noso 
país, despois de 
anos de peche dos 
seus caladeiros. 
N aquel país andi
no xa arribaron 

Alfonso Blanco Torrado 

OS NARCOTRAFICANTES 
GALEGOS seguen a utiliza
las rías para desembarca-la 
droga, mesmo utilizando refi
nadas técnicas de afundimento 
de grandes alixos, agardando o 
intre axeitado para traer a mer
cancía a terra. A cocaína segue 
chegando a Galicia a través do 
mar, utilizando moitas veces as 
mañas dos contrabandistas de 

noutrora pescadores de Malpica e doutras comarcas ... 
Agora, aquela costa do Pacífico desborda peixe, e 
non canta con infraestructura industrial nin comer
cial. Neste clima de liberdade industrial, Perú pode 
se-lo gancho para moitos armadores. 

tabaco. O xomalista Pedro Conde acaba de publicar 
un libro no que analiza todo este tinglado. 

OS GALEGOS 
QUE ESTAMOS A 
COMEZAR ESTE 
NOVO ANO vivi
mos a meirande 
parte en núcleos 

TELEVÉS, convertida agora 
en Televés Corporación (Tel
cor), e instalada fundamental
mente no Polígono do Tambre 
de Santiago, é unha empresa 
punteira en Europa -a quin
ta- en fabricación de antenas 
de televisión e equipos de dis
tribución e recepción de 

imaxe. Hai que salienta-los moitos recursos que 
desde a súa fundación en Conxo en 1958, vén dedi-

rurais: o sesenta e oito con tres por cento da nosa pobo
ación; todo o contrario do que está a acontecer na veci
ña Asturias (non hai ningunha comunidade neste estado 
que estea tan asentada no rural). En canto a aglomera
cións urbanas: A Coruña e Vigo ocupan os postas deza
seis e dezanove dentro das concentracións de cidadáns 
que existen en España; cando falamos da Coruña exten
demos o seu radio ós concellos de Arteixo, Oleiros, 
Culleredo e Cambre, mentres que Vigo constitúe en 
por si unha única concentración urbana. cando á investigación. 

< ... 
: ... w ... 
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O ANO NOVO trouxo a libre 
circulación de traballadores da 
Comunidade Europea: poden 
traballar, instalarse, traelos 
seus familiares para calquera 

das nosas aldeas e cidades, despois de solicitar a "tar
xeta" de residente. En Galicia o grupo roáis numeroso 
procederá de Portugal, mentras que no conxunto do 
Estado serán os traballadores da Gran Bretaña. 

CURSOS DE FIN DE 
SEMANA para este pri
meiro trimestre, organi
zados polo Centro Don 
Bosco de Santiago (Tf. 
582455): "Obradoiro de 
vídeo no tempo libre" ( 1 
e 2 de febreiro ), "Anima
dores de grupos e 
ambientes" (15 e 16 de 
febreiro ), "Educación 

para a paz" (29 de febreiro e 1 de marzo), "Educar no 
barrio" (28 e 29 de marzo), "Educar en e para a crea
tividade" ( 4 e 5 de abril) ... 

ALXERIA celebra a segunda volta das eleccións 
lexislativas o día dezaseis, as primeiras que se cele
bran na rexión do Magreb, e quizais os vencedores 
sexan os integristas musulmáns na órbita desta onda
da de· fundamentalismo que se está a vivir. Albo rebo
le no Mediterráneo que pode facer cambia-la cor polí
tica de pobos coma Marrocos e Túñez. 

ASTURIAS está a 
pasar por unha apre
miante encrucillada, 
coma outros encla
ves industriais do 
Cantábrico. Os 
dezaoito mil obrei
ros de Hunosa ven o 
futuro moi negro ... ; seis mil deles despidiranse axiña 
do que foi o seu traballo sempre, ante o peche de 
nove dos vintet~és pozos da principal empresa minei
ra pública. Asturias foi decisiva en varios momentos 
da historia roáis recente: o ano 34 e a represión de 
Franco; agora tamén pode torce-los obxectivos dos 
socialistas de Madrid. 

A LEI ELECTOR.t\.L que queren reforma-los conser
vadores pode ser un intento de perpetuar ó Partido Popu
lar no executivo, pois queren reduci-la presencia dos 
partidos minoritarios ó esixirlles un mínimo do cinco 
por cento dos votos para poder entrar no Parlamento, e 
non o tres, coma na actual lei vixente. Non esquezamos 
que o 93 será tamén ano de eleccións en Galicia. 

