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Confesar, conf esarei 
Así coma o mártir é aquel que padece marte violenta 

por mor da súa fe, a lgrexa chámalles confesores ós santos 
que ata o derradeiro momento, en medio das dificultades 
confesen ou proclamen que Cristo é o Señor. Neste sentido, 
todo cristián ha ser un confesante. 

Pero, ¿que hai que confesar? Dínolo o salmo 106: 
"Confesade (proclamade, loade) ó Señor porque é bo, por
que a súa misericordia é eterna". Coma criatura que é, o 
cristián séntese en débeda co seu Creador e experiméntase 
ante Deus coma deficitario, coma debedor: coma pecador, 
en definitiva. Non só polo mal que fixo, senón tamén polo 
ben que deixou de facer; pola débeda que ten para con 
Deus e para cos seus semellantes. 

A coresma estableceuse na lgrexa coma un tempo privi
lexiado no que non só cada individuo, senón tamén a entei
ra comunidade cristiá, confesa, proclama. E o que confesa é 
que Deus perdoa. Por iso, trala renovación do Conci lio, as 
comunidades empezaron a lle dar unha gran importancia á 
celebración pública do perdón, que antes se resolvía maior
mente nun recanto do templo e en privado entre o crego e 
mailo fregués. Paga a pena facer festa polo perdón. 

Claro que a lgrexa veu arrastrando unha práctica bas
tante individualista que mesmo se reflexa nas palabras coas 
que se denomina tan entrañable sacramento: da confesió ou 
tamén da penitencia. Pero a confesión oral do pecado é 
algo secundario, e facer fincapé na penitencia do pecador é 
insistir, máis do conveniente, na acción humana como se 
ala fose a que acada o perdón e non a misericordia perdoa
dora de Deus. Sacramento do perdón, preferimos. 

Hai quen afirma que a perda da confesión oral, que 
hoxe é masiva, delata unha carencia do sentido do pecado. 
Tal opinión parece unha simplificación, e a insistencia en 
que hai que se humillar para que Deus perdoe e sacrificarse 
en canta-la intimidada, nin ten en canta a sensibilidade 
actual pola dignidade humana -que, mentres non se 
demostre o contrario, é un beneficio que hai que agradecer 
a Deus-, nin, o que é peor, fai honor á gratuidade de Deus. 

Cando o tillo pródigo volveu onda o seu pai, levaba 
ensaiado un discurso no que se inculpaba do seu pecado e 
prometía facer penitencia rebaixando a súa categoría de fi lio 
e reducíndoa á de criado. O pai, nin o quixo escoitar: fixo 
unha gran festa que, por certo, non lle pres~ou moito ó irmán 
maior, dita sexa por se lle serve de aviso ós que se escan
dalizan porque hai cristiáns que celebran a festa do perdón 
matando un xato sen inculparse antes e sen remoer peni
tencialmente a súa culpabilidade. 

Certo é que a autoridade eclesiástica non amasa entu
siasmo palas celebracións comunitarias do perdón e, de 
acordo coa letra do concilio de Trento, trata de manter e 
forza-la disciplina que abriga, a enumera-los pecados mor
tais baixo pecado mortal e condicionando a isa a salvación 
eterna. Que é moita condición, neste caso non de Deus, 
senón eclesiástica. Pero a práctica de moitos cristiáns vai 
polo camiño da liberdade, en todo o mundo e entre toda 
clase de católicos: rasos e con galóns, non excluíndo os que 
son máis sensibles ós valores evanxélicos. 

Neste conflicto entre a disciplina eclesiástica e a propia 
conciencia, cadaquén ha tomar, con libertada e fidelidade, a 
súa propia decísión. En todo caso, a celebración do perdón 
non debe,ría ser ocasión de tribulación, senón motivo de 
f1esta. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

O Pastor e mailos lobos 
A xente está con Pas

tor, o de Noia, porque lle 
plantou cara ós lobos. Os 
que condenámo-lo narco
tráfico e a corrupción, os 
que nos laiamos de que en 
Galicia teñan tanta manda 
toda esa maraña de escu
ras persoeiros que contro
lan ou parasitan o poder 
dende a sombra, que trafi
can coa droga e a morte, 
que especulan con infor
m ac1ons privilexiadas 
estragando o medio 
ambiente , que soben 
coma a escuma e gardan 
os cartas en cantas clan
destinas ... os que afirmá
mo- la necesidade dunha 
ruptura co sinistro poder 
dos maf iosos de batea 
debemos estar, no funda
mental , con Pastor e fronte 
ós lobos. 

De acordo en que os 
seus métodos son moi 
seus, o seu estilo é arrouta
do e personalísimo, pero el 
fixo a súa aposta e seguiu 
ata o final. ¿Rozou ou tras
pasou as lindes da legali
dade? Traspasar, traspasa
ría, segundo se mire. 

As leis ás veces esta
blecen unha serie de 
garantías dos administra-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

dos fronte ás posibles fal
catruadas dos gobernan
tes, dando por suposto, 
como é o normal ni,rn 
"Estado de dereito", que 
os que gobernen son 
tamén os que mandan. 
Pero cando os que gober
nan un concello non son 
os que teñen realmente o 
poder, non son da camari
lla dos capitostes de turno, 
a lei queda en fóra de 
xogo: quería protexer ós 
mandados e protexe ós 
poderosos. 

O certo é que non se dá 
inhabilitado a ningún alcalde 
destes que andan en trapi
cheos escuras con cons
tructores amigos, alcaldes 
eles "probiños calumniados 
sen razón", dos que o patri
monio medra e medra e 
volve a medrar. 

¿Traspasa-la lei. coma 
sistema? Ninguén tala 
deso. Pero poucos son 
quen de correr certa clase 
de riscos, de xogaren a 
permanencia en loita con
tra o narcotráfico e as 
súas redes interiores, en 
loita, logo, cos lobos. 

E a xente, que da lei 
se fía aínda pouco, está 
por iso con Pastor. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

Nin democracia nin papanatismo, 
a irmandade dunha familia 

Seguro que o lector terá oído máis 
dunha vez, sobre todo da xente da xerar
quía, que a Igrexa non é unha democracia. 
Quérese con eso saír ó paso de certas pre
tensións de que na Igrexa as causas funcio
nen pala maioría dos votos, como funcio
nan tantos asuntos en numerosos pobos que 
se rexen polo sistema político da democra
cia. Pero a causa non é tan simple. 

Nin democracia nin papanatismo 

quía absoluta, e en boa medida estao senda. 
¿Por que? Dise moito que é que Cristo quixo 
que a Igrexa fose así. 

Non se pode dicir causa máis impreci
sa. O estilo de Xesús, con autoridade si, 
pero cunha chamada intensa á liberdade e á 
fraternidade, non se parece moito ó estilo 
que na Igrexa ás veces se quere impoñer 
coma derivado de Xesús. 

Coma nunha familia 
É certo que a Igrexa non é unha demo

cracia; defínese coma pobo de Deus organi
zado xerarquicamente. Para algúns, empre
ga-la palabra xerarquía parece que xa dá 
dereito a todo tipo de decisións por parte 
dos que teñen a autoridade na Igrexa, sen 
ter que contar para nada coa opinión das 
bases, dos cristiáns normais coma ti e coma 
min, que fornas constituídos polo bautismo 
sacerdotes, profetas e reis na Igrexa. Debe
iiamos ter palabra para moitas causas na 
Igrexa, e non a ternos. 

¿Sería moito pedir que na lgrexa as causas 
funcionasen coma nunha familia? 

Hoxe avanzamos moito na compren
sión e no exercicio das familias. Hai unha 
autoridade, débea haber; pero non hai des
potismo dun pai ou dunha nai. Nunha fami
lia todos teñen voz, palabra, aportación ás 
decisións. 

