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O enignta Fraga 

U n ano antes de chegar á presidencia, o Sr. Fraga Iribar
ne fixo publicar nos xornais galegas unha confesión 
galeguismo que el titulaba Galicia na encrucillada; 

nela don Manuel, ó amparo dun rexionalismo conservador que 
invocaba a Alfredo Brañas, sorprendeu. ¿Era o mesmo señor 
que anos antes quería o cambio da Constitución española no 
referente ás autonomías, que el vía coma perigo para a unidade 
de España? 

Tras <lestes presupostos vaticinábase, coa súa chegada a 
Raxoi, un paso atrás na defensa dos valores galegas .os que, por 
outra parte, nin Alianza Popular nin o PSOE levaran adiante 
con maior entusiasmo, salvo excepcións. O feito de que mil e 
un gaiteiros decorasen a toma de posesión do presidente Fraga, 
anunciaba un folclorismo rexionalista paralelo ó que cultivara 
a Falanxe. 

Pero empezou a haber sorpresas, aínda que os máis críticos 
non lle concedían creta ós xestos galeguizadores e interpretá
ban os májs coma producto das súas emocións ca das súas 
ideas. 

Sen embargo, boa parte do pobo foi experimentando, a 
propósito de viaxes moi criticadas pala oposición, que se facía 
presente unha imaxe de Galicia distinta. Por vez primeira o 
presidente da Xunta non facía cola para ser recibido na Mon
cloa e entraba en desconcertante diálogo afable con Fidel Cas
tro do que o eu partido fixera escarnio cando o presidente 

nzál z o vi itara. 
Así Galicia empezou a viaxar polo Estado español en pé 

de igualdade co presidente Ardanza ou Pujol, por falar dos 
máis cualificados. Pero a bomba estalou o día e hora en que o 
presidente Fraga ceibou ó aire dunha España atónita a procla
ma dunha Galicia con administración única, sen o incordio dun 
dobre portelo, estatal e autonómico. 

As opinións sobre a xestión de Fraga están moi divididas, 
pero resulta difícil negarlle audacia política e intelixencia estra
téxica de cara a unhas eleccións que se lle presentan máis <loa
das ca nunca, sobre todo coa ruín propina da nova lei electoral, 
se é que se aproba. 

Desde a cautela e a honestidade dámo-la benvida a todo 
paso que se dea a pral da nasa nación galega; expresión esta á 

, que don Manuel é reticente, como hostilidade lle ten á palabra 
autodeterminación, que para nosoutros é un presuposto básico 
da democracia. 

Pero a nasa pregunta básica é esta: ¿goza o presideute, 
dentro do conxunto dos seus subordinados de partido, de poder 
real, ou soamente desfruta dun poder simbólico, que non é 
pouco, pero que resulta insuficiente? 

O feito de que desde as omnipotentes Deputacións provin
ciais lle fixesen recuar no ambicioso e necesario proxecto da 
comarcalización de Galicia, por moito que se queira disfrazar 
tal fracaso, dá que pensar. ¿Con que autoridade moral pode 
reclamar a Madrid a Administración Única cando en Galicia o 
PP ten recorrida a lei de coordenación das Deputacións porque 
afecta ó poderes do seus "virreis" provinciais? E aínda con
cedéndolle sinceridade na súa conversión rexionalista, da que 
non temo por que sospeitar de primeiras, pensamos que acaso 
o naso pre idente estea, con relación ó avance da autonomía 
galega, mái no querer ca no poder. Porque, en definitiva, ¿dá 
para mái aba e caciquil do seu partido? 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Sensación de vivir coma negros 
As verdades máis eviden

tes son as que menos se 
levan nestes tempos que 
corren , porque son simples e 
directas , non sofisticadas e 
reviravoltadas coma a publici
dade que guía as nasas vidas. 
Verdades como que "a inxusti
za enxendra violencia" ou que 
"a raza e a clase social non 
xustifican a desigualdade". 

A violencia xa estaba al í. 
Non a inventaron os negros 
alporizados: nin os máis infor
mados, indignados coa sen
tencia que absolvía ós policías 
sádicos , nin aqueloutros con 
menos información e máis 
fame que seguiron ós primei
ros. A violencia estaba viva, ó 
axexo, agachada tralo deslum
brante Holywood boulevard, 
as fastuosas mans ións de 
Beverly Hills e os carpos per

fectos de Santa Mónica 
Beach. 

Mentres, o que a tele dá 
de comer á nasa mocidade é 
precisamente toda esa fantas
mada, toda esa "Sensación de 
vivir" coma caramel itos men
talmente capados, que acoden 
a clase no seu descapotable, 
ignorantes e insensibles para 
todo, agás para a estup idez 
adolescente que se eleva á 
categoría de asunto trascen
dental. Á vista do que pasa 
real mente ás po rt as de 
Beverly Hílls, a famosa serie 
de televisión vírase coma pro
paganda impúdica que debía 
poñer máis que colorados ós 
capullos eses, inmaculados e 
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arrepeitados con pegamín, 
que agora andan palas espa
ñas vivindo das rendas do seu 
adormecente producto televisi-
vo. 

O caso é que, propagan
das á parte, á hora da verdade 
os Estados Unidos decidiron, 
con toda a razón , invadirse a 
si mesmos . Bush houbo de 
reunirse co seu Xefe de Esta
do Maior para cambiar de con
tado o seu obxectivo militar, 
porque o inimigo do imperio, 
os pobres alporizados, esta
ban na casa. Así que aparca
ron o de Libia por uns diíñas e 
mandaron a Los Angeles á 
Garda Nacional e ó Sétimo 
rexemento de Ford Old, exper
to en aventuriñas terceiromun
distas coma as de Panamá, 
Granada e Iraq , para que inva
disen California. 

Mira ti qué final sorpresa 
para a era Reagan: invadido o 
mundo todo, invadímonos nós 
e xa non hai quen nos pare. 
Así conseguimos "sensación 
de vivir" eternamente e esque
cemos a ese tercio de negros 
e negras por debaixo do limiar 
da pobreza e a ese 40% de 
negras e negros menores de 
v inte anos sen ocupación . 
¡Toma sensación! 

Lección aprendida: cof)tra 
pobreza, sétimo de cabalería. 
E, para calma-las críticas, 
mesmo podemos crear unha 
comisión para que estudie o 
tema. Que non se diga que 
aquí, no paraíso, non ternos 
corazón. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

A media botella de Fraga 

Despois de lido o que no número 
anterior de IRIMIA se escribiu 
nesta mesma páxina, houbo quen 

me fixo estas dúas observacións: a pri.
meira, que sempre tiñamos que colle-las 
cousas que nos parecían negativas en 
Fraga, e algunha causa boa tería tamén; 
e segunda, que ese exercicio cristián de 
olla-la vida para ir descubrindo nela algo 
da presencia e da chamada de Deus era 
moi complicado e incluso arriscado. Dou
lle a razón a quen me fixo estas observa
cións, e coméntoas, logo, un pouco. 

A media botella 

A administración única 

fai falla, simplificación en moitas tramita
cións, algo de recuperación da personali
dade nacional de Galicia, posibilidade de 
xestionar algo máis desde Galicia o que a 
Galicia afecta, etc. Claro que hai quen se 
pregunta se é por todo isto polo que se 
demanda esa nova fórmula política, ou se 
é por amorear nas mans maiores parce
las de poder, pero iso xa é outro conto no 
que agora non entramos. 

Menos chulos e dogmáticos 

Recoñezo que os cristiáns estamos 
moi mal afeites pola nosa tradición espiri
tual, e así sempre somos moi dados a 
mira-las cousas desde o lado negativo, 
desde o que aínda falta por facer, tanto 
cando ollamos para a nosa mesma per
soa ou vida, como cando ollamos para os 
demais e para a nosa sociedade. 

E iso dános un aire máis ben triste e 
pesimista. Somos máis dados a pedir per
dón ou axuda que a dar gracias. Das dúas 
persoas que contemplan unha botella 
mediada de auga, nós case sempre nos 
poñemos no lugar da que se laia polo que 
falta por encher, e non no lugar da que se 
felicita por ter xa media botella chea. 