A X MOSTRA DE API
CULTURA ten lugar en 
Arzúa os días 25 e 26, e 
servirá para relanzar un 
dos nosos productos. A 
exposición axudará a 
facer intercambios de téc
nicas e . proxectos entre 
apicultores de moi tas 
comarcas galegas. Experimentarase unha boa mestura 
para a costa de xaneiro: queixo con mel. 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

UNT4 
DEGAUCIA -u 
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Ho01es e 
01ulleres alienados 

Por Miguef-Anxo Araújo 

Os profundos cambios do noso entorno material e social 
modifica fortemente a maneira de ser e de actuar das persoas. 
Cada un de nós somos, dalgunha forma e ó mesmo tempo, vícti
mas e protagonistas deste cambio social. Por iso convén que 
estudiemos algúns riscos des te home e muller que vi ve hoxe 
nesta sociedade. 

O home de hoxe esfórzase por coñecerse mellar a si mesmo 
e orienta-la súa vida con acerto. Multiplicáronse os especialistas 
en toda clase de problemas humanos. Psicólogos, sociólogos, 
antropólogos, tratan de analizar tódolos recunchos do ser huma
no. Os seus esforzos son, sen dúbida, unha axuda valiosa para os 
homes e as mulleres. Sen embargo, aínda que sabemos cada día 
máis das diversas parcelas do humano, parece que son moitas as 
persoas que viven sen case coñecerse a si mesmas. 

Por outra parte, a vida moderna abriunos posibilidades, 
insospeitadas só hai poucos anos, para cultivarnos a nós mes
mos. Moitos homes e mulleres exercen brillantemente as súas 
tarefas, con grande competencia e eficacia profesional. Sen 
embargo, son moitos os que fracasan ó viviren dando voltas 
arredor de si mesmos sen encontrarse nunca con certa profündi
dade. Saben cumpri-la súa tarefa, pero o seu ser máis fondo 
corre o risco de atrofiarse. 

Esta sociedade convídanos a movernos, a atender a moitos 
problemas, a multiplica-los contactos coas perosas e institucións, 
mais todo isto, aínda que é fonte de enriquecemento persoal, 
remata moitas veces dispersando a nosa personalidade. Vivimos 
tratando de responder a unhas expectativas ou esixencias sociais, 
facendo o que os outros esperan de nós, representando diversos 
papeis que rematan por desfigura-lanosa propia identidade. 

Outras veces as actividades e as ocupacións lévannos. Os 
medios de comunicación invaden a nosa vida ata a súa máis ínti
ma identidade. Non ternos tempo para detérmonos e estar e falar 
con nós mesmos. Vivimos de présa, movémonos arredor de moi
tos centros de interese, pero perdidos e afundidos na actividade e 
na axitación, xa non atopámo-la nosa propia interioridade. 

Deste xeito, aínda que moitos saben e queren encontrar 
nesta mesma vida moderna recursos para viviren con autentici
dade e orixinalidade propias, son moitos máis os que rematan 
perdendo a súa propia face, alleos a si mesmos, baleiros de iden
tidade, e xoguetes, case sempre, de forzas externas que son as 
que na realidade guían as súas vidas. 

Se facemos un esforzo e entramos dentro de nós mesmos, 
podemos observar como as ideas, os criterios e as mesmas nor
mas éticas que moven a nosa vida, non virán case sempre dos 
medios de comunicación (prensa, radio e televisión). Case sem
pre perdemos toda capacidade crítica ante estas imposicións 
externas e a nosa última norma quedará reducida á "moda", ó 
que se leva. E aínda a mesma extravagancia no vestir de certa 
xuventude vén dictada por esa lei dictatorial, que é a moda. 

Alienado é aquel que non pensa por si mesmo, senón que 
segue os dictados doutros, aínda que, moitas veces, teña o con
vencemento de ser el o que toma as decisións. Alienado é aquel 
que perde a súa personalidade, e se deixamos de ser persoas, 
convertémonos en masa amorfa, que será levada e traída segun
do a vontade dos centros que impoñen a moda. 



INTERNACIONAL 

1992: ano dos saharauis 

Era o outono de 197 5 e o xeneral Franco agoniaba. O 
despótico rei de Marrocos, Hassan II, aproveitou a 
ocasión para invadí-lo Sahara: era a chamada Marcha 
Verde . O exército español retirouse, deixando ós 
saharauis desamparados e privados do seu territorio. 
Naceu unha Fronte Popular de Liberación -o Polisa
rio- para loitar pola recuperación da patria. A ONU 
ordenou un referendo para a autodeterminación do 

pobo saharaui, contra a vontade e as trécolas de 
Marrocos. Por fin, as urnas poden falar, se as deixan 
expresarse con honradez. A táctica de Marrocos é 
retarda-lo momento, gañar tempo e repoboa-lo Sahara 
coa intención de conseguir un censo electoral "a 
medida". 
¿Será este o ano dos saharauis? 
Eles aloumiñan as urnas con esperanza. 
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REPORTAXE 