Hai pouco tempo, por poñer un exem
plo, o bispo auxiliar de Bilbao, Juan Mari 
Uriarte, foi trasladado a Zamora; non só 
non foi consultado o seu pobo (nin o de 
Zamora, claro), senón que nin sequera foi 

sabedor de nada o mesmo bispo titular de 
Bilbao. E, sen ir máis lonxe, cando se cam
bia o cura da túa parroquia, ninguén vos 
consultará nada sobre o caso. 

Con iso de que somos Igrexa xerárqui
ca, cométense moitos atropelos que non 
teñen nin xeito nin razón. 

O modelo de Xesús 
Se a Igrexa non é unha democracia, en 

moitas causas en que non o é podíao ser, e 
non pasaría nada malo; ó contrario, pasaría 
moito ben. Se a Igrexa non é unha democra
cia, moito menos debería ser unha manar-

A familia é moito máis ca unha demo
cracia. Máis difícil tamén, pero de resulta
dos moito máis cristiáns. ¿Sería moito pedir 
que na Igrexa as causas funcionasen coma 
nunha familia? Ternos un Pai, ternos tJnha 
Mai, María, ternos un irmán maior, Xesús: 
¿por que non ser, lago, unha familia? 

As causas non están <loadas na Igrexa, 
pero ternos dereito a, e deber de que na 
Igrexa as causas funcionen coma nunha 
familia. 

REMOENDO O EVANXEO 

Coresma: a paciencia de Deos que agarda a nosa conversión 

Segundo domingo (15 de marzo) 

"Hai moitos por aí ... [para os que] o seu deus é o ventre, e 
a súa gloria facer aquelo que e vergoñento ... Nós agardamnos a 
Noso Señor Xesús Cristo. El transformaranos" (Fil 3,20). 

"Mentres Xesús oraba, a súa cara transfigurouse e os ves
tidos viráronse brancas coma a luz" (Le 9, 28-29). 

Fronte a unha estructura de pecado para a que "gaña-la 
vida" é aproveitarse dela e dos que teño ó meu derredor de cara 
ós meus intereses egoístas, Xesús propón perde-la vida na cruz 
do servicio gratuíto, para gañala verdadeiramente. 

Este camiño da cruz que recordamos cada ano nas semanas 
de Coresma e Semana Santa, é o camiño de Xesús que remata 
na Pascua, o triunfo apuntado hoxe na Transfiguración do 
Tabor. 

Terceiro domingo (22 de marzo) 

"Pensades que eses galileos eran máis pecadentos ca tódo-

los outros polo Jeito de 
morreren así? Eu ase
gúrovos que se non vos 
convertedes todos 
morreredes do mesmo 
xeito" (Le 13, 1-9). 

Non é certo que os 
males nos veñan como 
"castigo de Deus po-los 
nasos pecados". Na in
terpretación de Xesús, 
máis ben, os sucesos da 
nasa vida, bos e malos, 
chámannos á conver
sión, para ter unha vida 
que dea froitos, e non 
coma a figueira do 
envaxeo. 

Oeus 

é paciente: 

coma 

á 

figueira 
estéril 

séguenos 

dando 
un ha 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O REFEREMDUM 
EN SUDÁFRICA, o 
dezasete de marzo, se 
fose gañado polos 
segregacionistas e a 
extrema dereita branca, 
suporía un golpe no 
establecemento dunha 
constitución que garanta 
os mesmos dereitos a 
brancas e negros. A 

AS GALERÍAS das nosas casas, sobre de todo, nas "mariñas" 
eran un xeito de regula-la temperatura nas casas co aproveita
mento da enerxía solar ... Agora estase a probar, aínda que moi 
lentamente, o aproveitamento eólico, dada a riqueza en ventas 
na costa que vai de Estaca de Bares ata Fisterra. Tamén as mini-

desigualdade segue marcando ós cidadáns negros, que ven as 
súas liberdades recortadas e a súa situación económica cada día 
máis precaria: seis millóns de parados, unha poboación na que a 
metade son analfabetos funcionais e o corenta por cento son 
mozos negros de menos de quince anos cun futuro arrepiante. 

ntras hidr eléctricas on rehabilitadas, xa funcionan vintecatro 
. tán e a pór en movemento outras dezaoito, aínda que non se 

p r ib unha p lítica clara á hora de pescudar outras enerxías 

"A TERRA DO DEZ MIL RÍOS", como definiu Alvaro 
un ¡u ir a se meza unha n va tempada da pesca flu-

vial a ¡ arlir 1 1 1 arz . Moito do dez mil quilómetros 

< .. 
E .. w ... 

No me 

dos n s rí e tán totalmente des
~ it s para todo ... No pasado ano, uns 
cent cincuenta mil pe cadores fixé
ron e con mái de douscentos cin
cuenta salmóns e máis de catro 
millóns de troitas. A nova Lei de 
Pesca Continental recén aprobada 
quere pór unha nova ética a carón dos 
nosos ríos, aínda que é hoxe a conta
minación a desfeita máis grande. 

A FOLGA XERAL DO 2 DE ABRIL dinamizou os debates de 
moitos concellos aletargados pola rutina cotiá dos que non que
ren andar ... As forzas nacionalistas presentaron mocións pedin
do a solidariedade coa folga e a esixencia de dinamiza-lo país. O 
BNG segue a oferta-los seus doce mínimos programáticos para 
pactar coa oposición unha alternativa ó gobemo actual que non 
responda á situación de crise que vive Galicia. 
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MÁIS DE QUINCE 
IDIOMAS EURO
PEOS poden desa
parecer se non hai un 
apoio puntual para o 
seu recoñecemento a 
tódolos ni veis. 
Todas estas linguas 
teñen o seu patrimo
nio cultural e litera
rio, e se elas marren, 

morre tamén algo de tódolos europeos. Neste eido é moi impor
tante que a Comunidade Europea recoñeza linguas coma o gale
go nos seus debates. 

A POBREZA É UNHA REALIDADE TEIMOSA NA 
EUROPA DO BENESTAR. A "asociación galega de traballo 
social comunitario" convoca ás organizacións voluntarias dedi
cadas ó traballo social para tratar da creación da Rede Galega de 
loita contra a pobreza, adherida á Rede Europea que xa está fun
cionando. Celebrarase o día 15 de marzo, domingo, ás 11 da 
mañá no hotel España de A Coruña. A visar de asistencia ó telé
fono 981-226735. 

A OUTRA PESCA, 
a dos conxeladores , 
está sufrindo unha 
forte crise: catorce 
empresas suspende
ron pagos, outras dez 
amarraron os seus 
buques -só en Vigo 
están parados corenta 
e seis conxeladores ... 
No Estado contamos 
con cento noventa 

<lestes barcos que ocupan a moita xente. Vigo é a cidade máis 
afectada pola falla de caladeiros e pola irracionalidade das 
importacións, xa que cento trinta e tres <lestes barcos teñen coma 
base o porto de Vigo, e oito mil mariñeiros ven o futuro moi 
negro. 

O PROBLEMA V ASCO é moito máis fondo cá existencia de 
ET A, e xa existía antes ca ela, e disto están a darse con ta moitos 
cidadáns de Euskadi, e agora o PNV está urxindo unha rectifica
ción do trazado oficial da autovía de Leizarán, aínda que sexa 
negociando con HB, e máis cotas de autogoberno; por exemplo. 
en materia de cárceres, ata poder dar cabida a tódolos presos 
vascos dentro do seu país. 

