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A conciencia, lugar da 
decisión 

Todos nos damos de canta -somos conscientes- de que 
no máis íntimo do naso interior existe un ámbito espiri
tual que no distingue ós humanos dos animais; lugar 

onde repercuten tanto os acontecementos coma as ideas. Como 
na vida hai que decidir, sempre andamos á procura do criterio 
que precisamos para decidir ben: en conciencia. 

Claro que as sociedades e mailas relixións tratan de facili
tárno-lo labor e, como somos moitos e moi diferentes, porque 
cada conciencia é singular, propia de cadaquén, establécense 
principios xerais de conducta polos que nos poidamos guiar 
para obrar rectamente e isto non sexa unha desfeita. Principios 
que se concretan en normas, mandatos, leis en definitiva, xa 
que cada un de nós non pode ser un lexislador. 

Pero non resulta estraño o caso en que, á marxe deses prin
cipios, e á veces mesmo contra deles, xurdan os imperativos 
d con iencia. Sucede isto cando a nasa conciencia ten convic

i n f nda que e no impoñen, que imperan ou mandan na 
ituaci n concreta. Nese caso, un principio xeral, quizais acep

tado pala maiorfa, non encaixa na propia conciencia que, tras 
el m ditalo, decide desobedecer ó principio ou á norma por 
m r el • r b diente a i me ma. Daquela, a conciencia obxec
ta , r rmu la bx ción rcvirándo e contra o principio ou a lei. 

ronte a e ta total liberdade que parece que dá vertixe, as 
ente do poder que teñen o cometido e oficio de mirar polo 

b n común e polo cumprimento de principios e de leis, porfían 
que hai abriga de formar ben a conciencia. Isto parece eviden
te . Pero toda vez que os que usan tal liberdade de conciencia 
non adoitan er precisamente nin desinformados nin descon
cienzados, enón xente máis ben de conciencia crítica e aguza
da, cabe o peitar que baixo o celo do poder por formar con
ciencia aniñe un inconfesable interese de uniformalas, some
t ' ndoa á ideoloxía da orde establecida. 

Por i o, hai que reclamar, dentro da sociedade -civil, 
ecle iástica ou militar- o dereito a disentir, a establecer 
ob ección de conciencia. Se e te número fala da insubmisión 
militar e da obxección fiscal, habería tamén que lembrar que na 
Igr a non e proclama con moita claridade o estatuto de liber
dade d todo cri tián para facer obxección teolóxicas, discipli
na.r me mo morai . O medo á crítica, tamén dentro da lgre-

a, 1 va ó poder a cei bar tópico tan abido como que hai 
qu fa r rítica con tructiva ou que unha cou a é a liberdade e 
outra a lib rtina e. S ntencia á que e lle vai vendo o rabo, 
porqu o m do á lib rdade domínano . 

Bo z en cando, que Xesús de Nazaret 
ción de conciencia ós ab oluto do 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Un can é un can 
Morreron estoutro día vinte 

marroquinas esfarrapados, vinte 
homes sen apelido, sen historia 
oficial; vinte coitados que 
embarcaron nunha gamela 
escangallada para cruza-lo 
Estreito a cambio de entregar ó 
sanguesuga de turno os seus 
ultimísimos aforras. Todo para 
arribar a este lado, á terra esta 
prometida onde os contedores 
de vasura manan leite, mel e 
churrasco de vitela. 

É outra pasaxe máis da cró
nica do sufrimento dos pobres 
da terra, un sucedido pequeno, 
que non chega a cubrir un capí
tulo desa historia, nin unha páxi
na, a penas un parágrafo. 

A historia oficial é outra. 
Está inzada de grandes conme
moracións, de avances tecnoló
xicos, de perigos árabes, de lior
tas impúdicas polo poder-ter
figurar, de discursos baleiros de 
políticos apoltronados, de escán
dalos farisaicos e de divorcios 
sonados. Pouco máis. 

A fraternidade humana 
quedou no paro e sen subsidio 
nestes tempos da nova era. O 
certo é que, segundo parece, o 
que non fagamos por impulso 
fraterno, farase por necesidade. 
Xa empeza a estenderse a 
impresión de que Europa está 
abrigada, ben a axudar ós países 
pobres que a rodean, ben a 
admitir máis inmigrantes. De 
nada valerán as barricadas nas 
fronteiras dunha Europa ave
llentada, onde xa a penas nacen 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

nenos e na que hai un nivel de 
vida dispendioso, imposible de 
estenderse ó resto do planeta, 
pero, iso si, fachendosamente 
amasado pola televisión a tódo
los esfarneados do mundo. 