N o adro da igexa dos .padres 
pasionistas, no mesmo centro 
de Bos Aires, hai un estraño 

movemento nese caloroso atardecer 
do 8 de decembro de 1977. Cando 
escribimos estas liñas cúmprense 
exactamente 14 anos do secuestro das 
irmás Alicia Domon e Leonie 
Duquet, relixiosas francesas; da fun
dadora das Nais da Praza de Maio, 
Azucena Villaflor de De Vincenti e 
de dez persoas máis. Reunidas na 
sacristía da igrexa, xuntaban sinaturas 
e diñeiro para un espacio pagado na 
prensa. Querían que o mundo coñece-
e o nomes dos seus familiares arrin

cado do seus fogares, secuestrados 
na rúa, na fábrica, na universidade. A 
irmá Alice Domon acompañábaos 
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Arxentina: e despois d4 

coma unha: presencia cristiá en medio 
de tanta dor. 

Á saída, varios· coches sen mat~í
cula agardábanos con homes vestidos 
de paisano e armados de ametrallado
ras. O tenente de fragata Alfredo 
Astiz, infiltrado no grupo, foi o 
encargado de entregalas ós secuestra
dores. Despoi~ do horror da tortura na 
Escala de Mecánica da Armada, 
tamén na cidade de Bos Aires, termi
naron, coma tantos, no fondo do mar, 
alí onde as ondas xa non poden arras
tra-lo corpo ata a praia. 

Coma Alicia, a relixiosa, coma 
Azucena, a nai dun desaparecido, que 
fixo florece-la Praza de Maio de 
panos brancas, hai dez, vinte, trinta 
mil desaparecidos arxentinos. Dez 

Pormoitos 
anos que 
pasen, a 
dorsegue 
viva nas 
maiores 
familias 
dos desa
parecidos 

mil encarcerados sen ningún xuízo. 
Cincocentos mil exiliados ... Poi o 
saldo da dictadura máis cruenta que 
viviu a Arxentina, instaurada no país 
en 1976. 

O mesmo que ocorrera en Chile 
tres anos antes. E no Uruguai case ó 
mesmo tempo. E no Brasil moito 
antes. E que agora lles toca vivir a 
Colombia, a Guatemala, O Salvador, 
Perú. ¿E que pasou en Granada, en 
Panamá? ¿Que está a o correr en 
Haití? 

Un modelo económico novo 

¿Que se pretendeu? ¿Que se pre
tende aínda hoxe con estes réximes 
na América Latina? ¿Por que son asa
sinados ou se fai desaparecer ós seus 
mellares homes e mulleres? ¿Por que 
asasinaron ós bispos Óscar Romero e 
Henrique Angelelli? ¿A seis brillan
tes e entregados sacerdotes xesuítas, 
cinco deles españois? ¿Por que mata
ron a Margarida Alves, campesiña, 
nai de familia, secretaria xeral do 
Sindicato de Traballadores Rurais do 
Estado de Pará, en Brasil? ¿A tantos 
obreiros delegados de fábrica? ¿A 
Héctor Gómez Abad, presidente da 
Comisión de Dereitos Humanos de 
Medellín, en Colombia? ¿A Coinco
ñén, indíxena pilagá do norte arxenti
no? 

¿Cal era o seu delito? O seren 
líderes das súas comunidades cristiás, 
dos seus sindicatos, das organizacións 
populares. Militantes da vida dentro 
do seu pobo pobre, explotado. Forxa
dores dunha sociedade distinta: fra
ternal, solidaria, que ía medrando 
dende as raíces en América Latina. 
Un modelo que se opuña e séguese 
opoñendo a unha estructura económi
ca que fai máis ricos ós ricos e con-



os desaparecidos ¿que? 

verte ós pobres en miserentos. 
As dictaduras militares e as 

actuais democracias de América Lati
na obedeceron e obedecen a un 
modelo económico perfectamente 
planificado dende os Estados Unidos 
e os países máis ricos de Europa, e ós 
seus intereses deben servi-los países 
do Terceiro Mundo, fomecedores de 
materia prima e man de obra cada vez 
máis barata. Dependentes da tecnolo
xía do primeiro mundo, as súas eco
nomías vense reducidas á subsisten
cia. Co estrago cada día maior da súa 
alimentación, da súa saúde, da súa 
educación. 

A dictadura militar arxentina, 
para implanta-lo modelo previsto 
polo capital, tivo que se desfacer 
dunha xeración de líderes que se apu
ñan a este sistema económico. Morre
ron entón, fusilados ou asasinados 
despois do secuestro, corenta mil A dictadura militar arxentina tivo que se desfacer dunha xeración de líderes 

arxentinos. No 1990 morreron neste 
país a mesma cantidade por desnutri-
ción. Mentres , as multinacionais do 
Norte mercan, nun verdadeiro saldo, 
as empresas estatais , a industria 
nacional, as riquezas naturais. O 
modelo programado resultou perfec
to. Os pobos pobres seguen morren
do. Mentres, os ricos están fartos. 