E postes, logo, a lle ve-lo lado bo de 
Fraga, o noso Presidente, salta á vista o 
que nestes días tanto se está a falar, o 
da administración única. Está por ver en 
que dará todo isto, porque unha cousa é 
falar e outra dar froito. E ninguén dubida 
que Fraga fala abondo, por exemplo, co 
gran proxecto agrario que se presentou 
en Bruxelas hai un ano. ¿Onde vai? 

Sobre a segunda observación referen
te ó complicado que é dar opinión cristiá 
sobre os feitos da vida, recoñezo que si 
que o é; moito máis doado resulta botar un 
discurso ou unha prédica en xeral sobre 
tal ou cal asunto, ca collerlle o pulso ávida 
en calquera cousiña que a vida nos ofrece. 

Pero, claro, isto non lle quita ningunha 
importancia nin urxencia á necesidade de 
achegarnos ávida, para desde ela ir des
cubrindo a gracia e a vontade de Deus, e 
tamén o pecado da xente. Máis ben nos 
invíta a unha grande aprendizaxe, e a que 
antes de falar en plan de mestre sobre o 
divino e o humano, tomemos moitas pre
caucións. Invítanos a ser menos chulos e 
dogmáticos e, en cambio, a procurar ser 
máis humildes e buscadores. Cousa que a 
case todos nos fai boa falla. 

Pero, con esa pequena salvidade, o 
da administración única parécenos moi 
ben, visto con sensibilidade cristiá: posi
ble reducción do gasto público onde non 

A Ascensión do Señor (28 de Maio) 
"Díxolles Xesús: ... recibiréde-la forza do Espírito Santo e 

seréde-las mi ñas testemuñas... E dito is to, elevouse á vista 
deles. Eles estaban a titar para o ceo... Nesto presentáronse 
dous homes vestidos de branca e dixeron: Galileos, ¿par que 
seguides o/landa para o ceo? ... " (Feit 1, 1-11 ). -

No ano 1974 saíu ó mercado do disco unha gravación de 
música relixiosa que considerei daquela o mellor disco de música 
relixiosa popular dos nasos días; e aínda hoxe o considéro insu
perado, pala calidade das letras e da música e mesmo polos 
arranxos e interpretación: Aquí en la tierra. O principal artífice 
do disco era o músico Miguel Manzano, pero con el estaban as 
fermosas letras do poeta José Antonio Olivar e os arranxos de 
Pedro lturralde 

ó cavilar este ano na Asunción, de seguida lembrei unha 
das fermosas cantigas do disco: Tiempo de despertar, a súa 
incisiva letra segue hoxe senda válida para cantar e meditar, 
aínda que os cristiáns teñan menos ganas de cambia-lo 
mundo. ... 

d cQ(i fACEOES AHÍ 
oLL.NJDO d ceo? ... J 

=::ll ' tvost·dWE. -rACEJJe:s 
AAro LJWDo ó 7>6BrJXt:>? . '· 

"Mirad al suelo, corred la voz 
de que en los hombres está el Señor. 
No hagais castillos para soñar, 
pues cada día tiene su afán. 

Marchó el Señor dejando como encargo 
cambiar el mundo en todos sus cimientos, 
algún día vendrá y pedirá cuentas: 
pagará a cada cual según su esfuerzo; 
querrá el Señor razón clara y concreta 
del mal y hasta del bien que no hemos hecho, 
el Señor será justo en su sentencia: 
hoy no se puede estar mirando al cielo. 

Está la libertad encarcelada, 
los bienes en poder de pocos dueños, 
es el hambre la espiga que más crece 
y la envidia nos corroe todo el cuerpo. 
Quebraron la garganta del que hablaba 
gritando la verdad a los mil vientos; 
por maestro se puso el mentiroso: 
hoy no se puede estar mirando al cielo". 
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A PENEIRA 

NON TODOS PASAN, pois 
cada época xermolan entre a 
mocidade novas inicia ti vas, 
afnda que son pouco arroupa
das pola masa dos xoves. Así 
"Estudiantes Solidarios", que 
traballa na Universidade de 
Santiago e que organizan con
ferencia e acaban de crear un 
Centro de Información e Docu-

O ASCENSO DO CELTA e 
o campionato de España de 
motocross 80 e 250 ce en 
Pontevedra o derradeiro día 
de te mes son os grandes 

< No me 
Rúa ou parroquia 

mentación sobre o Terceiro 
Mundo (Rúa Espiñeira, 13 
baixo) e unhas Xomadas sobre 
Drogas ... , ou outros mozos que 
acaban de pór en funcionamen
to a "Radio Calimero" na 
mesma cidade co obxectivo de 
crear un medio alternativo no 
que teñan cabida sobre de todo 
os colectivos marxinados. 

acontecementos do deporte 
nes tes días, pois a Volt a 
ciclista a España calou no 
noso pobo, a pesar dos 275 
millóns que gastou a Xunta en 
publicidade co Xacobeo 93 , 
sen que pasase por Galicia e 
sen ningunha representación 
de ciclistas do país. A Xunta 
destina cada ano vintecinco · 
millóns para potenciar este 
deporte. Álvaro Pino estivo 
coma técnico do Kelme e 
Manolo Carrera, do Lotus. 

O MEIRANDE DESCU
BRIMENTO da cosmoloxía 
veu servido polo Satélite 
Cobe, que acaba de medi-las 
ondulacións do que se ere que 
foi o comew do Universo: a 
explosión inicial ou " Big 
Bang" hai agora quince mil 
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Alfonso Blanco Torrado 

millóns de anos. Son os pri
meiros pasos para entender 
cómo xorde a estructura do 
universo e as galaxias ... En 
menos dun segundo, o Uni
verso medrou máis dun trillón 
de trillóns de trillóns de tri
llóns de veces .... 
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MOi GRAVE é a situación 
das mulleres toxicómanas do 
noso país, que segundo un 
estudio que acaba de publica-
1 o Hospital Municipal de 
Vigo, o vinteoito por cento 
delas rematan na prostitución 
para poder merca-la droga. 
Das mulleres estudiadas que 
chegaron a estar embarazadas 
o 55,5% remataron en aborto, 
e os nenos que nacen teñen 
un futuro moi negro; así, na 
actualidade hai dous nenos de 
cinco meses abandonados nun 
hospital da Coruña, e que son 
portadores de anticorpos da 
sida. 

EN~ALEGO 

i i:f#tíRfi! 

EUSKAL TELEBISTA 
ofrece programas en galego 
na súa segunda canle, e por 
isto mesmo acaba de ser aga
sallada polos centros galegos 
de Euskadi, e os galegos en 
Cataluña celebran o vintedous 
a Festa das Nosas Letras con 
Milladoiro ... Mentres tanto, 
cento noventa e catro conce
llos non cumpren coa lexisla
ción vixente sobre o uso do 
noso idioma, e os outros 
cento dezanove andan arras
tro na súa meirande parte. 

A PLANTA INCINERA
DORA DE MEIRAMA para 
residuos sólidos e tóxicos, a 
cargo dunha empresa na que 
participan a Xunta de Galicia 
e Penosa, vai crear proble
mas no ambiente, e non 
amaña a recolleita de resi
duos nas distintas poboa
cións. O proxecto vai acom
pañado doutras catro plantas 
de reciclaxe nas provincias, 
que alimentarán a de Meira
ma. O máis grave aínda é a 
desfeita ecolóxica. 

REFREY, a fábrica de máqui
nas de coser no barrio vigués 
de Bauzas, con douscentos 
cincuenta traballadores, pasa 
por unha situación crítica, ante 
a pasividade das administra-

VIGO quere se-la capital do 
Eixo Atlántico e está a facer 
proxectos de grandes inver
sións en infraestructura; des
pois de moitos anos de ane
mia municipal, agora unha 
inxección de Madrid pode 
axudar a dar uns pasos a esta 
cidade que loita por acurtar 

NO BARCO DE V ALDEO- distancias con Portugal. 
RRAS están a mobilizarse 
porque o seu Hospital 
Comarcal non funciona como 
cómpre a un centro de saúde 
que atende a catorce conce
llos da bisbarra. Están, por 
exemplo, sen trau_matólogo, 
nunha comarca cun alto índi
ce de accidentes laborais, 
debido á industria da lousa. 
Tamén na saúde hai núcleos 
máis favorecidos ca outros e 
o mundo rural segue a estar 
marxinado a pesar da propa
ganda oficial. 