O PROBLEMA 
"NÚMERO UN" 
DE IUGOSLA VIA 
é o dos refuxiados: 
máis de setecentas 
mil persoas escapa
ron da rexión con
flictiva de Croacia 
para Serbia, para 
puntos máis seguros 
de Croacia ou para 
outras repúblicas. 
Isto está a crear pro
blemas étnicos entre 
os diferentes pobos, 
e sobre de todo un rexeitamento pola banda dos refuxiados de 
voltar ó seu país, sen casas nin fábricas. Ademais, a volta dos 
croatas a unha rexión agora organizada polos serbios é outra 
fonte de conflictos. Por iso, as forzas da ONU teñen un labor de 
pacificación moi forte. 

O TERCEIRO MUNDO 
segue a ser lonxano para os 
occidentais; para achegar
nos a esta realidade, nestes 
días teñen lugar en Santia
go, A Coruña e Oleiros un 
curso especializado en 
"educación para o desenvol
vemento" : dereitos huma
nos, poboación, racismo , 
ecoloxía ... As universidades 
da Coruña e Santiago, pro
motoras destas conferen
cias, pensaron sobre de todo 
nos ensinantes e estudian
tes, en xeral. 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

f~ 27891 CERVO ( Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 

Fax: 982 - 55 78 04 

f~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Corufla) 

Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. : 91 - 41 O 48 30 

~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

.,~ 
~,. 

Dolores, 55 
15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~~ Pza. Sto. Domingo, 2 
~ .. 

27001 LUGO 
Teléf. : 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

*' 
Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 

Te lf. 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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A necesaria 
comarcalización 

Por Tintxu 

Os preto de 2.800.000 galegas vivimos espa
llados en máis de 34.000 núcleos de poboa
ción (sen canta-los moi numerosos emi

grantes). A organización territorial de Galicia está 
artellada nas catro provincias (con competencias e 
fondos xestionados palas deputacións) e nos 313 
concellos (que administran os cartas e as actividades 
propias dos municipios). 

Xa son clásicos os escritos de denuncia da falta 
de adecuación desta organización á realidade galega. 
A Xunta encargou unha proposta de comarcaliza
ción, que suporía agrupar nuns 50 conxuntos duns 
sete concellos cada un (cun mínimo de 30.000 habi
tantes e uns 500 quilómetros cadrados de ~xtensión). 

Estas comarcas disporían dun conxunto de servi
cios comúns, en niveis que non son sempre accesi
bles ós concellos illados e que quedarían lonxe se se 
prestasen no ámbito provincial: servicios de incen
dios, recollida de lixo, centros de ensino medio, par
ques de maquinaria de obras pú~licas, áreas de 
saúde, etc. 

O que non se mantén é que un veciño dun pobo 
calquera teña que viaxar a outros tantos lugares se 
quere facer unha xestión ou recibir un servicio rela
cionado coa agricultura, coa sanidade, coa educación, 
cunha obra pública, cunha prestación social, etc. 

Teoricamente todos están de acordo. Pero na 
práctica, os alcaldes de Lugo xa fixeron públicos os 
seus reparos, xa que tódolos concellos aspiran a ser 
cabeceira de comarca. Aquí ten un auténtico reto o 
actual gobemo e o seu presidente a ocasión de mos
trar que goza no seu partido da autoridade da que 
presume. 

Poñer en marcha as comarcas é tan preciso como 
pode ser revolucionario. Iso demanda tamén medi
das legais de recoñecemento de competencias pro
pias para as comarcas, máis aló dunha mera suma de 
concellos nunha mancomunidade. Xustamente esta é 
a desculpa que poñen algúns para non acepta-las 
comarcas. 



REPORTAXE 
1 

Baiona, un pobo que loita pola Palma 
Señorial eturística 
Baiona, milagre da natureza, recuncho 

de terra, mar, monte e ceo, é unha preciosa 
vila mariñeira de cinco mil habitantes ó sur 
de Vigo. Polo seu pasado reza como "Real, 
Antigua, Señorial e Histórica''. Brasóns tris
tes e retóricos. Poi señorial, mentres houbo 
señores e houbo señores mentres houbo 
foros, os sanguesuga da suor dos labregos. 
Rematados aqueles, remataron os señores. A 
Baiona parásita e ociosa de entón foi substi
tuída pr esoutra coñecida hoxe coma "a meca 
do turismo galega". Nos meses de xullo
agosto concéntrase na vila unha frioleira de 
setenta mil cabezas. Anque apretados, caben 
todos. resto do ano, Baiona di baleira, hoste
lería e comercio convértense nun presente 
das copas de Vigo. Triste historia. 

A Baiona mariñeira 

Hai, sen embargo, outra Baiona, a 
Baiona real e verdadeira, o pobo, as súas 
xentes, os que a cotío crean as condicións 
da propia existencia, os que fan a historia 
de verdade. Neste senso foi Baiona un pre
sente do mar, non houbo mar non sulcado 
por un baionés en calquera tempo pasado, 
nin houbo baionés que aquí non coñecese e 
practicase as artes peláxicas. Aínda hoxe a 
Confiaría de Pescadores de Baiona se com
pón de 450 socios. No pasado houbo para 
aqueles homes peixe, moito peixe, pero 
non valía. No presente vai caro, carísimo, 
pero os bancos están esquilmados, non hai 
peixe. Esta sería, grosso modo, a radiogra
fía do pasado e presente. 

Unha vila selvaxe 

N aqueles anos de dictadura, fame, emi
gración e demagoxia metéronnos por pro
greso o gol do desarrollismo e do turismo. 
Tomouse boa nota. Dende entón, Baiona 
medrou, estendeuse, esgotouse. Non quedou 
solar, recuncho, praza, xardín, calello, harta 
nin corte, que non cedese á construcción. 
Aquilo da vaca de Baiona que deu a volta 
España, arrancou dun frustrado proxecto 
urbanístico. Uns cantos, sempre os achega
dos ó grupo gobernante do concello, amasa
ron fácil e rápida fortuna. Acabaron cos 
espacios abertos, cos xardíns, coas prazas, 
coas alamedas, cos paseos, cos parques e 
coas posibilidades de os crear. 

A Palma ¿do martirio? 
Baiona é unha moderna selva de apar

tamentos e cando se enchen, a xente non 
cabe nas rúas. Na pasada lexislatura alleou 
o alcalde Vilar catro solares públicos. Só 
queda a Palma, unha zona verde de uso 
público, cedida por un particular en 1964 
ó pobo de Baiona. A Palma xa fara obxec-

Colexiata de Baiona (século XIII) 

to doutras dúas embestidas polos anos 
sesenta para ubicar unha gasolineira, e a 
comezos dos 80 por motivos inmobilia
rios. Ámbalas dúas veces se tirou a xente 
á rúa e impediuno. Desta preparou o 
Alcalde Vilar un inconcluso proxecto de 
remodelación da Palma a canta dun apar- _ 
camento subterráneo con dúas plantas fun
damentalmente para hibernar iates, taller 
incluído, e algunhas prazas para vehícu
los. Unhas e outras prazas poderían ser 
adquiridas en arrendamento permanente a 
altos custos. A xente entendeu que se tra
taba dunha privatización camuflada a 
favor do Club de iates que palas boas xa 
se lle levantou e privatizou medio porto. 

A movida popular 

De forma rápida e bastante irregular, o 
Concello concedeu a explotación do futuro 
aparcamento a unha descoñecida sociedade 
limitada cun capital social de dous millóns e 
medio de pesetas, previa condonación dos 
cincuenta millóns da licencia de obra. Antes 

de estar rematadas as licencias, escomenza
ron as obras alá por mediados de deGembro. 
Poi agora cando a xente, ó berro de "A 
PALMA É NOSA" se botou á rúa, consti
tuíu a "Asociación de Defensa da Palma", 
pararon as obras, fixeron marchar camións 
e pas, montaron garda permamente da mañá 
á noite, celebraron Nadal, Aninovo e Reis 

na Palma, manifestación palas rúas tódolos 
domingos, caceroladas diante do concello 
tódolos martes, recolleron miles de firmas, 
recorreron o proxecto, etc. etc. 