Os asasinos, encargados de facer 
cumpri-lo plan, gozaron e gozan de 
total impunidade. Os militares arxen
tinos, xulgados unha vez e condena
dos a reclusión perpetua polos seus 
crimes, disfrutan hoxe de liberdade. 
Aínda máis, o nuncio apostólico de 
Bos Aires, Ubaldo Calabresi, cele
brou o 13º aniversario do pontificado 
de Xoán Paulo II cunha festa na Nun
ciatura, o 13 de outubro pasado. Entre 
os seus convidados figuraron Videla, 
Massera, Agosti e Lami Dozo. Os 
tres primeiros, os máis grandes crimi
nais que coñeceu a historia arxentina. 

Nos outros países de América 

Latina ocorreu ou está a acorre-lo 
mesmo. 

A verdadeira 
solidariedade 

¿Cal é a actitude solidaria, frater
nal, cristiá con estes pobos? ¿A com
paixón? ¿A axuda para pequenos 
emprendementos, os bos consellos 
para ensinarlles a aproveita-las rique
zas naturais e crecer como o fixo 
Europa despois da II Guerra Mun
dial? Si. Todo iso es tá ben. E os 
pobos agradéceno. Pero pouco pode 
traca-la súa situación. 

É precisa unha toma de concien
cia, un cambio estructural, fondo, na 
economía mundial. E iso só será posi-

ble cando os pequenos grupos solida
rios, alternativos, cristiáns, compren
dan que non se pode acadar unha 
dimensión verdadeiramente humana 
da vida mentres haxa outros homes 
que nin sequera chegan a vivir un 
ano. Estudiar, descubri-las causas 
desta inxustiza de dimensións inter
nacionais é a tarefa. A creati vidade 
saberá desp ois atopa-las formas 
dunha solidariedade máis efectiva. 

Cristina OTEIZA 

Cristina Oteiza é militante cris
tiá. Periodista. Autora do libro La 
sangre por el pueblo -Memoria de 
Martirio en América Latina- Des
clée de Brouwer, Bilbao 1983 . En 
preparación o segundo volume. 
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DA CONQUISTA Ó ENCONTRO 
Xavier R. Madriñán 

A Historia está á venda 

N un tempo coma no que esta
mos, no que a publicidade 
desempeña un papel de conti

nua presencia na nosa vida diaria, 
cómpre andar con tino á hora de 
aceptar e crer sen máis todo o que se 
nos ofrece coma verdade indiscutible. 
Sobre todo, debemos manter unha 
actitude ben esperta e crítica cando de 
grandes campañas de propaganda se 
trata, pois que xa estamos avisados de 
que diso talamos: de publicidade, de 
promoción, é dicir, dunha maneira 
especial de presenta-las cousas para 
facelas atractivas, mostrándonos soa
mente o aspecto máis rechamante e 
fermoso e esquecendo -ás veces, 
ocultando- as faC'etas que poden 
u citar rexeitamento nas xentes. 

A verdade da propaganda · 

¡Claro que non tomamos por 
certo todo o que vemos ou oímos nos 
anuncios! Se están ben feitos, o pro
ducto que promoven terá unha boa 
venda. De todos modos, sabemos que 
non sempre é precisa moita calidade 
na publicidade, porque nas grandes 
campañas se utiliza coma base a repe
tición masiva para consegui-lo efecto 
desexado: repetindo e repetindo, o 
obxecto que se quere promocionar 
será, primeiro, amplamente coñecido 
e, despois, consumido de ahondo. E 
isto anque sexa algo innecesario e 
mesmo inútil. ¡Ei-lo mérito e a fun
ción da publicidade ! 

Todo este parrafeo vénme á 
mente co conto do V Centenario do 
des cu brimento de América, que as 
institucións están empeñadas en cele
brar con tanto rebumbio. ¿Non esta
mo ante unha impresionante campa
ña de publicidade relacionada con 
e ta conmemoración oficial? ¿Non 
e tamo ante un e trondoso bombar
deo propagandí tico nos medios de 
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Xa había alguén alíe sabía moito ... 

comunicación? ¿Non se nos presen
tan só os aspectos con máis engado e 
espectacularidade? ¿Non se ocultan 
as arrepiantes consecuencias que 
sufriron os indíxenas americanos 
derivadas da conquista? As respostas 
confírmannos que algo nos queren 
vender, algo que vén envolto en fer
mosos adobíos. 

Os obxectivos dos vendedores 

Coma os cartiños sempre se 
invisten para sacarlles un rendemen
to, hai que buscar ese algo que se 
vende na operación publicitaria: é -
nada menos- un pedazo de historia. 