OS DEPUTADOS "PA
SAN" DE MADRID, pois 
moitos deles non asís ten 
durante meses ás xuntanzas 
do Congreso de Deputados; 
entre os que máis "latan" 
están os alcaldes da Coruña e 
de Viveiro, do PSOE e do PP, 
respectivamente, iso que ata 

cións ... A construcción dunha 
nova empresa, coa venda dos 
solares actuais e a prexubila
ción de setenta empregados, é 
unha solución cunha subven
ción da Xunta. 

agora só traballaban naquela 
casa tres días á semana ... ; 
quere dicir que ata os partidos 
centralistas están a urxir unha 
"voz galega" naqueles círcu
los, e sen e quecer que o que 
asisten están mudos, e así o 
nome de Galicia soa a chino 
no debates do E tado. 
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A oración de súplica 
por Miguel An.xo Araújo Iglesias 

Acabo de le-lo editorial de IRIMIA nº 384, que leva por 
título "¿Un deus fontaneiro?", no que, alá no fondo, parece 
que se tenta deixar un pouco no ridículo o encargo dos seño
res bispos galegos pedindo oracións pola chuvia. 

Coido que o devandito escrito, quizais sen querelo, 
achégase abondo ó xénero literario da caricatura, o que lle 
fai que, tentando dicir unha verdade, a diga de tal xeito que 
resulta unha mentira. Estou de acordo co que alí se quere 
dicir, peró fai falla toda unha hermenéutica para salvar algo 
que penso é substancial: a oración de súplica ou petición. 

Hai que recoñecer que os nosos cristiáns sofren un 
fondo reduccionismo neste eido da oración, quedándose 
case exclusivamente coa oración de súplica, e esta limitada 
case sempre á petición de bens materiais e milagreiros: a 
saúde propia ou dun parente, as oposicións, o gando, a 
colleita, a chuvia, etc. En cambio teñen case esquecida a 
oración de acción de gracias e louvanza, de bendición, con
versión e invocación. A impresión que produce o citado edi
torial é que os bens materiais non teñen por que estar pre
sentes na nosa oración. 

A mellor escola de oración para un cristián debe se-la ora
ción bíblica. Pois ben, as formas máis frecuentes e máis signi
ficativas desta oración bíblica son a súplica e a loanza. O 
home bíblico, o mesmo Xesús, non só loa a Deus polas súas 
marabillas; non só o busca, senón que, aínda con máis frecuen
cia, lle pide polas súas necesidades. O que suplica está sempre 
convencido, calquera que sexa a súa situación na que se atopa, 
de que Deus ten firmemente na súa man os acontecementos. A 
confianza non desfalece; é unha confianza que non asume 
nunca a forma de evasión, senón que apuxa sempre a facer 
fronte ás circunstancias. Non se trata de que Deus nos vaia da
la chuvia, senón de que, <liante dunha circunstancia como esa, 
vexamos nós cal debe se-lo noso compromiso desde a fe. 

A oración de súplica abre novas posibilidades de cora
xe, de impulso; libera enerxías novas . e conduce a cotío, a 
través dun exame de conciencia, a descubri-las razóns pro
fundas do mal. A súplica é unha oración verdadeira, útil e, 
en certa maneira, a máis sincera, capaz de soste-lo crente 
fronte á distancia entre o proxecto de Deus e os seus mentís· 
históricos. 

O modelo perfecto de oración é o Noso Pai. Pois alí, 
Xesús nos manda que oremos: "Danos hoxe o noso pan de 
cada día". Esta petición do pan é a máis humilde; pero está 
no centro, o que indica a súa importancia. Algúns tentan 
defender que aquí se trata do pan escatolóxico. Pode ser, 
pero non só, tamén do pan, do alimento de cada día. Unha 
lembranza do texto dos Prov 30,8: "Déixame come-la miña 
ración de pan, non me deas nin pobreza nin riqueza, non 
sexa que, farto, renegue dicindo: ¿ Quen é ese, Señor; ou que 
empobrecido, ro u be aldraxando o nome de Deus". 

A chamada á oración con motivo dunha seca, ten que 
ser unha chamada a comungar con Deus na nosa debilidade 
e na nosa necesidade. A súplica nace na angustia e desem
boca na confianza: "O que queiras ti". 



DA CONQUISTA Ó ENCONTRO Xavier R. Madriñán 

A resistencia dos indios 

F recuentemente se utiliza a historia 
coma un instrumento de reafirma
ción dos sentimentos patrióticos, 

deixando de ser un relato obxectivo para 
se converter nun apaixonado canto das 
glorias e dos heroes nacionais. Deste 
xeito a historia oficial cumpre a función 
de transformar en orgullo a pertenza a 
unha patria presentada coma superior ás 
demais. Toda a traxectoria histórica da 
nación atopa xustificación, ben na bonda
de propia, ben na maldade allea. 

Segundo a visión exposta, o pasado 
de cada país se limita a miúdo a unha 
mera sucesión de fazañas e triunfos 
patrios. Ei-la razón pola que o relato his
tórico español máis superficial da con
quista de América consiste unicamente 
na loanza das marabillosas aventuras dos 
Pizarra, dos Cortés, dos Núñez de Balboa 
e mesmo dos heroes anónimos que impu
xeron o dominio colonial. Enganos, vio
lencia, inxustiza ... todo se desculpa ante a 
grandiosidade da súa incrible obra, que 
non é máis cá da mesma patria. 

A loita contra o invasor 

Non se trata, pala nasa parte, de tras
toca-la versión tradicional substituíndoa 
pala outra cara da conquista e ensalzan
do as glorias dos pobos indíxenas. A his-

A española 
nun mapa de 
Colón. 

Un debuxo 
do tempo da 
Conquista 

toria non debe servir a intereses ningúns 
nin cambia-los papeis dos bos e dos 
malos. Pero si debe servirá verdade, des
mitificando o relato que nos quefe facer 
crer que foron o enxeño e a afouteza dos 
españois -senda tan poucos en núme
ro- os que causaron a rápida derrota de 
millóns de primitivos selvaxes. 

Ocúltase a loita - rexa, constante, sis
temática- dos indíxenas contra os inva
sores tralo desconcerto e sorpresa iniciais. 
Por suposto que foron vencidos: armas de 
pao e pedra nada podían contra os cabalas 
- impresionantes por descoñecidos para 
eles-, contra os trerribles cans adestrados 
para matar e, sobre todo, contra as armas 
de fago. A superioridade técnica explica 
moitas causas. Pero non hai dúbida de que 
a submisión non foi aceptada de bo grao e 
de que o réxime colonial tivo que manter
se pala violencia, verdadeiramente vandá
lica nos primeiros decenios. 

Unha prolongada resistencia 

Aqueles seres que Colón describiu 
coma bondadosos e inocentes, pronto 
pasaron a defender con coraxe a súa terra 
e a súa liberdade ó se decataren das ver
dadeiras intencións dos recén chegados. 
A loita comenzou xa na illa Española, 
onde os aborixes aniquilaron ós primeiros 

invasores que Colón deixara no forte 
Natividad. 

Non son fontes indíxenas, senón as 
mesmas crónicas españolas da conquista, 
as que nos falan da encarnizada resisten
cia dos nativos en Cuba, Porto Rico, Flo
rida -inconquistable-, México, Hondu
ras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Chile ... 
Mesmo sabémo-los nomes dos máis 
importantes dirixentes da loita. 

Cuauhtémoc encabezou a defensa 
nas cidades náhuatl mexicanas, na que 
morreron centos de miles de homes 
(pobos enteiros se suicidaron antes que 
entregarse) . Manco Capac mantivo a loita 
dos incas, pobo que nunca deixaría de 
resistir, anque tivese que retirarse ás altu
ras dos Andes para mante-la súa cultura. 
Lautaro e Caupolicán simbolizan a loita 
victoriosa dos araucanos, que cerraron o 
sur do continente ós europeos ata o sécu
lo pasado. Guaranís, chibchas, maias, 
pequenas tribos, ... todos resistiron como 
puideron. 