O peculiar desta movida é o seu punto 
de arranque de carácter espontáneo e emi
nentemente popular. Partidos políticos, AA. 
de Veciños e outros colectivos asociáronse 
respectando e defendendo a reivindicación 
popular. A pesar das ameazas de recambo
lescas detencións, de declaracións de prepo
tencia dalgúns políticos, os . veciños de 
Baiona séntense vencedores da situación. 
Seguen coa garda alta, porque o proxecto da 
Palma pecha moitos millóns e xa se sabe a 
forza <leste imán para os intereses represen
tados por moitos políticos do naso país. 

Baiona, un pobo que tivo o mar coma 
principal presente, e que agora carece de 
pastos autosostidos de traballo, tirouse á 
rúa para defende-la Palma, derradeira 
praza pública por agora no olla da especu
lación inmobiliaria. 

Serafín Villanueva 



ENTREVISTA EntrevistanU ,, 
¿E obrigatoria a e~ 

N:
o ano 1989 a editorial Desclée de Brouwer publicou un 
interesante libriño de 100 páxinas con este suxestivo títu
lo: Dios ama y perdona sin condiciones. O autor, Domi

ciano Fernández, é un frade claretiano (do Corazón de María), 
profesor de teoloxía. O seu libriño produciu consola en moitos 
cristiáns e sobresalto nalgúns personaxes. A súa documentada cla
ridade faino convincente, e a moderada actitude teolóxica do autor 
é garantía de fidelidade ó pensamento eclesial. Pacemos aquí 
unha breve lectura do libro adoptando a forma de entrevista. Refí
rese ela á posibilidade dogmática e á conveniencia pastoral de que 
e celebre o perdón con absolución comunitaria sen a necesidade, 

nin previa nin posterior, de confesión privada. 

- Empezamos interrogando 
sobre da "In trucción pa toral dos 
Hispos" segundo cal é obrigatorio 
conf sa-Io. p cado grave , de pois 
de rccibi-la ab olución xeral, sen 
ronfcsi6n individual previa. 

- sta instruc i ~ n tá ba eada na 
n. inanzas el n ili de Trento e de 

aquí pr den a mai re dificultades. 
- ¿Podería aclarar esta cuestión? 
- lnt ntarein aínda que é un tema 

bastant complexo. De todas formas, 
ante de entrar en materia indicarei 
coma dato curio o que, tanto Lutero 
coma Calvino, non rexeitaban a confe-
ión privada do pecado enón a súa 

obrigatoriedade e que fo e un sacra
mento in tituído por Xe ucri to. 

- Volvendo ó tema das ensinanza 
do Concilio de Trento quizai sería bo 
e comenzar co canon 7, pola úa 
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influencia ata o momento actual. Di 
así: "Se alguén dixer que para a remi
sión do pecados no sacramento da 
penitencia non é necesario por dereito 
divino confesar todos e cada un dos 
pecado mortais dos cales se teña 
memoria tras un conveniente e serio 
exame ( ... ) ou dixer que os que se 
esforzan en confesar tódolos seus peca
dos non queren deixar sen á misericor
dia divina para que lles sexa perdoado; 
ou, en fin, que non é lícito confesar os 
pecados veniais, sexa anatema. 

- Parece un pouco forte ¿non? 
- Pode ser. O que a min me ocorre 

é que, desde a postura que eu adopto de 
admitir honestamente o que está escri

' to, non podo agacha-la miña sorpresa e 
. o meu estupor, cando leo estoutros tex
tos á luz da Escritura e da praxe peni-
tencial da Igrexa antiga. En varios pun
tos non están de acordo nin coa Escri
tura nin coa historia. 

- Agradeceríalle que pormenori
zase esta ú.Itima afirmación, pois con
sidéroa de moito interese para os lec
tores. 

- Para apoia-la postura do concilio 
de Trento, adúcen e diversos textos dos 
Evanxeo de San Mateo, San Lucas e 
San Xoán. O mái importante é o de San 
Xoán que di 'a quen lle perdoéde-los 
pecado quédanlle perdoado ; a quen 
llo reteñade , quédanlles retidos". 

Xesús perdóalle á muller pecadora, ó bo ladón ... non /J 

- Non debemos minimiza-la forza 
deste argumento para esixir certa decla
ración ou confesión dos pecados. O 
grave é deducir de aquí, un precepto do 
Señor de declarar tódolos pecados, 
aínda os ocultos, para conseguí-lo per
dón. Os textos bíblicos non dan para 
tanto. 

- ¿Que significado ten logo a 
expresión "de dereito divino" incluí-



lo a un libro 
onf esión privada? 

lle pregunta cantos pecados ten. 

da no canon citado? 
- Penso sinceramente que os parti

cipantes no Concilio de Trento a utili
zaban no senso de ser un precepto do 
Señor expresamente revelado, pois afir
mase que foi instituído polo Señor. 

- Agora ben, isto non quere dicir 
que os participantes no Concilio de 
Trento teñan razón, ou que se trate 
dunha verdade infalible. 

Fago esta afirmación porque os 
textos bíblicos non a proban e a historia 
oponse ás súas afirmacións. 

- Entón, ¿non é correcta a afir
mación que fai o Concilio de Trento 
no canon 6, de que a lgrexa practi
cou sempre a confesión individual e 
secreta co sacerdote? 

- Ninguén nega que para poder 
recibi-la penitencia sempre foi necesa
ria a confesión dos pecados, ou algunha 
manifestación dos motivos que movían 
á persoa a pedi-la penitencia pública. 

Agora ben, esta confesión previa á 
"entrada na penitencia", non pode equi
pararse en modo ningún á confesión 
detallada de tódolos pecados, tal como 
o impón o Concilio de Trento. 

- Hai unha pregunta que nos 
facemos moitas veces os segrares: os 
curas e os bispos ¿confésanse? 

- Se te refires á confesión detallada 
e secreta con outro sacerdote téñoche 
que dicir que, neste momento, danse 
tódalas actitudes. Sen embargo, e é moi 
curioso, por iso o cito, ós clérigos 
desde o século cuarto e ós monxes 
desde o quinto, estáballes prohibida a 
penitencia eclesiástica polo seu carácter 
infamante. 

- Entón eu pregúntome ¿non habe
ría para eles ningún medio para o per
dón dos seus pecados? A esta conclu
sión habería que chegar se a confesión 
íntegra e a absolución privada do sacer
dote, fosen o único medio ordinario. 

- Está claro que algo debe cam
biar ¿A historia dinos algo sobre quen 
levou a iniciativa, nas modificacións 
que se produciron, na celebración do 
sacramento ó longo dos séculos? 

- Xeralmente as transformacións 
escomenzaron pola base e logo a xerar
quía acabou admitíndoas. 

Neste sentido é moi significativo o 
cambio operado no século sexto. Ata 
ese momento a celebración do sacra
mento unicamente se concedía unha 
vez na vida; así convertérase nun sacra
mento de vellos e moribundos. 

Ó longo dese século iniciouse o 

costume de pedi-la reconciliación cada 
vez que se pecaba. A xerarquía, ó prin
cipio, opúxose fortemente, pero final
mente acabou aceptando tal práctica. 

- Volvendo ó momento actual 
¿non ve vostede contradicción entre 
o que di o Concilio de Trento e a cele
bración comunitaria do perdón? 

- Eu non falaría de contradicción, 
falaría máis ben de diferencia. A min 
paréceme evidente que os textos de 
Trento, se conservan aínda valor para 
os nosos días, só se poderían aplicar á 
celebración privada da confesión, e non 
ás celebracións comunitarias. 