Mentres os marroquinas sen 
historia afogaban coma cans sen 
dono, nun extra dominical da 
progresía guapa informaban de 
solucións para diversos proble
mas que, eses si, abofé, preocu
pan ós nasos concidadáns euro
peos de última hora: por fin se 
abrían ó público en Madrid 
unhas clínicas para cadelas partu
rentas, 3.000 pts./día de hospita
lización, con todo previsto para 
realizar unha cesárea (15.000 a 
40.000 ptas. segundo tamaño da 
cadela e caché da clínica) e pres
tar servicios (¿Diríamos que 
pediátrico-caninos?) de coidado 
dos cachorros por trescentas 
pesetas máis cachorro/día. Iso si, 
para que a estancia do animaliño 
e a súa espera sexa máis grata e 
menos traumática, aconsellan 
prepararlle unha "bolsa de parto" 
con aquelas cousiñas máis preza
das polo animal como, por exem
plo, a zapatilla do dono, o seu 
pratiño, a manta onde dorme e, 
ademais, o teléfono do seu vete
rinario de cabeceira por se algún 
imprevisto fixese necesario con
sulta-lo seu historial clínico. 

A fin cantas un can é un 
can. E, aínda máis, ¿quen nos ha 
defender deses adoecidos inmi
grantes que conseguen pasar sen 
afogaren no intento? 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Unha chamada ó amor 
A bondade dos libros 

Hoxe irnos presentar un libriño, un 
libriño simple que chegou ás nosas mans. 
Eu creo que os libros son bos, e que lelos é 
tamén cousa boa, sobre todo cando os 
libros recollen e transmiten a experiencia 
de xente que se pon <liante da vida con 
ganas de aprender dela e con ganas de obe
decer ás ensinanzas que Deus pola vida nos 
transmite. Deste xeito ler un libro é algo 
moi grande: é atoparte cunha persoa, coa 
súa busca vital, coa súa experiencia, coa 
súa aprendizaxe, ás veces tamén co seu 
drama, coa súa angustia coma persoa. 

Consciencia, liberdade, f elicidade 

Este é o subtítulo do libro que hoxe 
queremos presentar, do que o título son as 
palabras con que empezabamos estas liñas: 
Unha chamada ó amor. O seu autor é o 
coñecido home de espiritualidade, o xesuíta 
hoxe xa defunto P. Anthony de Mello. 
¿ Quen non coñeceu, leu ou oíu falar dos 
seus libros? El canto del pájaro, con 17 
edicións, El manantial, con 7 edicións, La 
oración de la rana, 1-2, tamén con seis e 
catro edicións respectivamente. Foron e son 
libros que fixeron algo de escala na espiri
tualidade de moita xente. 

DE MELLO 

Este libro de agora vén facer un pouco 
de xustiza á persoa de A. de Mello e á evo
lución do seu pensamento en relación co 
mundo e coa espiritualidade oriental; e digo 
isto, porque pouco despois da súa morte, 
alguén, seguramente que contrariado polo 
desenvolvemento do pensamento e da vida 
do noso autor, espabilouse para editar un 
libro titulado Contacto con Dios, que reco
llía uns apuntes de exercicios de A. de 
Mello, que el debía ter arquivados nalgures, 
pero que para nada eran xa representativos 
do seu pensamento actual, ó que el chegara 
despois dun longo proceso de confrontación 
coa espiritualidade oriental. 

A bondade do desacougo 

Eu penso que toda idea ou experiencia 
de vida que nos desacouga, de primeiras é 
algo bo. Este libro que presentamos é un 
libro que descouga, é un libro bo. Son 31 
meditacións sobre 31 curtas pasaxes do 
Evanxeo, ás que o autor lles dá unha inter
pretación moi novidosa a partir do fondo de 
cultura e espiritualidade oriental que tanto 
pode aportará experiencia relixiosa e místi
ca cristiá. 

A espiritualidade cristiá, polo menos 
tal e como nola foron transmitindo e a 
maioría de nós fornas .vivindo, é unha espi
ritualidade dominada pola tensión ascética, 
pola conquista, polo afán de perfección. No 
fondo desta tensión moitas veces non hai 
evanxeo, non hai gracia, non hai espírito ; 
hai carne, hai antropoloxía militante, e, en 
consecuencia, moitas veces, frustración. 