Aínda a fins do século XVIII, case 
trescentos anos despois do 1492, Túpac 
Amaru capitaneou en Perú un levanta
mento multitudinario dos indíxenas con
tra os abusos do réxime colonial, que tivo 
que empregar toda a súa forza militar 
para acabar coa sublevación. 

A agresión continúa 

Hoxe mesmo, as comunidades indí
xenas seguen senda víctimas na súa pro
pia terra e reclamando os seus dereitos. 
En xuño de 1990, Ecuador foi paralizado 
por un gran movemento de protesta indí
xena que culminou coa esixencia de auto
gobemo para os pobos indios, reivindica
ción rexeitada polo Gobemo por atentar 
contra a unidade nacional. 

Onde son maioría, os indíxenas son 
marxinados. Onde xa non son máis ca 
uns poucos, coma nas selvas amazónicas, 
están senda exterminados. Admirémonos 
e reflexionemos coas palabras de Darcy 
Ribeiro: "Se hai algo que celebrar neste 
centenario é a resistencia secular dos 
indios, que, loitando contra todo e contra 
todos, sobreviven, permanecen indios 
mantendo sempre a súa identidade étni
ca". 
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REPORTAXE ¿De que vai a Adm 

Co tema da Administración única 
armouse moito rebumbio político. ¿ É 
para tanto? ¿Supón reinventa-lo 

Estado, como afirma o PSOE? ¿Supón dei
xar fóra de xogo ó nacionalismo, tal como . 
afirman os xornalistas anti-nacionalistas? 
¿Supón algo meditado e asumido polo P P, 
como pretenden facernos crer os seus diri
xentes madrileños? 

Diversas maneiras de le-la cons
titución 

Para empezar, a proposta de Fraga 
é con titucional. Só se pode afirma-lo 
contrario por interese político. Quizais 
scxa, f ctivamente, o máximo que a 

n titu ión permite, pero entra dentro 
da úa p sibilidades. Outra cousa é a 
r forma do Senado que esa rexionali
zación integral, que se albisca trala 
proposta, parece pretender. 

O Estado das Autonomías da 
Constitución do 78 é o resultado dun 
consenso no que participaron, tamén, 
forza nacionalistas. Por iso é unha 
forma de Estado estrañ que admite 
varias interpretacións: unhas que o 
identifican coas fórmulas de federalis
mo cooperativo europeo (Alemaña), 
outras que máis ben interpretan como 
un Estado rexionalizado e descentrali
zado (Italia); hai mesmo unha terceira 
po tura que afirma que algo tan impor
tante coma a organización territorial 
do E tado quedou sen definir. 

O ca o é que a lectura que fixeron 
os gobernos de Madrid foi sempre a 
máis centralista. Hai feítos ben simbó-
1 ic o que ilu tran e a afirmación 
nacional do centro obre a periferia e 
que algún hai que pensa que arrincan 
do golpe militar do 23 de febreiro. Por 

xemplo a impo ición do termo 
"na ión ' aplicado ó a E paña ("Esta
d da nación", "información nacio-
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nal" ... ) e o uso exclusivo dos termos 
"rexión" e "comunidade autónoma", 
ou o bárbaro "autpnomía", para cha
mar ós territorios periféricos, enterran
do o termo "nacionalidade", presente 
no título preliminar da Constitución. 
Outro dato é o asunto do idioma: tóda
las conquistas das nacións periféricas 
en cuestión de idioma propio fixéronse 
a pesar do receo, o regateo e a oposi
ción dos poderes centrais constituídos, 
especialmente o Gobemo e o Tribunal 
Constitucional. Nese proceso está 
implicado o PSOE e tamén o PP: sem
pre houbo consenso nesa interpreta
ción. 

¿Que é a administración única? 

Na Constitución establécese un 
Estado complexo, onde o poder non 
está dado en exclusiva ós órganos do 
Estado Central, senón que se distribúe 
territorialmente. Créanse as comunida
des autónomas (art. 137), co seu parla
mento (cando menos as históricas 
aínda que, despois , coa política do 

"café para todos" o modelo se exten
dese ás demais) . E créanse, ollo, por
que, de entrada, recoñécese que as 
nacionalidades e rexións xa existían 
(art. 2), que tiñan, polo tanto, vida pro
pia anque estivesen agachadas baixo o 
centralismo e a uniformidade imposta. 

Distribuír poder é distribuír com
petencias sobre asuntos ou materias. 
Unhas danse en exclusiva ó Estado 
Central (así, Facenda, lexislación labo
ral, emigración,... e un longo etcétera 
de substanciosas atribucións); outras 
poderán ser exclusivas das Comunida
des Autónomas se son "recepciona
das" nos seus Estatutos (así, organiza
ción das súas institucións de autogo
berno, ordenación do seu territorio, 
artesanía, asistencia social,. .. e outras 
máis non demasiado substanciosas). 

Pero a maioría das competencias 
son compartidas, tanto as que a Cons
titución chama exclusivas do Estado 
(art. 149): como as que di exclusivas 
das comunidades autónomas (art. 148) 
non hai máis que reler estes artigas e 
mirar cómo na maioría dos casos, des-
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linistración Unica? 

pois de citar unha competencia, hai un 
inciso que empeza cun "sen prexuízo 
de", "de acordo con", "dentro dos 
obxectivos de", ... ou ben, cómo certas 
competencias (estradas, obras públi
cas, portos ... ), están limitadas polo 
"interese xeral", sendo o Estado cen
tral ó que determina que estradas, por
tos, obras, etc. son do seu interese. 

Nas competencias compartidas, o 
Estado fai as leis e a Xunta de Galicia 
os decretos que a desenvolven (velaí o 
caso do famoso descanso de fin de 
semana da flota de arrastre). Ou ben, o 
Estado fai tanto leis coma decretos e a 
Xunta simplemente administra ou xes
tiona unha competencia allea, esto é, 
fai de oficina do Estado central. 

Sen embargo hai un artigo, o 150, 
que está pensado para introducir "reto
ques" nese deseño constitucional. Ese 
artigo foi usado (para algúns forzando, 
por interese político, o seu contido) 
para iguala-lo nivel de competencias 
propias de Valencia e Canarias co das 
nacionalidades históricas. 

Sen embargo parce roáis acorde 
coa letra da constitución darlle o senti
do que lle dá Fraga na súa proposta: 
unha vía para encomendar ás "autono
mías" a xestión (a "administración") 
de competencias estatais. 

Sería o caso típico das "estradas de 
interese xeral" (o tramo galego das 
autovías famosas, por exemplo): 
seguirían respondendo a un plano, un 
trazado, un presuposto e un control do 
Ministerio, pero serían feítas, neste 

. caso contratadas, pola única adminis
tración en Galicia: a administración 
autonómica). 

Non se trata de que as nacionalida
des teñan máis poder. Tal sería unha 
postura nacionalista. Só de que admi
nistren máis asuntos, aínda qu trate 
de asuntos doutro. 

¿Que supón a adminisb·adó1n 
única? 

A interpretación rexionali ta d 
150.2, que quizais como xa apuntam 

non dá para roáis, faiq ue se poida rei
vindica-la administración única coa 
constitución na man. 

Esa proposta ten a grande vantaxe 
de simplifica-la administración, de 
evitar duplicidades, de acabar con 
delegacións de ministerios sen ningún 
sentido e de dar materia a direccións 
xerais da Xunta que están case de 
adorno. 

Pero que quede claro: o parlamen
to .de Galicia, os representantes do 
pobo galego, terán o mesmo poder 
limitado sobre mesmo limitado núme
ro de asuntos. A administración única, 
como o seu nome indica, é cousa do 
poder executivo., e non poder de deci
sión, senón permiso de execución. Iso 
si, elimínase boa parte do dobre porte
lo, da dobre administración, do eterno 
¿de quen depende esto? 