Ó meu parecer deberíase atender 
máis ós problemas reais e tratar de 
resolvelos á luz do Evanxeo e de toda a 
tradición da Igrexa. O concilio de Tren
to non representa toda a tradición. 

- As experiencias da celebración 
comunitaria do Perdón que seguiron 
ó Vaticano 11 ¿tiñan aceptación? 

- Evidentemente, ata o extremo de 
iren xentes doutras parroquias a aque
las onde estas celebracións tiñan lugar. 
Tamén hai que pensar que moitos ato
pan a paz na confesión individual, pero 
para outros é un tormento. Impoñer a 
todos esta obriga, se Deus non o esixe, 
paréceme grave. 

- Nunha resposta anterior deu a 
entender que as disposicións do Con
cilio de Trento poderían non ter 
-valor para os nosos días, ¿que é o 
que conserva vixencia entón? 

- Para min os feitos e as ensinanzas 
· de Xesús son máis vinculantes cós 
decretos de calquera concilio. 

Xesús perdóalle á muller pecadora, 
ó bo ladrón, á muller adúltera ... non lle 
pregunta cantos nin cales pecados 
teñen, unicamente lles pide fe e amor. 

Non podemos ser escravos da letra 
e das normas, senón que ternos que 
axudar ós homes a encontra-la alegría e 
o perdón, e levarlle-la certeza e a con
fianza de que Deus nos ama e perdóa
nos. 

Agustín Bueno 
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PIAN DE RECUPERACION DOS RIOS 

AXUDANOS A MELLORA-LO 
MEDIO AMBIENTE 

O medio ambiente necesita a túa partid pación. 
Todos ternos moito que dicir para atalla-la · 

degradación da natureza. 
Axúdaa respetándoa 

UNTA 
DEGAUCIA ~ o 

Conselleria de Agricultura, Gandería e Montes 
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O CAMPO 

Unha opinión francesa sobre as cotas 
no séctor lácteo 

A
primeiros de febreiro ·deu unha 
charla na·Facultade de Económi
cas de Santiago Francis Thomas, 

quen concedeu asemade unha ampla 
entrevista ó semanario " A NOSA 
TERRA". Consideramos de interese 
recolle-las súas declaracións por tocar 
cuestións que están moi en candeeiro. 

Francis Thomas é un labrego produc
tor de leite nunha explotación de 66 hec
táreas, onde traballan dúas persoas for
mando un grupo agrícola de explotación 
en común. Conta cunha cota de 180.000 
litros de leite ó ano, e segundo manifesta, 
esta cantidade non abonda para acada-los 
ingresos que lle permitan á familia vivir 
en exclusiva da explotación, polo que é 
preciso que a súa compañeira traballe 
fóra da mesma. 

O Sr. Thomas é membro do Comité 
Nacional da " Confédération Paysanne 
Fran9aise", que xunto con outros sindi
catos, entre o que se atopa o Sindicato 
Labrego Galega, forman a Confédération 
Paysanne Européene (CPE). 

Galicia xa en Europa 

Neste punto vén a conto reflexionar 
sobre o detalle de que un sindicato de 
ámbito galego pertenza a unha confedera
ción de ámbito europeo sen pasar previa
mente por ser unha sucursal de Madrid. 
Este pormenor demostra que o naciona
lismo non se quere pechar en catro pare
des e illar do mundo, como adoito se lle 
ten aposto por persoas pretendidamente 
abertas ó mundo, pero que na realidade o 
que fan é acochar un nacionalismo espa
ñol; nacionalismo que, como foi expan
sionista, séntese molesto ante o que sente 
como unha merma da súa influencia. 

As barbas do veciño 

Nun documento do Ministerio de 
Agricultura español (MAPA), xustifícase 
a aplicación de cotas afirmando que 
poden producir tódalas explotacións 
familiares. O Sr. Thomas indica que en 
Francia as industrias reduciron o seu 
número de 1.597 a 372, e das 371.000 
explotacións existentes no ano 84, desa-

pareceron o 52 %, é 
dicir, en oito anos, os 
productores de leite 
reducíronse á metade. 

Indicou que nos 
plans de abandono da 
producción láctea pro
postos e primados polo 
goberno, suprimíronse, 
en proporción, máis 
explotacións medianas 
ca pequenas , porque a 
estas as primas non lles 
solucionan a vida. 

En Francia os sin
dicatos queren repar
ti-las cotas suplementa
rias entre os pequenos 
productores , pero as 
empresas prefírenllelas 
dar ás explotacións 
grandes (alía cota esta
tal está repartida entre 
as industrias, a diferen
cia do que pasa aquí, 
onde se distribuíu entre 
os productores). 

Sinalou tamén que 
os que non empezaron 

Francis Thomas da Confederación de Labregos Europeos 
(C.P.E.) 

os investimentos antes do 84 xa non o 
puideron facer, e as que o fixeron recen
temente pasaron grandes apuros. 

Queixouse de que os anos 90 e 91 
foron os primeiros anos, dende hai máis 
de 40, en que o prezo do leite baixou. 

A alternativa ás cotas 

Ó final da súa charla, e tamén da 
súa entrevista, o Sr. Thomas apuntou a 
alternativa da C.P.E. ás actuais cotas, 
que non é outra que o sistema que deno
mina " QUANTUMS", e qu e foi xa 
divulgado hai uns anos nestas mesmas 
páxinas por E. Miguélez, e que agora 
transcribiremos na formulación de Fran
cis Thomas. 

Segundo nos di el mesmo, "dixéron
nos que poñendo cotas non habería bai
xada de prezas. O que vemos hoxe é que 
temas cotas e mais baixada prezas. Así 
que pedimos que se aplique outro sistema 

que chamamos quantums, que é un siste
ma de prezas garantidos ata un volume 
definido legalmente por cada UTH (uni
dade de traballo home ou traballador da 
explotación). 

Propoñemos que sexa de 100.000 l. , 
é dicir, que cada traballador comunitario 
teña un preza garantido ata os 1OO. 000 
litros de leite. As diferencias de custos 
por rexións para non perder cartas, 
deberían ser pagas pala Comunidade 
Europea. Se hai superproducción, que a 
pague quen a produce, é dicir, as gran
des granxas que producen leite sen base 
territorial, mantendo o gando con pro
ductos importados, e que se atopan sobre 
todo en Holanda, Norte de Francia, 
Dinamarca, Alemania e parte do Reino 
Unido. 

A Rella 
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¿Liberados ou 
domesticados? 

Miguel Anxo Araújo Iglesias 

º
longo destes últimos anos, vimos medrar no noso pobo o 
desexo de liberación. Non todos entendernos esta nobre 
palabra do mesmo xeito. Pero, a pesar de tódalas impure

zas e arnbigüidades, querernos ver un anceio fondarnente humano 
en tantos xenerosos esforzos de persoas e de grupos e en tantos 
xestos masivos e iniciativas populares que buscan niveis rneiran
des de liberdade individual e social. 

Sen embargo, non sernpre acadámo-lo que tanto anceia
rnos. Procurando unha rneirande liberación socio-política, 
rematarnos, decote, absolutizando falsamente o político, caen
do na escravitude das nosas propias ideoloxías e posicións par
tidistas, enfrontándonos mutuamente desde posturas dogmáti
cas e totalitaristas, volvéndonos incapaces para o diálogo polí
tico que verdadeirarnente precisarnos hoxe. 