¿Con que obxectivos? Para exalta-la 
patria española, para facer ver que o 
pobo español é dos privil~xiados e 
hai que estar orgulloso de pertencer a 
el, para que se esquezan os problemas 
cotiáns ante a admiración que suscita 
un pasado glorioso ... 

Unicamente se exhibe a cara da 
heroicidade marabillosa dos conquis
tadores. Ocúltaseno-la verdade. Por 
iso, como o esforzo publicitario se 
vai intensificar, queremos ofrecer, 
durante todo este ano e desde esta 
páxina, outra visión da conquista 
alonxada da oficial. Tal vez sexa máis 
dolorosa, pero sempre será máis ver
dadeira. Hoxe comezamos. 
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O CAMPO 
Eugenio Martín Martín 

A agricultura de grupo pode ser unha solución 

A empresa familiar agraria, pre
senta algúns inconvenientes 
cando trata de manterse illa

da. Irnos sinalar algún <lestes incon
venientes: 

Algúns inconvenientes das 
explotacións familiares 

- Dende o punto de vista social 
é dificil que unha empresa familiar 
poida permitir ós membros da mesma 
ter unha xomada regular de traballo, 
unhas vacacións anuais, e outras moi
tas vantaxes das que poden hoxe 
beneficiarse os obreiros de calquera 
industria. 

- Dende o punto de vista tecno
lóxico, existen logros acadados que 
non son aplicables á explotación 
familiar pola súa reducida dimensión, 
xa que, soamente é viable a súa apli
cación a gran escala. 

- Dende o punto de vista da 
comercialización dos productos obti
dos na mesma e a adquisición de bens 
de producción necesarios para o bo 
funcionamento da empresa. Atópase 
nunha situación de desvantaxe con 

relación a outros sectores económi
cos. 

A agricultura de grupo esixe 
algunha renuncia 

É preciso que os titulares das 
explotacións familiares sexan cons
cientes de que a súa independencia 
pode correr perigo, e comprendan que 
a agricultura asociativa ou de grupo 
pode se-lo instrumento máis útil ó seu 
alcance para resolver, sen renunciar ó 
protagonismo, moitos dos problemas 
que se presentan a escala da empresa 
agraria familiar. 

A agricultura de grupo ofrece 
infinidade de fórmulas para facer 
fronte ós problemas, permitindo: 
moderniza-las explotacións, diminuí
los custos de producción, utiliza-lo 
capital dunha forma máis racional, 
mellora-la calidade de vida dos agri
cultores. De acordo co anterior, pode 
verse que se poden acadar mellaras 
técnicas, económicas e grandes van
taxes humanas ó racionaliza-lo traba
llo, pero todo iso non é gratuíto; 
necesariamente o agricultor terá que 

renunciar en boa medida a unha parte 
do grao de independencia que disfru
ta na explotación familiar ó ter que 
compartir responsabilidades e intere
ses con outros. 

Ás veces as axudas poden resul
tar perniciosas 

A dificultade de consolidar cal
quera forma de agricultura de grupo é 
evidente. Por iso, ofrécense ás veces 
estímulos ás agrupacións de agricul
tores, tratando de favorece-lo move
mento asociativo <lestes. Este é un 
tema de extraordinario interese, por
que, en ocasións, os estímulos crea
dos resultan o principal inconveniente 
para a consolidación do grupo ó de -
via-los obxectivos. 

Cando a agricultura de grupo é 
promovida e apoiada, de xeito exclu
sivo, por persoas ou institucións alle
as ó grupo, os agricultores entenden 
que hai outros intereses de terceiros, 
e dificilmente ven que poida ser unha 
solución ós seus problemas. 

Salvagarda-lo protagonismo 
dos agricultores, respectando a súa 
personalidad e 

A agricultura de grupo tomará 
coma punto de partida, que pode 
achegarse a fórmulas moi avanzadas, 
sempre e cando a evolución vaia res
pondendo ás necesidades sentidas 
polos interesados e se desenvolva a 
un ritmo asimilable por eles. Toda 
axuda prestada dende fóra do grupo 
que trate de forza-lo ritmo ou supere 
o esforzo conxunto dos agricultores 
pode chegar a ser un gran inconve
niente. 

Os agricultores terán que agrupar
se na forma que eles mesmos dese
xen. Tódalas fórmulas son boas para 
os interesados, sempre e cando estes 
se apoien nunha estructura social e 
económica que permita unha explota
ción rendible e que non perturbe a 
súa evolución progresiva. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (7) 

Máis abondosos cás estrelas (Xén 15) 

Hai dous relatos de alianza de Deus 
con Abtaham. O segundo corresponde 
ó capítulo 17 está redactado dende a 
fonte P ou documento sacerdotal. O 
primeiro corresponde a este c. 15, no 
que se mestura a Jonte J (iavista) e a 
E ( elohísta). Aquí vanse facer presen
tes as dúas promesas: · descendencia e 
terra. Velaquí a primeira promesa: 

lAbraham oíu en visión a palabra 
do Señor: "Non teñas medo, 
Abram. Eu son para ti un escudo. O 
teu pago será moi grande". 2Abram 
preguntou: "Señor e dono meo, 
¿que me darás se vou morrer sen 
fillos, e o damasceno Eliézer será o 
meo herdeiro?"(l). 3E porfiou: 
"Mira que non me deches descen
dencia e que un criado da casa será 
o meu herdeiro". 