Administración única e naciona
lismo 

A proposta de Fraga, con todo o 
que tivo de arroutada política, pillou 
en fóra de xogo a case todos. En pri
meiro lugar ó propio PP que acababa 
de asinar un pacto autonómico alleo a 
ese fervor descentralizador, e que, en 
definitiva, soubo do "órdago" de Fraga 
a través dun Fax. En segundo lugar ó 
PSOE, desbordado e sen argumentos 
de fondo fronte a unha proposta cons
titucional que pon en evidencia o seu 
"interese" en conservar unha adminis
tración duplicada. 

Tamén colleu ben por sorpresa ás 
forzas nacionalistas, que reaccionaron 
dunha maneira un tanto discutible: 
votando en contra. Compréndese a súa 
indignación pola actitude prepotente e 
desprezativa dos conservadores no 
parlamento galego, pero, ¿non tería 
máis aquel apoia-la proposta, demos
trando asemade que e daba -por 
fin- a razón a unha parte das súas 
t ,es? 

E dicimo tal en mingua da dife
r n ia entre o rexionalismo fraguista e 

na ionali mo. O nacionalismo parte 

e . ~ 
da construcción do Estado dende o 
"principio das nacionalidades": son 
estas as que configuran ó Estado e non 
ó revés; as nacionalidades son as 
depositarias da soberanía (competen
cias, poder orixinal); as nacionalidades 
teñen o dereito a decidí-la clase de 
pacto ó que chegan entre si para con
seguir unha unidade superior e roáis 
eficaz. 

Por iso, o nacionalismo esixe a 
reforma da constitución non só no que 
atinxe ó senado, senón á incorporación 
deses principios. As competencias, en 
definitiva, serán íntegramente propias 
das nacionalidades, pactando na carta 
constitucional cales se reservan e cales 
ceden á Unión, Estado federado ou 
como se queira chamar. Unha integra
ción negociada e libre, semellante á 
que se está dando na Europa Comuni
taria. 

Outra cousa é o delicado proceso 
político para acadar ese estado de cau
sas partindo de onde estamos, enten
dendo que os atallos en política non 
levan normalmente ó destino pretendi
do. 

De momento unha racionalización 
administrativa que favoreza que a 
maioría das competencias, por suposto 
que as propias, pero tamén as estatais, 
sexan "administradas" por Galicia, 
non vai, precisamente, na dirección 
aposta á alternativa nacionalista. 

Xusto é recordarlle ó señor Fraga, 
sen embargo, que hai importantes 
competencias que xa poderían ser 
administradas pola Xunta sen botar 
man do artigo 150 da constitución. 
Son competencias asumibles co estatu
to de autonomía na man, como a xe -
tión do INEM (Instituto Nacional de 
Emprego) ou do INSS (Instituto 
Nacional da Seguridade Social), ou a 
creación dunha auténtica policía autó
noma entre outras. Non vaia ser que o 
da Administración única se desinfle 
polo carniño e quedemos a velas vir. 

HADRIÁN CAMBREIRO 



MAREIRA Severino Gestoso 

Non é para facer festa 
Son orgullosos, son xente de f é, 
eran pescadores antes de nacer 

(Patxi Andión, 1.970) 

O fallo do Tribunal Constitucional sobre 
o problema que enfrentaba ós armadores dos 
buques perqueiros de arrastre do litoral coa 
Consellería de Pesca, no que se dá a razón a 
esta última, debese tomar coma un primeiro 
paso no longo camiño que falta por percorrer 
para lograr que o traballo no mar sex máis 
digno e máis humano. Refírome ó problema 
do descanso semanal dos mariñeiros. 

Non se trata aquí de tomar partido polos 
uns ou polos outros, entre outras causas, por
que penso que se fundou máis en actitudes per
soais, que nun auténtico desexo de xusto espiri
to social , xa que non se debe esquecer que, por 
unha banda estaba un sector do empresariado 
pesqueiro, e pola outra un Goberno Autonómi
co de definido matiz conservador, o que resulta 
no mellar do casos, polo menbros, curioso. 

Por iso preo úpame que tanto aplauso e 
tanta adhe ión inquebrantable propios doutros 
tempos, no f aga esquecer 6 home, ó pescador, 
s n que -aínda que e silencie- non existiría a 
actividade pe queira. De como é, do que 
pen a, a comunidade pesqueira galega é o que 
trataremos de seguir profundando aquí, en liña 
co expre ado no artigo do mes pasado. 

A fala 

Admítese normalmente que a poboación 
galega falante, anda o 70 e 80 por cento do 

FALAN; 
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total dos habitantes desta Comunidade Autó
noma, e esta porcentaxe cúmprese perfecta
mente entre os pescadores, xa que, pregunta
dos sobre catro supostos (galego;galego/cas
telán; castelán/galego;cast~lán) a suma das 
dúas primeiras opcións, é dicir, a de falar 
unicamente galega e falar galega con moita 
máis frecuencia que castelán, significa o 80,5 
% do total (76,8 % en 1.988) con clarta ven
taxa para os que falan unicamente galega, 
mentres que os que se inclinan polo idioma 
de Cervantes, non chegan en ningunha das 
dúas enquisas ó 10 %. 

As vacacións 

Quen pense que a medida coa que se 
abre este artigo é suficiente para facer festa, 
xa pode ir devolvendo os foguetes e dicirlle á 
banda de música que non baixe do autobús, 
pois os datos que se desprenden da pregunta 
sobre as vacacións, mostran o lonxe que 
aínda están as xentes do mar dun mínimo 
equilibrio social. Así, e agás un 12,2 % que 
se refusian no "non saben/non contestan", e 
outro 26,8% que declara estrictamente que 
son "malas", o resto dános unha idea de 
como está a cuestión do descanso neste sec
tor, e podemos ler: 

"pésimas", "non existen", "curtas e 
malísimas", "curtas", "¿hai vacacións?", 
"desastre'', "unha porcallada", "fatais" ... e 
aínda poderíamos escribir máis adxectivos. 

E conste que estes datos do 92 non son 
casua1idade, nin producto do mal momento 

OS FUTUROS MANDOS PESQUEIROS 

pesqueiro actual, pasto que, na enquisa do 
1.988, os resultados foron semellantes; o 
29,4 % opinaban daquela que "malas", o 
18,7 % falaba do que "non existían", o 
16, 1 % queixábase do "pouco tempo" das 
mesmas e o 14,3 % dicía que eran "malísi
mas", por citar unicamente os grupos máis 
importantes de respotas que superaban o dez 
por cento. 

A necesidade de evita-lo aplauso 

Queda tanto por facer, que valorando 
todo o que ten de positivo o descanso sema
nal, eremos que non debería por si só ser 
motivo de festa, xa que é aínda moitisimo o 
que socialmente queda por facer nun sector 
do que todos falamos e do que tan pouco 
coñecemos. 

O cadro adxunto reflexa tamén a opinión 
dos pescadores sobre a incorporación de 
España na CEE en materia pesqueira; a falta 
de espacio obríganos a deixa-lo comentarios 
sobre a Europa Azul para outra ocasión, men
tres, quizais sexa un bo momento para relem
brar aqueles versos de Celso Emilio Ferreiro, 

Si dixera que sí ... 
entón sería o intre 
de jalar seriamente 
de batalla de flores 
nas festas do patrón. 
Pero non. 

CREN QUE AS VACACIÓNS 

NA PESCA SON; 

OPINAN QUE A .INCORPORACIÓN 

Á C.E.E. EN MATERIA 

PESQUEIRA É ; 

Mala 

Curtas/ Poucas 
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O CAMPO 

Cooperativismo hortofructícola: 
evolución e perspectivas 

E stán representadas por toda 
Galicia cooperativas e empresas 
comercializadoras e productoras 

de productos da horta. Son poucas e 
atomizadas en función do sistema pro
ductivo, centrándose en certas comar
cas (Bergantiños, O Salnés, As Mari
ñas, O Rosal, etc.) onde este sector está 
maiormente representado. 