Invito ó lector a le-lo libro. Verá que se 
lle abren no corazón e na vida grandes pre
guntas. Descubrirá posiblemente ausencias 
como as que poden fac er referencia á 
dimensión de transformación social que 
toda boa espiritualidade debe impulsar. 
Pero sentirase agradecido por este libro e 
por este autor nun momento en que se que
ren reforza-las propias posicións pechándo
se a anacos de verdade alleos. 

REMOENDO O EVANXEO 

PENTECOSTÉS (7 de Xuño) - A TRINDADE (14 de Xuño) 

"No nome do Pai do Filio e do Espirito Santo" 

"Dixo Xesús ... Cando veña o Espíritu da Verdade havos 
encamiñar á verdade total. El non talará pota súa canta, 
senón que dirá o que teña oído" (Xo. 16, 12-25) 

Cando teño que talar da Santísima Trindade, sempre 
lembro aquela veciña que protestaba aborrecida ó seu 
cura de que non volvese traer ó predicador da Trindade, 
porque lles quería "quita-la santa". O tal predicador 
comentara que a Trindade non era unha Santa, senón o 
misterio de Deus. Pero Deus está moi lonxe, só os santos 
están preto ... 

Covertemos á Trindade nun misterio estraño, curioso, no 
que que hai que crer porque si, pero que non ten importancia 
na vida práctica dos cristiáns, aínda que recemos ó Pai, ó 
Filio e o Espírito Santo tódolos días. Convertémolo nunha 
especie de misterio lóxico-matemático, cando é un misterio 
de salvación, un misterio de amor: ¡É o Deus que nos mani
festou Xesús!. Un Deus de comuñón, non un ser solitario e 
egoísta. ¿Como entende-lo amor sen relación, sen comu
ñón? A súa unidade está na perfecta comuñón das tres per
soas. Desta maneira, a Trindade, lonxe de ser algo irrelevan
te convértese na expresión máxima de utopía social, integra
dora das diferencias, que non anula ás persoas, pero que 
non disgrega, senón que une intirnamente un só corpo. 
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A PENEIRA 

"CARBALLOS TEMOS, car
ballos queremos ... " era a 
cantiga que se escoitaba na 
Praza do Obradoiro o outro 
día. Os grupos ecoloxistas pro
testaban pala desfeita que se 
está a facer nos nasos montes, 
á beira dos nasos ríos ... , 
mesmo coas obras da Xunta: 
pistas, concentración parcela-

ria, plantacións irracionais. 
Cómpre un censo do patrimo
nio forestal, antes de que sexa 
tarde. Salientar nesta reivindi
cación as razóns dos ecoloxis
tas da Limia: en catorce anos 
destruíronse trinta mil hectáre
as de monte autóctono nesta 
comarca para facelas concen
tración parcelaria. 

O CONGRESO MUNDIAL 
POLA PAZ que ten lugar 
en París o cinco e seis de 
xuño con carácter bianual, 
carga as tintas nesta edi
ción na cooperación entre 
os pobos e os dereitos dos 
nenas; así varios pedago
gos e mestres galegas do 
Seminario Permanente da 
Educación para a Paz e do 
Sindicato do Ensino-CIG 
terán varias intervencións 
sobre a educación prá paz 
nas aulas. 

O FACHO OLÍMPICO entrará 
en Galicia o vintenove de 
xuño pala Ría de Abres ata 
Lugo, e en xornadas sucesi
vas pasará pala Coruña, San-

= NOTA DA ADMINISTRACIÓN 

Alfonso Blanco Torrado 

tiago, Vigo e Ourense. Case 
seiscentos quilómetros nos 
que a "antorcha" será portada 
por mil cento setenta e oito 
galegas. 

Queremos poñer en circulación os reembolsos, correspondentes ó pago da subscrición do ano 
92 a partir do 15 de xuño. 

Agradeceriamos moitísimo que antes desta data, os que non pagastes aínda, fixesedes efecti
vo pago na conta reseñada na Revista, pois esto afórranos moitos gastos. 

Agradeceriamos así mesmo que nos comunic"asedes se hai algún problema na recepción da 
revista, ben por escrito ou chamando ó teléfono (981) 590142. 