Sendo dous relatos independentes ( J e E) que están mesturados, convén 
decatarse de que do versículo 1 ó 6 o teólogo elohísta describe unha visión 
profética na que se lle promete a Abraham unha gran descendencia: (2). 

40 Señor respondeulle: "Non será ese o teu herdeiro, será un filio teu". SLogo 
levouno fóra e prometeulle: "Olla cara ó ceo e conta as estrelas, se é que podes. Así 
terás de descendentes" 6Abraham creo ó Señor, que Uo tivo en conta para ben" (3). 

Agora é o iahvista quen nos Jala. Este documento J é moito máis vivo e 
presenta a Deus máis cercano do home, mentres que o documento E ou 
elohísta considera a Deus lonxano, transcendente, que lle Jala ó home 
non en directo, senón por medio de visións nocturnas e soños ( 4 ). Se os 
versículos 1-6 se centraban na promesa de descendencia, os vv. 7-20 
hanse centrar na promesa da terra. 

7Despois díxolle o Señor: "Eu son o Señor que te sacou de Ur dos Caldeos para che 
dar en herdo esta terra". SAbraham preguntou: "Señor e dono meo, ¿como saberei 
que será miña?" (5). 90 Señor responden: "Tráeme unha becerra, unha cabra e un 
carneiro, todos eles de tres anos e mais unha rula e unha pomba". lOAbraham trou
xo todo, partiu os animais polo medio e puxo unha metade fronte á outra; pero as 
aves non as partiu (6). nos voitres descendían á carnada e Abram escorrentábaos 
(7). 12Cando o sol estaba a se pór, apodero use de Abram un son o profundo e inva
diuno unha escura ansiedade. 

Na revelación que vai suceder no soño, vémo-la característica marca do 
documento elohísta. Nos vv. 13-16 ternos unha interpolación ou entrome
tido do documento elohísta, que Jala da futura opresión do pobo hebreo 
en Exipto. Logo o texto J ou iavista, segue: 

17Cando se puxo o sol e se fixo noite pecha, Abraham vio pasar entre os membros 
dos animais tallados un fume coma de forno e un facho de lome (8). 

O lume significa a presencia de Deus. Estamos nunha alianza unilateral, 
na que só Deus se compromete: pura gracia. 

18Aquel día fixo o Señor con Abraham esta alianza: "Ós teus descendentes dareilles 
esta terra dende o torrente de Exipto ata o gran río Éufrates"(9). 

Xosé Chao Rego 

l. Non ter fillos era unha maldi
ción para os patriarcas: malo
graban a súa vida xa que, para 
eles, todo terminaba coa 
morte. Pero, como percorrían 
distancias inmensas co seu 
gando, con moitos perigos, 
unha terra fértil na que asenta
ren era un vello soño. 

2. Esta é ~ primeira vez que na 
Biblia aparece a fonte E ou 
documento elohísta. 

3. A fe de Abraham non é doada. 
Se nun principio parece mos
trarse á defensiva, remata 
cofiando. Por iso, a súa fiúza é 
modélica. A carta de Santiago 
(2,23) cita este versículo. 

4 Axiña irnos ve-las contradic
cións debidas á dualidade de 
relatos. Así como no v.5 se 
nos di que era de noite, no 12 
fálase do solpor. E se no v.6 
Abraham creu de contado, no 
8 vai dubidar. As fontes J e E 
están soldadas, pero véselle-la 
soldadura, a refundición. 

5. Abraham pide un signo, o que 
contrasta, como dixemos, coa 
fe absoluta manifestada no v.6. 

6. As partes que facían un con
trato pasaban entre as dúas 
metades, pronunciando unha 
maldición, para simbolizar que 
estaban dispostas a sufrí-la 
sorte das víctimas esnaquiza
das, se quebrantaban a alianza. 