Algunhas destas cooperativas teñen 
xa 20 anos de andadura, motivadas no 
seu momento, entre outras, pola necesi
dade de proveerse de materias primas 
(plantas , sementes , plásticos, etc .) así 
coma unha comercialización conxunta e 
áxil, imprescindible en certos produc
tos, como é o caso de froitos moi pere
cedeiros. Unha centralización dos pro
ductos e a súa preparación e envasado, 
ademais da súa distribución e comercia
lización, víronse cada vez ruáis necesa
rios en diferentes comarcas e para dife
rentes productos da horta. 

O sector hortofructícola, está moi 
necesitad'o dunhas estructuras comer
ciais e organizativas, en función da súa 
diversidade, así coma os continuos 
cambios que se dan no mundo produc
tivo e comercial. Podemos destacar 
coma exemplo os centos de variedades 
de tomates, pementos, leitugas, moran
gos, etc. que cada ano saen ó mercado, 
e que individualmente é moi difícil 
experimentar e comercializar axeitada
mente. 

A experiencia dos outros 

Con este motivo organizáronse hai 
unhas semanas unhas xornadas de coo
perativismo de horta convocadas por 
A .G.A.C .A. (Asociación Galega de 
Cooperativismo Agrario). Nelas desen
volvéronse durante dous días temas 
diferentes de normativa vixente, organi
zación comercial doutras zonas produc
toras (Navarra, Almería, Murcia), análi
se do sector en Galicia, axudas institu
cionais, etc. 

En forma de resumo, dirémo-lo 
seguinte: 

En Galicia hai que aumenta/o consumo de hortalizas polo que lle agarda un bo futuro ó sector 

-Destaca a grande organización 
productiva e comercial de zonas con 
moita tradición en horta, apoiadas por 
unha experimentación e investigación 
adaptadas ás súas necesidades, como se 
viu na exposición do técnico navarro. 

-A necesidade cada vez maior de 
producir productos de calidade respal
dados por unhas marcas comerciais e 
envasadas correctamente en función das 
súas distintas categorías comerciais, 
tendo igualmente cada vez maior trans
cendencia as diferentes formas de pro
ducción: natural, tradicional, ecolóxico, 
etc. 

-A creación e consolidación de 
cooperativas hortícolas coma elementos 
dinamizador e formati vo do sector. 
Destacáronse , así mesmo , exemplos 
moi significativos de estructuras orga
nizativas dos mercados entre os grupos 
máis fortes , inducíndonos a ver que se 
algúns dos modelos non son os máis 
axeitados, é a situación do dominio 
comercial a que está a marcar ditas pau
tas, tendo cada vez maior incidencia a 

lei do máis fo rte, a competencia e o 
reparto do mercado entre eles. 

-Non destacaron durante as Xor
nadas elementos sobresalientes por 
parte das cooperativas galegas ali repre
sentadas, aprezándose un certo asombro 
ante os modelo s alleos a nós, e un 
carácter pouco reivindicativo do que 
deb en ser as nosas propias liñas a 
seguir. 

Coma conclusión podemos dicir , 
que á marxe de que sexa difíci l, non 
queda outra alternativa que non sexa a 
organización e formación do sector , 
consolidando unha horta propia e rendi
ble coma unha liña máis dentro do sec
tor productivo agrario . 

Non se debe esquecer que a pro
ducción hortícola req uire un manexo 
específico e d iferenciado e na súa 
mellara e transformación o cooperati-. 
vismo agrario debe ocupar un lugar pri
vilexiado, facéndoo cada vez mái com
petitivo. 

TONECHO MEIXIDE 
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AXUDAS POR SACRIFICIO -DE GANDO EN CAMPANAS 
DE SANEAMENTO E 
COMPLEMENTO PARA 
PEQUENAS EXPLOTACIONS 
GANDEIRAS 

AXUDA Nº8 
atenuar prexuícios económicos derivados da campaña obrigato
ria de saneamento gandeiro para vacún, ovino e caprino 

QUE CONSISTE EN VACUN 
Femias adultas: 70.000 pts. 
Femias maduras: 65.000 pts. 
Machos e xuvencas: 52.000 pts. 
0-6 meses: 20.000 pts. 
6-12 meses: 40.000 pts. 

E VAi DESTINADA A 
gandeiros titulares de explotacións que sacrifiquen gando debi
do á campaña de saneamento gandeiro 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA, Nº 29. Mércores 12 de Febreiro do 1992. Páxina 1329 

Artigo 4º 

O prazo de presentación das solicitudes rematará o 30 de setembro de 1992. Resoltas as solicitudes presentadas 
ne te prazo e de quedar crédito dispoñible realizarase nova convocatoria. 

UNTA 
DE GALICIA rrh1 

u 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 16) 

Guerra no seo materno (Xén 25) 

Debuxo de Santi Carro Vare/a 

Entramos no ·ciclo de Xacob, patriarca do 
Norte (1). Abraham e Isaac érano do Sur. 
Houbo quizais un tempo no que Xacob foi 
considerado coma o primeiro dos patriarcas, 
o que primeiro foi lembrado polos hebreos. 
Por iso, cando o credo de Deuteronomio 
(26,5) afirma "o meu pai era un arameo 
errante", refirese a Xacob. Pero máis tarde, 
debido á importancia histórica que colleu o 
sur co rei David, debeu de ir impoñéndose a 
figura de Abraham, vinculada ó santuario de 
Mambré, preto de Hebrón, onde David foi 
unxido rei. O documento iavista (documento 
J), do século X, xa considera a Xacob neto de 
Abraham. Velaquí o relato: 

19 Esta é a historia de Isaac, filio de Abraham. Abraham xerou a Isacc. 2° Cando Isaac tiña 
corenta anos, tomou por muiler a Rebeca, filia de Betuel, arameo de Padam Aram, e 
irmán de Labán, o Arameo (2). 21 Isaac pregou ó Señor pola súa muller, que era maniña. 
O Señor escoitouno e Rebeca, súa muller, quedou embarazada (3). 

A narración vai contrapoñer dous tipos de existencia, dúas formas de vida nunha 
Palestina central e do norte daquela aínda moi fragosa, con moitas árbores. Nesta 
tradición refléxanse as tensións entre un xeito de vida pacífica, a do pastor, que 
será Xacob, e outro tipo de vida agresiva, do cazador que se dedica á rapina: Esaú. 

22 Pero os nenos loitaban no seo ventre e ela queixo~se: "Se é así, ¿para que vivo? E foi 
consultar ó Señor (4). 23 A resposta foi esta: 

Hai dúas nacións no teu ventre, 
dous pobos que se dividen xa nas túas entrañas. 
Un pobo poderá co outro, 
o máis vello servirá ó máis novo. (5) 

Nesta tradición refléxanse as tensións e as liortas que existían entre un pobo de pasto
res, pacífico, que sería Israel, e un pobo indómito e selvaxe, de cazadores: Edom, que 
consideraba a Esaú coma o seu fundador. Os edomitas eran un pobo tamén semita, 
coma os hebreos, veciños de Israel pola parte do deserto ( Máis tarde serán chamados 
idumeos, e os xudeus terán a desgracia de ter un rei idumeo ben noxento: Herodes). 
Polo tanto, eran "irmáns", ó teren o mesmo sangue semita, descendentes de Sem, fillo 
de Noé. Pero historicamenteforon inimigos e, ademais, Edomfoi reino antes ca Israel, 
sendo ademais un pobo máis antigo. Eran, logo, irmáns xemelgos. Velaquí o relato: 

24 Chegada a hora do parto, viuse que tiña xemelgos no ventre. 25 Saíu primeiro un, todo 
louro (6), peludo coma unha pelica. Puxéronlle por nome Esaú. 26 Despois, agarrado do 
calcañar de Esaú, saíu seo irmán. E chamáronlle Xacob. Isaac tiña sesenta anos, cando 
lle naceron os dous fillos. 

Extremadamente popular, a narración xoga moito co significado dos nomes. Por 
exemplo, o nome Xacob imítalle moito á palabra "equeb", que significa calcañar 
(7). A historia está contada partidariamente, por parte do pastor sedentario, máis 
culto. Os mesmos país van tomar partido: Isaac polo destemido cazador, Rebeca 
polo ne niño f aldreiro, que non sae da casa. 