Por outra parte, aínda que está rnoi vivo en cada un de nós 
o de exo de vivirrnos salvagardando a nosa propia liberdade, 
doadamente cedernos ós imperativos de eficacia ou dos intere
e económicos, e rematarnos por axeitármonos ás circunstan

cias da vida, renunciando ós nosos ideais e converténdonos en 
res pa ivos e dóciles, perdida a nosa capacidade creativa e a 

n a xenero idade. 
m tamén te temuñas da teirna de moitos homes e rnulle

r . p r lib ra.r e de tabú r Ji xiosos ou represións morais e acadar 
d t x it a úa propia madureza. Ce1tamente, son rnoitos os que 
apr nderon a comportar e cunha responsabilidade rnáis adulta. 

en mbargo, vemo que on moitos tamén os que, perdido todo 
c ntrol, e botaron a sati facer toda clase de apetencias, sobre 
todo na orde exual e económica. Lonxe de ver nacer un home 
novo e máis san e maduro, estamos constatando novas neuroses, 
repre ión e fru tracións en individuos cada día menos capacita
do para un amor de comuñón e de solidariedade. 

Non son insignificantes as liberacións parciais aportadas 
polo progreso actual Mais as servidurnes que nos trouxeron obrí
ganno a formulamos graves interrogantes: ¿Que liberdade é esta 
que consiste en quedar asoballados por novas depdencias, ideolo
xías, conformismos e escravitudes? ¿Non é esta unha liberación 
sen verdadeira liberdade, da que non pode xurdir un home verda
deiramente dono do eu destino? Enganámonos cando nos pensa
mo libres e non somos máis ca "escravos satisfeitos". ¿Que futu
ro mái libre poderemos construír para o noso pobo se xa desde 
agora no deixamos domesticar de tantas maneiras? 

Para moitos, a liberdade semella ser un xogo ou un 
xoguete que se lle regala á persoa humana no seu nacemento 
eco que pode facer- lo que lle praza. Pero non é esa a realida
de. A liberdade é un ri co e un traballo. Dicía Dostoievski na 
Len da do gran inq ui idor: Non hai para o home unha preo
cupación máis tormento a cá de atopar alguén a quen restituí
lo ant po ible e e don da liberdade que o desgraciado reci
biu no mom nto de nacer. Pero ó pode apropiarse das liber
dad do home aquel que tranquiliza a súa conciencia ( ... ) 
Non hai nada tan prometedor para o home coma a liberdade 

a úa conciencia, pero non hai tampouco nada tan torrnento
o' . A lib rdad verdadeira ó e consegue, en parte, despois 

dun traballo e forzo p r oai de cada día e, para o crentes, 
a a uda da gracia do S ñor. 
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O TERCEIRO MUNDO 

DICCIONARIO DA NOVA ORDE MUNDIAL 
(Imprescindible no bolso da dama e no peto do cabaleiro) 

APARTHEID: Sistema orixinal de África do Sur, destinado a evitar 
que os negros invadan o propio país. A Nova Orde Mundial 
aplícao, democraticamente, contra tódolos pobres do mundo, 
sexa cal for a súa color. 

CONSUMO, SOCIEDADADE DE: Prodixioso en_vase cheo de 
nada. Invención de alto valor científico, que permite suprimí-las 
necesidades reais, mediante oportuna imposición de necesida
des artificiais. Sen embargo, a sociedade de consumo xera certa 
resistencia nas rexións máis atrasadas (Declaración de D. Pam
pero Conde, nativo de Cardona, Uruguai: "Para que quero frío 
se non teño abrigo?") 

CREACIÓN: Delicto cada vez menos frecuente. 
CULTURA UNIVERSAL: Televisión. 
DÉBEDA EXTERNA: Compromiso que cada latinoamericano 

contrae ó nacer pola módica suma de 2.000 dólares para finan
cia-la moca coa que será mallado. 

DIÑEIRO, LIBERDADE DE:Dise do reí Herodes ceibo nunha 
festa de nenos. 

GUERRA: Castigo que se aplica ós países do sur cando pretenden 
eleva-los prezos das súas exportacións . O máis recente escar
mento foi exitosamente practicado contra Iraq. Para correxi-la 
cotización do petróleo foi necesario producir 150.000 danos 
colaterais, vulgarmente chamados "víctimas humanas", a prin
cipios de 1991. 

IDSTORIA: O 12 de outubro de 1992 a Nova Orde Mundial cum
prirá 500 anos. 

IMPUNIDADE: Recompensa que se outorga ó terrrorismo cando é 
de Estado. 

INTERCAMBIO: Mecanismo que permite ós países pobres pagar 
cando compren e cando venden tamén. Unha computadora 
custa agora tres veces máis café e catro veces máis cacao que 
hai cinco anos. 

MUNDO: Lugar perigoso. "A pesar da desaparición da amenaza 
soviética o mundo segue a ser un lugar perigoso" (GEORGE 
BUSH, 1991). 

NATUREZA: Os arqueólogos localizaron certos vestixios. 
PRIVATIZACIÓN: Transacción mediante a cal o Estado arxentino 

pasa a ser propiedade do Estado español. 
TELEVISIÓN: Cultura universal. Dictadura da imaxe única que 

rexe en tódolos países. Agora o mundo enteiro ten a liberdade 
de ve-las mesmas imaxes e escoita-las mesmas palabras. A 
diferencia da extinta dictadura do partido único, a dictadura da 
imaxe única traballa pola felicidade do xénero e o desenvolve
mento da súa intelixencia. 

VELENO: Substancia que actualmente predomina no aire, na auga, 
na terra e na alma. 

Eduardo Galeano 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (11) 

O delicto de Sodoma (Xén 19) 

Os tres personaxes misteriosos -lavé e dous 

seres celestiais-, despídense de Abraham e 

diríxense cara a Sodoma, cidade que, coma 

Gomarra, ten mala fama bíblíca por culpa 

dun crime. ¿Cal? (1). Cuestión delicada. 

Polo de agora, oiamos ó autor iavista: 

1 Os dous anxos chegaron pola tarde a 
Sodoma. Estaba Lot sentado á porta da 
cidade e, véndoos, ergueuse para ir ó 
encontro, e saudounos, postrándose por 

tera. 2 Díxolles Lot: "Pídovos, meus señores, que veñades á casa do voso servidor, para pasa
la noite nela. Lavaréde-los pés e, de mañá, seguiredes camiño". Responderon eles: "Non. 
Dormiremos na praza"(2). 

¿Cal é o pecado de Sodoma? O biblista Gerard van Rad dinos: "É verdade que 

Sodoma foi en tódalas épocas o exemplo enxebre de depravación máis profunda 

que se podía nomear en Israel, pero a concepción que se tivo da forma particular 

que revestiu a súa depravación nonfoi sempre a mesma (3). Segue o relato: 

3i>ero Lot porfioulles tanto, que o seguiron e entraron na súa casa ( ... ) 4Aínda non se deita
ran, cando os homes de Sodoma, desde os rapaces ós vellos, toda a cidade a feito, rodearon a 
casa, 5 e chamaban por Lot, preguntando: "¿Onde están os homes que entraron na túa casa 
esta noite? Sacádeos fóra para que nos acheguemos a eles"(4). 

O sobriño de Abraham, Lot, non dubida en lles ofrecer ós habitantes de Sodoma, 

a virxindade das dúas filas antes ca viola-la sagrada lei da hospitalidade. A 

nosoutros parécenos incriblemente inmoral, pero para eles era menos pecado. 

6Pechando a porta tras de si, Lot saíu fóra e faloulles: 7"Pídovos, irmáns, que non fagades 
este mal. 8Mirade, teño dúas filias que non se xuntaron aínda con ningún home. Daréivolas, e 
facede con elas o que vos pareza ben. Pero non lles fagades nada a estes homes que se acolle
ron á sombra do meu teito". 