7. As aves de rapina, símbolo de 
mal agoiro, do perigo que 
corre a alianza. 

8. O lume, nas teofanías ou apa
ricións da di vindade, é un ele
mento, coma a nube, que indi
ca a presencia de Deus. 

9. Son as fronteiras de Israel con 
Salomón. 
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DESDE A MOCIDADE 

Quen non estea un 
pouco metido na 
vida da Universi

dade non pode sequera sos
peita-la cantidade de "chu-
1 os" que andan a tentar 
facer un pandeiro dos atri
butos que ela ostenta. E é 
que esta boa moza está de 
moi bo ver; non pala súa 
cara, que é o de menos, 
senón polo seu dote. ¿Que 
mellar sitio podería atapar 
un investigador ca unha 
facultade onde poder traba
llar libremente, co horario 
que máis ou menos queira, 
senda un mesmo o seu pro
pio xefe, co seu feudo par
ticular de sabedoría? 

Por isto, hoxe por 
hoxe, os alumnos sobra
mos nas facultades . A vella 
aspiración da Universidade 
de preparar cerebros novas 
para seren máis tarde bos 
investigadores, muda agora 
noutra ben distinta, que 
fede a prostíbulo: preténde
se, por activa e por pasiva, 
converte-las facultades en 
centros de investigación de 
alto nivel onde, coma 
requisito para poder traba
llar no que un quere, se 
esixe aturar un certo núme
ro de horas a uns estudian
tes que son do máis moles
tos e inoportunos. 

¿U-los profesores? 

Non hai máis ca ve-la 
dotación dos laboratorios 
de alumno (cando os hai), 
e o dedicados á investiga-

latlA-14 

c10n do profesorado, o 
número de profesores aso
ciados a investigación e o 
daqueles con responsabili
dade en docencia, que son 
tan escasos que non se 
pode desdobrar cursos 
(repartí-los alumnos en 
máis clases) nos que a 
masificación chega a extre
mos abafantes. 

Outro caso que amasa 
o desinterese dos profeso
res por todo o que non sexa 
investigación: non hai nin
gún profesor de Historia 

U nha boa 01oza 

A prostitución da 

que se digne ir dar clase ós 
alumnos de Filoloxía ( dis
que lles queda moi lonxe) 
así que son os bolseiros 
(alumnos que despois de 
rematada a carreira quedan 
a estudiar para doutorarse) 
os que explican esta asig
natura. 

Agora ben, isto é ile
gal: os bolseiros non poden 
dar clases no ~itio dos pro
fes o res tit'ulares, pero si 
poden expoñer algúns 
temas coma parte da súa 
preparación. ¿Solución? A 

asignatura de Historia na 
Facultade de Filoloxía está 
senda impartida por 6 
alumnos de 3º Ciclo a par
tes iguais, de xeito que nin
gún deles traballa nisto 
máis horas do límite esta
blecido pala lei, e o profe
s ar oficial da asignatura 
queda quentiño no seu des~ 
pacho xogando a ser un 
monxe de biblioteca. Certo 
que este é un caso particu
lar, pero o que si é máis 
típico é que estes alumnos 
se encarguen das clases 
prácticas ou de resolución 
de problemas nas carreiras 
de ciencias. 

O choio dos cartos 

¿Cando, nalgunha 
facultade, houbo un segui
mento do que se fai cos 
cartas asignados á docen
cia? Desde lago, o día que 
algo así se leve a cabo, 
máis dun vai quedar peor 
ca B arreiro no lío das 
licencias do xogo. Un 
exemplo: os departamentos 
(xeitos de agrupación do 
profesorado dependendo 
do que estudien) teñen 
asignado un presuposto 
para fotocopias en docen
cia. 

Estou rematando a 
carreira e, salvo excep 
cións, sempre paguei as 
miñas fotocopias se as qui
xen. Outro caso curioso: en 
certos departamentos hai 
ordenadores que f oron 
mercados co presuposto do 



reten di da 

Universidade 
material para alumnos ... 
Cando se pide que alguén 
mire onde se gastan os car
tas, parece como se todo o 
mundo sufrise de xordeira; 
pero todo isto hai que dici
lo con moito coidado, por
que para acusar a alguén 
hai que ter probas ... 

Imaxinen a alguén 
dicindo: "Sr. mafioso: son 
un deses veciños que 
dependen de vostede para 
seguir vivo. Véñolle pedir 
que, ·se non é molestia, me 
dea probas de que nos está 
vostede roubando, e gas
tando os nosos cartos en 

acondicionar mellor a súa 
casa de lecer ... ". 

¿Faltan ou sobran 
alumnos? 

Élles así como llelo 
conto. Cando unha faculta
de nace, interesa e aléntase 
a entrada de moitos alum
nos porque así os departa
mentos con docencia nela, 
medran, conseguen que se 
lles creen prazas de profe
s o rada que vai traballar 
nos seus proxectos. Cando 
xa non poden pedir máis, 
daquela decátanse de que 

os alumnos non caben nas 
clases e laboratorios e 
piden que non se deixe 
entrar a estudiar na faculta
de a tódolos alumnos que 
queiran, porque resulta moi 
incómodo corrixir tantos 
exames que non deixan 
tempo para outras cousas. 