27 Os nenos fixéronse grandes. Esaú era bo cazador e home do campo. Xacob, en troques, 
era amigo de quedar na tenda. 28 Isaac amaba a Esaú, porque gustaba da súa caza. Pero 
Rebeca prefería a Xacob (8). 

Xosé Chao Rego 

1. As traclicións sobre Xacob on 
moi complexas, porque nelas e 
xuntan catro liña distintas de tra
dición s: a) a que se refire a 
Xacob e Esaú; b) a egunda fai 
camiñar a Xacob, o Arameo 
errante, a Padam .Aram, país dos 
arameos, no cume da Mesopota
mia, preto de Xarán, patria de 
Abraham; c) a terceira tradición 
céntrase no santuario do Norte: 
Betel; c) a cuarta refírese ó paso 
do río Iaboc, cando para pasar da 
Tranxordania, "roáis aló do río 
Xordán" para a parte de aquí Cis
xordania), Xacob tivo que loitar· 
"con Deus"). 

2. Todo isto xa e tá reflexado no 
capítulo 24, comentado nos dous 
números anteriores da revista. 

3. De novo aparece aquí o motivo 
da esterilidade da muller ata que 
intervén Deus mesmo . A í, o 
fillo será don da divindade. Xa 
sucedeu en Sara, muller de Abra
h am, e sucederá coas nai de 
Samual e de Sansón. O ca o 
supremo é o de María, Virxe de 
Nazaret, distinto no relato -non 
era maniña, senón unha mociña 
fértil-, pero coa mesma teoloxía 
de fondo: a obra non é humana, 
senón de Deus. 

4. O lugar da consulta puido ser 
Berxeeba, o santuario de Isaac, 
no sur, onde había sacerdotes que 
recitaban oráculos, coma adivi
ños, a instancias do fiel. 

5. Literariamente, o oráculo ten 
forma de verso e usa o recurso do 
paralelismo: os segundos versos 
repiten o mesmo cncepto cós pri
meiros coma nas cantigas galegas 
de amigo da Idade Media. 

6. Edom significa Vermello. 

7. O mesmo feito de que Xacob 
agarTe a Esaú polo calcañar ten 
humor burleiro: xa no seo mater
no quere gañarlle a carreira. 

8. O fondo teolóxico que se albi -
ca é este: Israel era o pobo elixi
do, pero non ten ningún funda
mento xurídico; é pura gracia, 
froito de prome as e alianza. 
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A CARÓN DO LUME 
Lois Ferradás 

Letras normais 

e ando me dedicaba a organizar 
campamentos e outras activida
des educativas no tempo libre 

infantil , recordo que ós nenos ma1s 
pequenos gustáballes que lles contase 
contos que explicaban de forma graciosa 
ou máxica "por que o mar é salgado", 
"por que os elefantes teñen trompa", ou 
"por que os parrulos teñen as plumas 
<lesa cor parda e tan debuxadiñas". Eran 
contos para explica-lo que era normal ou 
natural e ós nenos resultábanlles pave
ros. 

Pero a min, nos tempos que corren, 
amólame vivir nun país no que haxa que 
explicar, razoar, argumentar e conven
cer acerca de cousas naturais, normais; 
por iso prometín máis dunha vez non 
volver a escribir sobre feitos evidentes. 

tou canso de explicar cousas como 
qu ol ae polas mañá e se pon 
p la Lardiña . Con todo, fíxenlle caso á 
indi a i n dun lector amigo de que 

cribi e algo obre as Letras Galegas 
para dar ago que falar a carón do lume. 
¿É po ible aínda dicir algo interesante 
que non e tea <lito? 

Coma o máis normal 

A meta é que en tódolos días do ano 
leamos, escribamos, falernos, fagamos 
xomais , programas de radio e de televi-
ión ... no idioma propio coma a cousa 

máis natural do mundo. Noutros tempos, 
'en liberdade de expresión e sen o reco
ñecemento de Galicia coma nación, a 
simple celebración desta efeméride tiña 
un forte significado. Pero hoxe dan noxo 
o que lavan a súa conciencia cantando 
un himno que ninguén entende, montan
do un festivaliño ou botando unha prédi
ca, ... Son ese "tan gallego como el que 
má " que e e quecen durante todo o 
ano. 

Eu on mái partidario de adoptar 
comportamento ó revé ou paradóxico , 
orna o de aquel profesor dun recoñeci

do col io de Santiago que o 17 de maio 
dá tódala úa cla en ca telán. É unha 
man ira d leva-la contra, de face-la 

c pc10n afianzar coma normal o u o 
do gal go durant o re to do ano. 
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Que tódolos 
días do ano 

talemos 
gal ego 

Un lugar para a esperanza e o 
esforzo 

Aínda que neste asunto hai moita 
hipocresía e moito aproveitamento á 
busca da comenencia e do sol que máis 
quenta, se nos paramos a pensar, decatá
monos de contado de que as cousas 
mudaron moito, e para ben, nos últimos 
anos: o prestixio do idioma galego, o seu 
uso público e oficial, a conciencia de que 
o galego se pode usar en tódolos ámbitos 
da existencia ... son incomparablemente 
maiores que hai 10 anos, sen ir máis 
lonxe. 

Aínda que neste momento semella 
que hai un certo parón e os niveis son 
certamente baixos, o aumento do seu uso 
nos medios de comunicación e no ensino 
foi espectacular. É verdade que son moi
to o nenos pequenos que non aprenden 

as súas primeiras palabras na familia en 
galego, pero apréndeno todos na escola 
ou cos compañeiros. 

Estamos, en fin, nunha situación na 
que cabe a esperanza, pero esta é incerta. 
Nunca o galego tivo tantas posibilidades 
nin tantas ameazas. Pero a min estas non 
me importan. Eu sei que as linguas 
nacen, sen que os seus falantes se <lean 
moi ben conta, chegan a tempos de 
esplendor e, nalgún momento, alguén 
certifica a súa defunción. Se cadra iso 
pasa tamén co galego. 

A min non me importa, porque penso 
morrer eu antes e, desde logo, falando 
galego, aínda que fose o derradeiro falan
te. Non me importaría, é un dicir, se co 
idioma propio non morrese a conciencia 
de ser, o respecto polo íntimo de un 
mesmo, a ambición dun futuro como 
colecti vidade. 



O NOSO TABOLEIRO 

Encontro con Portugal 
Os días un e dous de maio, 

doce irirnegos de distintos pun
tos de Galicia fixemos unha 
viaxe á cidade de Porto (Portu
gal) . O noso obxectivo era 
tomar contacto con cristiáns do 
norte do país veciño e irmán. 

Nas dúas reunións que con 
eles mantivemos, comunicáron
nos experiencias de distintas 
comunidades que traballan por 
un novo modelo de Igrexa e por 
un cristianismo máis achegado 
ós pobres 

Explicáronnos tamén que, 
co gallo da nosa visita, eles mes
mos tiveran ocasión de se xuntar, 
de se atapar uns cos outros, xa 
que estes grupos a penas se rela
cionaban entre si. Agardaban 
que este encontro fose o inicio 
do coñecemento futuro. 

Ademais, tanto eles coma 
nosoutro tiñamos interese en 

que a xuntanza que mantive
mos servise tamén de base e 
comezo dunha relación máis 
longa e constante entre galegas 
e portugueses. 

Neste senso, acordamos 
reunirnos de agora en <liante 
unha vez ó ano ( en Galicia e 
Portugal, alternativamente) e 
mais publicar en Irimia e en 
Encrucillada as colaboracións 
que eles nos envíen desde o 
seu país. 

Agardamas que poidades 
gozar axiña dos froitos desta 
xuntanza cos nasos irmáns do 
norte de Portugal. 

Desde aquí, agradecémos
lles ós nasos irmáns portugue
ses a súa xenerosa acollida ó 
facérennos partícipes de mesa 
e casa. 