Parece que todo este relato, illado en principio do resto, é unha saga ou lenda 

familiar independente que contaba a terrible violación do dereito de hospitalidade 

que, posteriormente, foi posta en relación con Sodoma e que o escritor iavista insi

re aquí. 

M - U ( ... ) O senor fixo chover sobre Sodoma e Gomorra xofre e lume desde o ceo(5) ( ... ) A 
muller de Lot mirou para atrás, e troucouse en estatua de sal(6) . 

Os moabitas e amonitas eran pobos considerados coma do clan de Abraham. Pero 

loitaron contra Israel cando este entrou na terra prometida: Canaán. Por isa, 

aínda que parentes dos hebreos, estes apuxéronlles unha orixe deshonrosa, vergo

ñenta: Velaquí: 

( .. .)3° Lot subiu de Soar e asentou coas súas dúas filias na montaña, pois tivo medo de quedar 
en Soar. Vivía nunha cova coas dúas filias. 31A máis vella díxolle á máis nova: "O noso pai é 
vello e por aquí non hai un home que se achegue a nós, como se fai en tódolos lados. 

3
2J:mos 

emborrachar ó noso pai, e logo deitarémonos con el, e teremos del fillos". 

E seica así naceron Moab, pai dos moabitas, e Benamí, pai dos amonitas. Mentres 

tanto, Abraham agardaba polo seu herdeiro e o ventre de Sara xa era f ecundo: 

nacerá ese "sorriso de Deus " que se chamará Isaac. (7 ). 

Xosé Chao Rego 

1. A sodomía é denominada coma 
"copulación camal contra natu
ra" . Este texto bíblico ten impor
tancia porque a moral tradicional 
imputou o pecado de Sodoma ás 
persoas de condición homosexual 
cando se relacionan entre si. 

2. A hospitalidade entre os israelitas 
era tan sagrada que Adolph Lods 
nos di: "O que hospedaba debía 
arrisca-la súa vida e mailo honor 
dos seus para defender ós acolli
dos á sombra do seu teito" . 

3. Continúa afirmando Von Rad: 
Isaías parece que a viu (a depra
vación) na desorde reinante na 
administración de xustiza, men
tres que Ezequiel pensa no orgu
llo, a gula e a preguiza; e Xeremí
as fala do adulterio, mentira e 
impenitencia. 

4. Entre os varios usos que ten o 
verbo "coñecer", un deles é, 
como traduce a Biblia Galega, 
"achegarse" a eles con intención 
sexual. A interpretación que quer 
ver aquí só un inquérito policial, 
parece algo forzada. 

5. Atopámonos aquí cunha lenda 
etiolóxica, é dicir, que explica a 
orixe da rexión do Mar morto, 
zona desértica con moito xofre e 
asfalto cunhas augas mortas que 
impiden, pola súa densidade, 
mesmo o afundimento. 

6. Unha rocha branca daqueles luga
res desérticos semella unha figura 
de muller e inventóuselle esta 
historia, porque seica Deus lle 
mandara á muller de Lot no 
volve-la vista atrás. 

7. Decididamente coidamos que o 
delicto deSodoma foi viola-la 
hospitalidade. Tal é a opinión de 
Von Rad. 
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OBRADOIRO DOS NENOS 

Un día calquera, unha familia cal
quera. Acaba de estala-la guerra. 
A República de Menorilandia 

intentou un golpe de Estado, contra o 
goberno do imperio maiorilandés. Pero 
non é unha guerra calquera. Non hai 
armas. Un fluído tráfico de apostas corre 
polo teito caseiro. Obxectivo: demostrar 
ós pais quen debe mandar ... 

As batallas son apostas. As apostas 
reúnense na Gran Aposta. A Gran Apos
ta: o que gañe máis apostas. Apostas, 
apostas , apostas ... ¿Quén gañará máis 
apostas? 

As esixencias dos menorilandios 
(extraídas da Declaración de Guerra) 

1 º) Valoración do traballo: cando tra
emos unha boa nota, o gobemo de maio
rilandia móstrase indiferente, sen pegar 
preci amente saltos de xúbilo. Na contra, 
cando non saen boas notas, cae un crmti
nuo bombardeo de ameazas. Queremos 
que , ou e baixen as reprimendas, ou 
suban a gratificacións. 

2°) Participación na decisións: a 
nos partí ipación na. deci ión on ca e 
qu nula . Qu r mo mái participación 
na, d cL i n e tatai que no inflúan. 

3°) Dereito 6 ocio: cando ternos 
t mpo libre, é co tantea pregunta: ¿e non 
te nada que facer? Ternos traballo, si, 
pero sempre debemos ter un tempo de 

lecer. Tempo no que poidamos face-lo 
que nos pete. Dende ler ata durmir. 
Pasando por xogar a calquera xogo. 
Poder correr, xoga-lo futbol, estar cos 
amigos e, ¿por que non?: Ve-la televi
sión, oí-la radio, xogar ó ordenador, acti
vidades derivadas do desenvolvemento 
tecnolóxico. E se non ... ¿por que non 
podemos ve-las fazañas de Shongoku, 
oí-la nosa canción favorita ou xogar ó 
Dragón's Lair? 

4º) Caso deberes: baseado no ante
rior punto, os deberes do día reducen o 
tempo de lecer. Entendo a misión dos 

''P\DE-N .3AROS POR 200 GQ~ 
OS DE CA(NP\•r---~ 

ORDiA ¡cdMO SE PUXO O AA{)!) 
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deberes na casa e son partidario <lestes, 
pero non podo concebir, coma represen
tante de Menorilandia, o exceso ó que 
estamos sometidos en moitas ocasións. 
Entón, en favor do tempo de lecer, esixí
mo-la reducción dos deberes nas veces en 
que poden chegar a supera-las tres horas 
de tempo de realización (TdR). 

5º) Dereito á información: queremos 
que se nos responda a tódalas preguntas 
que fagamos, sexan do tema que sexan, 
sen rodeos, sen mentiras. Para que esta 
situación non nos leve a desenganos pos
teriores. 

6º) Dereito a amizade: Quremos 
poder desfrutar dos amigos. Os amigos 
son dos nosos mellares apoios que ternos, 
e se se suprimen, ¡zas! quedamos coxos. 
Está ben que se nos dean cc;msellos sobre 
eles, pero endexamais estes consellos se 
deberán converter en abrigas. Esta é a 
extracción directa de declaración. Eu, 
neno de trece anos, aínda que debería ser 
imparcial na redacción deste artigo, estou 
totalmente de acordo con Menorilandia. 
aínda que os adultos renden tamén os 
mellares momentos da nosa infancia 
(compartido cos amigos), non lles vén 
mal un tirón de orellas de vez en cando. 
Seguiremos informando. 

Q.C.M. 
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ECOLOXÍA 

Educación medio-ambiental: ¿por que? 

N un momento no que as agre
sións ós distintos espacios 
naturais, do noso país e do 

mundo enteiro, parecen imparables, 
atopámonos e conversamos con Xaco
be Meléndrez Fassbinder, membro do 
Colectivo de Educación Medio 
Ambiental (C.E.M.), formado por sete 
educadores que veñen desenvolvendo 
dende hai cinco anos as súas activida
des educativas no concello de Betan
zos. 

-¿Que é a educación medio
ambiental, e que pretenderles provo
car con ela? 

-Consiste en aprender, e ó tempo 
educar, no amor e respecto á natureza. 
Con este obxectivo realizamos expe
riencias e actividades variadas, tanto 
con cativos coma con adultos. 

Buscando unha nova relación 
entre o HOME e a NATUREZA: 
coñecendo cómo funciona, cómo 
podemos aproyeitala sen daña.la, cómo 
desfrutar nela ... 