Cando, coma neste. 
momento, se discuten uns 
novos plans de estudios 
(reformar e actualiza-la 
carreira con novas asignatu
ras)... ¡ dá gloria velos! Toda 
esa masa de profesorado 
que nunca na súa vida asiste 
a unha reunión chega, 

machada de guerra en man, 
disposta a matarse cos do 
departamento veciño para 
conseguir arrepañar o maior 
número de asignaturas posi
ble, xa que un departamen
to que non dá clase en nin
gures non ten escusa para 
existir e moito menos para 
medrar e pedir cartos para 
investigación. Esta é a 
única razón de peso para 
crear ou suprimir asignatu
ras: OS CARTOS, O 
REPARTO DE PODER 
ENTRE DEPARTAMEN
TOS 

Manuel García 
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A FALA É CAMIÑO Xosé Chao Rego 

Palabras sen salvoconducto 

Hai vocábulos casteláns que andan polo galega sen permiso oficial de circula
ción. Quizais, de todas, a máis común é o término "plantexar" e "plantexamen
to", falsa galeguización dos respectivos casteláns, como xa dixemos aquí outro

ra. Haberá que usar outros sinónimos ou equivalentes coma estes· presentar, expor, sus
citar, establecer, instaurar, implantar (Tomo estes sinónimos do excelente Diccionario 
Xerais Castelán Galega) . 

Cando teñamos unha asemblea (do francés "assemblée"), non digamos que fulano 
de tal é o "poñente", que iso é o lado oeste por onde se pon o sbl; falernos de que é o 
relator, porque vai ter un relatorio, que non unha "ponencia". Tampouco fagamos 
nunca ningunha "petición", pois os gramáticos hannos facer máis caso selles diriximos 
un pedimento. 

Máis difícil nos vai ser, acaso, renunciar ós "plans", posto que o listado da Normati
va seica o admite aínda que prefire a palabra plano. E a ver se nos irnos informando, 
porque en galega non hai maneira de "enterarse", verbo que non existe nin tan sequera 
na forma que ultimamente viñamos empregando de "enteirarse". Haberá que informar
se, decatarse, darse de conta ou algo polo estilo. 

E se alguén presiona dalgún xeito ilícito a un funcionario do Estado para que faga 
dende o seu oficio unha falcatruada a favor súa, que non fale de "cohecho", que é puro 
castelán. A tentación de dicir "cofeito" debe escorrentarse porque non ten xeito ningún. 
Haberá que falar de suborno, e non hai que deixarse subornar por ninguén de ningures. 

E se nos regalan un capón de Vilalba e, en vez de papalo, queremos gañarlle cartas 
nunha licitación, que é unha venda pública, non falernos de "subasta", e nin tan sequera 
de "subhasta", así chamada porque a tal licitación se facía baixo (sub) ese pao que se 
chama hasta, como así se lles di tamén ós cornos dos animais. Se queremos que nos 
dean ben cartas polo capón, que non é un pito cairo (retrasado ou implume) o que debe
mos organizar é unha poxa e outorgarllo a quen poxe máis. 

Dicía Ignacio Ellacuría que era preciso facerse cargo da realidade, cargar coa realidade e 
encargarse de transforma/a. 
A szía vida e a dos seus compaíieiros, a de tantas e tantos outros caídos no camiño, xermola 
agora nun acordo de paz no Salvador. Paz soñada e agarimada. Paz tamén conquistada pola 
guerrilla popular do FMLN, que agora celebra a súa mellor victoria. 

Ó CANTAR ·DO IRIMAGO 

Da fazaña de Colón 
faise Quinto Centenario, 

mais hei falar doutro heroe 
como é o Polisario. 

É do pobo saharaui 
unha fronte popular 

que loita contra Marrocos 
pra se autodeterminar. 

O Sahara era español 
que an~e Marrocos o perde 

retirándose o exército 
cando foi a Marcha Verde. 

Franco estaba en agonía 
polo tempo do outono 

cando o Sahara cambiou 
sen o quereren, de dono. 

O rei Hassan de Marrocos 
aproveitou a ocasión· 

de invadir aquel deserto 
converténdose en ladrón. 

É unha vergoña que España 
traicionase a ese pobo 
abandonando o terreo 

cando viu que viña o lobo. 

O xeito do rei Hassan 
é tan tirano e tremendo 

que a ONU se decide 
a convocar referendo. 

Este ano vai facerse 
e de advertirvos escuso 

que os marroquís xa intentaron 
do censo facer abuso. 

O que piden os do Sahara 
non vos é moito, de certo: 
queren vol ver á súa patria 

que non é máis ca un deserto. 

A loita heroica do pobo 
que vive entre as areas 
é merecente de triunfo: 

por el dá o sangue das veas. 