BEATRIZ GARCÍA TURNES 

Irimianza en Ferrol 
Na Parroquia de San Xoán 

de Filgueira tivo lugar o pasado 
26 de abril, a xuntanza dos irime
gos de Ferrol e comarca. O lema 
foi "Unha comarca a medrar" e 
referencia á crise que se está a 
pasar e que non dá pasado. 

Empezou cunha informa
ción e diálogo sobre a revista 
IRIMIA no momento actual. 
Continuou cunha análise da 
evolución económica da zona, 
desde a Romaxe de Lobadiz. 
Víronse as respostas ás enqui
sas para adultos e para nenas 

sobre como ven a situación 
actual e a posibilidade de acce
der a pastos de traballo desde a 
Universidade, a Formación 
Profesional ou "sen estudios". 
Rematou esta parte cun infor
me sobre Ferrolcampus, que se 
está a consolidar. 

Xa, na parte festiva can
touse "O noso credo", houbo 
unha Parábola do Sementador, 
dialogada en versión moderna 
e, para rematar, o canto da 
"Sementeira". 

PILAR BALIÑO. 

VII Asemblea de crentes galegos 
Analizou a situación de 

crise xeral que atra ves a a 
sociedade galega e que afecta 
de modo especial ós campesi
ños, mariñeiros e a certos sec
tores da producción industrial. 

Esta asemblea considerou 
como motivo de esperanza a 
aceptación por parte da socie
dade galega da folga xeral do 
día 2-IV-A. 

Os grupos e comunidades 
de base representados nesta 

asemblea queremos manifestar 
a tódos os cidadáns o noso 
rechazo do "decretazo" que 
inda vén a endurecer máis a 
situación dos milleiros de para
dos. Denunciamos, igualmente, 
a postura carente de compromi
so da nosa xerarquía eclesiástica 
e dos gobernos da Xunta e Cen
tral, que contrasta negati varnen
te coa postura das xerarquías e 
autoridades de outras Comuni
dades do Estado. 

Os nenos que escriban 
Para prepararen a litur

xia da Romaxe desde a sensi
bilidade non manipulada dos 
nenas, o matrimonio Susi 
Lopo e Suso Ferro, responsa
bles da elaboración do folle
to, solicitan dos nenas moitas 
cartas, cantas máis mellar. 

Os organizadores da 
Romaxe pedímoslles con 
insistencia e tamén con 
urxencia a pais, educadores, 
cregos e irimegos en xeral, 
que notifiquen ós nenas este 
desexo por se eles queren 
escribir unha carta espontá
nea, que pode ser anónima· 
-non é tampouco para publi
car- manifestando o que 
pensan sobre a súa vida e 
sobre os maiores. 

Tal carta podería dírí
xírselle a Deus, e no caso 
de que non pare~a auténtica 
esta proposta -tamén Deus 
pode ser instrumentalizado
que a dirixan a algunha per
s o a ou personaxe, real ou 
de ficción, ó que queiran 
comunica-las súas viven
cias. Ou simplemente, que 
lle escriban "a quen corres
ponda". 

Graciñas pola colabo
ración e que envíen as car
tas, e en xeral toda suxeren
cia que e vos acorra para a 
Romaxe, a: 

Xesús Ferro Ruibal 
Mato Calderón 39, 3º esda 

36164 A CAEIRA 
PO/O (Pontevedra) 

Desde a casa do padre Mario, no Porto, onde se fai a revista 
FRATERNIZAR, catro irimegas. ó fondo o barrio miserento que 
outrora foi mineiro. 

NOTA 

No número pasa
do, por erro , non 
se incluíu o deseño 
definitivo do meda
llón de Sargadelos, 
que é unha síntese 
entre o primeiro 
-dous nenos 
ergendo unha flor
e o terceiro: o sím
bolo dos nenos de 
Caritel. O lector xa 
ad ve rti ría a ano
malía , que hoxe 
subsanamos 
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FALANDO CON XEITO Xesüs Ferro Ruibal 

Lingua e Historia (3) 
Pasa-la Cruz de Ferro 

Por veces os novatos teñen que paga-la 
novatada. É un rito por veces cruel coma moi
tas causas primitivas. A novatada é a pervi
vencia dos ritos con que as tribos primitivas 
decidían a admisión dun mociño no mundo 

dos adultos. 
Nos tempos difíciles nos que os galegas 

marchaban á sega a Castela, cando a viaxe se 
facía a pé e en grupos, había unha novatada 
que padecían os que ían segar por primeira 
vez. O lugar era sempre un cruceiro máxico 
na Portela do Padornelo, a 37 krns. da Gudiña. 
Chámanlle a Cruz de Ferro. 

Ante aquel cruceiro os galegas xuraban 
non regresar pobres como marchaban. E a 
maxia daquel cruceiro, que, por certo, a pesar 
do seu nome, é de pedra, disque estaba en que, 
se un achegaba a orella a el, coma quen quere 
escoita-lo mar nunha caracola, comunicábase

ll e por maxia o que quedaban a facer a tal 
h ra o seu na casa. Falábase moito entre os 

gador da tal Cruz de Ferro e con moito 
mi terio e o primeirizos fervían por chegar 
al comprobalo. 

Cando tal intentaban aproximando a ore
lla ó fu te do cruceiro un veterano pegáballe 
un violento empuxón na cabeza que así batía 

coa pedra e a orella quedáballe quente ata 
Zamora. 

Xa pasou a Cruz de Ferro quere dicir, 
polo tanto, que un xa ten experiencia, xa non 
se deixa amolar por exceso de confianza, xa 
está escarmentado. 

Estas causas, cando se aplican a mulleres, 
callen todas un significado sexual: lémbrese o 
diferente significado de Está escomado 
("incomodado'', "a mal con outro") e Está 
escomada ("non é virxe"). Unha muller que 
xa pasou a Cruz de Ferro é unha que xa non é 
virxe. E tamén isto ten que ver porque é sabi
do que a sega en Castela foi negra, como 
denunciou _Rosalía Castro: dura, mal paga, por 
veces os segadores ó volveren perdían a mans 
de salteadores o que traían gañado e máis 
dunha vez as mozas volvían violadas. Dicía a 
cantiga 

Mozas que van á seitura, 
mozas que á seitura van, 
mozas que van á seitura 
lévana e non a tran. 

Por isa se dicía que as galegas ían castas 
e volvían castillas, é dicir, "menos castas" . 

E moitas veces a inxuria era dobre, por
que os casteláns chegaron a escribir que ante a 
Cruz de Ferro as galegas xuraban non volver a 
Galicia como saían: si salían vírgenes prome-

. tían·no regresar doncellas. ¡Hai que ver! 

"O homes negros acusados de matar a brancas teñen once veces máis posibili
dade de er condenados a marte cós brancas. Afa.da que a poboación negra nos 
E tado Unidos ó representa o 12% do total dos norteamericanos, o 29% das 
per oa arre tada o ano pasado pertencía a esa minoría e a metade dos presos 
que nchen as cadeas do paí on negros". 

JUDTH WINSTON profesor da Universidade Americana 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Doce irimegos tivemos 
o un de maio a gran sorte 

de establecer comuñón 
cos fieis de Portugal Norte. 

Poi na cidade do Porto: 
o amigo Joao Alves Dias 
procurounos para Irimia 

un camiño, novas vías. 

Porque nova vía é 
o acordo xerminal 

de pensar unha xuntanza 
deles e nós anual. 

Un ano sería aló 
e outro aquí, e a nosa historia, 
que foi común noutro tempo, 

reverdece na memoria. 

Aínda con dificultades 
tivémo-la gran ledicia 

de ver que a fala é camiño 
pra Portugal e Galicia. 

Xurdiu a idea fermosa 
de no ano Noventa e tres 

organiza-la Romaxe 
no camiño portugués. 

Unha Romaxe en Galicia 
no Ano compostelán 

no camiño que facían 
cristiáns do país irmán. 

Poi bendición este encontro 
e de futuro promesa: 

partícipes nos fixeron 
da súa casa e da mesa. 

No nome propio e de Irimia 
a <lucia de afortunados 

ós portugueses lles damos 
as gracias: "muito abrigados". 

CONSELLERÍA DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 
E PORTAVOZ DO GOBERNO lt ___ _ 