-Fálanos dalgunhas destas acti
vidades: 

-Por un lado están aquelas que 
realizamos á marxe das escolas ou ins
titutos. Entre elas destacan: 

* Roteiros ecolóxico-culturais: 
Dirixidos a grupos de 30-40 rapa

zas e rapaces con idades comprendi
das entre 7 e 25 anos. A súa duración 
oscila entre 2 e 5 días. A través destes 
roteiros, coñecemos numerosos luga
res de grande interese ecolóxico, 
poñémonos en contacto coa cultura 
galega, partindo do medio máis próxi-

mo, ... e todo isto a 
partir dunha serie 
de actividade s 
divertidas e forma
tivas: estudio da 
flora e da fauna, 
xeoloxía , xogos 
cooperativos, ... 

* Campamen
tos de educación 
medio-ambiental: 

Dirixidos a 
rapazas e rapaces 
de 7 a 18 anos , en 
grupos de 40 aproximadamente, cunha 
duración que oscila entre 6 e 15 días. 
Profundízase no coñecemento natural 
e socio-cultural da zona. Desenvólve
se a capacidade de autorganizaGión, 
díalogo e cooperación no grupo , ó 
tempo que se toman responsabilidades 
nun medio distinto ó habitual. 

* Cicloturismo: 
Dirixido a grupos pequenos con 

idades superiores ós 16 anos. Despra
zarse en bici, sne contaminar, coñe
cendo as paisaxes e xentes, é o obxec
tivo desta actividades. 

* Cursiños: 
Afóndase nos distintos temas rela

cionados coa: Natureza (Ecoloxía dos 
rís, Bioloxía mariña, Astronomía, ... ); 
Artesanía (Cesterís, Tinxidos Natu
rais, Encadernación, Reciclaxe , 
Xoguetes, .. . ); Relacións humanas 
(Xogos Cooperativos, Terceiro 
Mundo, .. ). 

A duración pode ser de 2 a 5 días 
dependendo do tema a tratar. Ade-

Buscamos 
unha nova 
relación entre 
ohome ea 
na tu reza 

mais, realizamos outra serie de activi
dades en relación coas escolas: Festas 
ecolóxiGas (O Magosto, Festa das 
árbores , día da Paz, día dos dereitos 
humanos, ... ); Charlas escolares; Obra
doiros; etc. Neste momento, estamos 
moi metidos na preparación de cursos 
de "formación de formadores", é dicir, 
cómo axudar ós mestres e mestras a 
introducir todos estes temas de educa
ción medio-ambiental nas aulas. Esta 
actividade realizámola en colabora
ción coa Consellería de Educación. 

- Ademais da escola, ¿quen vos 
pide actividades deste tipo? 

- Neste momento , mantémo-la 
relación iniciada hai anos co Concello 
de Betanzos, e ternos realizado activi
dades para os concellos de: Carral, 
Cambre, Arteixo, ... Tamén coa Depu
tación de A Coruña, e con diversas 
asociacións: de diabéticos, de integra
ción xitana, de pais e nais de alumnos 
de colexios, de terceira idade, ... 

- ¿Como ve-lo futuro da educa
ción medio-ambiental en Galicia? 

- Está realmente difícil, pero 
seguiremos pelexando por iso. Nós, en 
concreto, levamos estes anos traba
llando voluntariamente. Tentamos por 
distintos medios facerlles ver ás insti
tucións a necesidade da educación 
medio-ambiental , pero os intereses 
van por outro lado. O pouco que se 
fai , ó noso entender, descafeínase. Por 
exemplo, púxose agora de moda o do 
papel reciclado , que está ben, pero 
para nós só ten sentido coma un recur
so, dentro dun programa máis global 
de sensibilización e conciencia ante o 
problema medio-ambiental. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruíbal Xosé Chao Rego 

Linguas asimétricas 

Déixame porfiar en que, cando se 
di que o galego e o castelán ( ou 
que o galego e o portugués) son 

moi parecidos estase dicindo unha media 
verdade. Polo tanto, tamén unha media 
mentira. Porque un galego enxebre, é 
dicir, puro non é simétrico co castelán nin 
co portugués. As linguas non son parale
las, coma as vías do tren. Rara é a frase 
na que non son converxentes ou diver
xentes. 

Supoñámo-la expresión castelá 
¡Ojalá ... !. Se o desexo é positiv o 
(¡ojalá venga!), o galego prefire ¡Deus 
queira que veña! que é o mesmo pero 
en cristián (Deus frente a Alá) Pero, se 
o de exo é negativo (¡Ojalá revien 
tes!), o galega dirá ¡Así estoupes! ou 
¡Inda estoupes! 

Moitas veces o galego prefire unha 
locución onde outra linguas prefiren 
unha a palabra. Diga o castelán desnu
d que galego preferirá dicir en coiro . 
Dig aquel necesariamente, que nós dire
mo por forza. E así a frase castelá El 
necesariamente habrá de integrarse en 
Suíza porque es meticuloso como ellos 

resultará en galego así: El por forza hase 
dar ben cos suízas, que é curioso coma 
eles. 

Outras vece·s é ó revés. Preferirá o 
galego unha palabra e o castelán unha 
locución. Di o castelán: Fue ella la que 
tuvo la idea ou es poco serio. E o galega 
dirá: ela foi a actuanta; ou é un paxarei
ro. 

Mira a asimetría destas frases Puse la 
olla al fuego y coció sola / Puxen a pota 
ó lume e f erveu polas súas. Diga o caste
lán ese señor desconfía, o galego dirá ese 
home está de pé atrás. 

Yo en tu lugar, iría en días alternos, 
porque en rigor no estoy obligado a ir 
tódolos días. Un alumno principiante sus
ti tuiría cada palabra cas telá por unha 
galega pero iso non daría galego enxebre. 
En galega sería Eu, de min a ti, ía día si, 
día non, porque en lei dereita, non teño 
que ir a cotío . 

Coma ves, se o galego e as linguas 
veciñas se parecen moito, pode ser que 
estean pensando nunha desas linguas e 
falando con palabras e gramática gale
ga. 

San Xusto tiña razón. 
Xa o dicía o trasno de 
Irimia aí atrás: San 
Xusto non apelaría. 

Os veciños celebran 
que a Carballeira 
sexa da parroquia, da 
parroquia enteira, 
non da Igrexa. 

A Igrexa queda fran
camente mal. Abriuse 
unha ferida absurda e 
inútil. 

Non deben ser eses 
os métodos da nova 
evanxelización. 

Posto que empeza a Coresma 

ó irimego aleuto 

quero recordarlle hoxe 

que é tempo de preceuto. 

Preceptivo era antano 

que o fregués fose con tino 

dándolle a doutrina ó crego 

que chamaban "o ensamino". 

Exame do catecismo 

que facía todo o pobo 

e ó señor cura levabap 

algún queixo e algú~ ovo\ 

. ~ - . \\~~\Cj 
Nest' asunt(l'd(\ idoutrina '\ 

\'~\ ~· 
ningún egués se despista: 

hai que ir á sacristía 

para se borrar da lista. 

Contra esa lei e costume 

non hal. recurso de amparo: 

se queres cumprir coa Pascua 

tes que pasar polo aro. 

Eses tempos do preceuto, 

al menos en aparencia, 

tralo Concilio perderon 

en boa parte a vixencia. 

Entre os cristiáns "conciliares" 

foi collendo gran aumento 

a importancia do perdón, 

a festa do sacramento. 

Pero os mais conservadores 

observan con impaciencia 

que a xente xa non confesa 

e fai pouca penitencia. 

Non estamos moi afeitos 

ó gratuíto perdón 

e á Igrexa irnos dispostos 

a pagar contribución. 

Un lembra que ó fillo pródigo 

o Pai lle fixo un trato: 

"nada de sentirte triste 

e que nos maten un xato". 