A REINSERCIÓN DE EX
TOXICÓMANOS E EX-PRE
S l D IA R 10 S é unha tarefa 
pendente na nasa sociedade. 
Poucas institucións toman en 
serio este deber, e o pasado 

A EDUCACIÓN VIAL ESCO
LAR é unha teima na actuali
dade ... Por certo, os alumnos 
do Seminario de Mondoñedo 
son campións en Galicia á 
hora de explica-las recomen
dacións de tráfico a través de 
comics, debuxos e literatura ... 
En Galicia somos dos primei
ros de Europa en atropelos 
mortais , hai condicións xeo
gráficas e de poboación que o 
facilitan, mais urxe unha edu
cación desde a escala, pois 
son os nenas e os anciáns as 

MÁIS SUBA DE PREZOS E 
MAIOR PARO é a realidade 
coa que estamos almorzando 
cada día os galegas .. Nos 
cinco meses pasados os pre
zos subiron no naso país un 
1,9% máis ca no resto do 
Estado, e pala culpa de pro
ductos coma patacas e 
peixe ... , que en Galicia soben 
e no resto baixan , aínda que 
os culpables seguen a se-los 
que administran e mandan. 
Mentres tanto, os salarios 
galegas son dos máis baixos, 

destes cidadáns segue a 
pechárlle-las portas do traba-
11 o e das súas relacións 
sociais. Os concellos de Noia 
e de Santiago están a facer 
un estarzo neste sentido, e 
hai dúas sociedades de reha
bilitados: "Cetus" para os ex
toxicómanos e "PRE.SO.S." 
para os que estiveron presos 
que andan a concentiza-la 
sociedade sobre esta inxusti
za. 

primeiras víctimas . Se no 
resto do Estado os atropelos 
supoñen un dezaoito por 
cento dos accidentes, en 
Galicia chega ó vintecinco por 
cento. 

PREPARANDO AS "RAPAS" 
E "CURROS" en varias 
comarcas para as vindeiras 
semanas, están xurdindo pro
blemas entre os propietarios 
do gando selvaxe: en Cotoba
de, nalgúns puntos de Lugo ... 
Pois hai animais incontrolados, 
sen identificar, que mesmo tan 
estragos nas propiedades dos 
veciños ... Os comuneiros 
están a rexistrar e marcar 
debidamente as súas reses 
para evitar conflictos, mentres 
xente allea se aproveita do 
que é da comunidade. 

e polo tanto , a situación eco
nómica das nasas familias é 
cada vez máis deprimente. 

DE VERDADE!RA ENCRUCl
L LADA PARA EUROPA 
podemos califica-lo que está 
pasando no que foi lugoslavia. 
Por unha banda , máis de 
millón e medio de refuxiados 
escapan ... , e por exemplo os 
de Bosnia atopan as fronteiras 
pechadas porque non teñen 
nin pasaporte; deste país che-

gan a Suecia cada día mil 
escapados, e coma resposta a 
todo isto , en Estados coma 
Alemaña medra a xenofobia . 
Por outra banda, Europa está 
fracasando á hora de buscar 
solucións á guerra dos Bal
cáns , e os conflictos étnicos 
sucédense nunha rexión onde 
se pelexa polo territorio. 

O "DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE" , 
o sete de xuño, veu precedido dunha campa
ña de concientización sobre o plan da Xunta 
de converter Galicia no centro mundial das 
papeleiras coa desfeita que isto vai supor. 
Ás doce deste domingo ten lugar unha mani
festación en Pontevedra , que tanto sabe 
destas causas pala "estercoleira" que supón 
a súa celulosa. O lema deste ano é: "Unha 
Galiza de papel. .. Non é plan ". Ment res 
tanto, as denuncias contra o ambiente feitas no pasado ano -
unhas corenta e tres- só unha foi tramitada, a da conserveira 
"El Cisne". En febreiro "Arco Iris" fixo unha denuncia contra Elno-
sa de Pontevedra, que está en trámite. 

A XV SEM ANA VERDE de 
Silleda, que está a celebrarse, 
xuntou a máis de mil exposi
tores de vintecatro países con 
tódalas bendicións da Xunta 
de Galicia, sobre todo as eco
nómicas .. . Mentres tanto, os 
nasos labregos seguen priva
dos das Cámaras Agrarias, 
que son patr imonio deles, e 

que tanto podían valer para o 
artel lamento das súas organi
zacións sindicais e xuntan
zas ... Hai unha sentencia do 
Tri bunal Constitucional de 
1990 que recoñece os derei
tos dos labregos ó uso destes 
locais, que algúns deles están 
caendo porque ninguén mira 
por eles. 
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A voltas coa 
facenda 

O meu amigo 

Agustín Bueno 

O meu amigo, o inspector da Facenda, di que eso non 
pode ser, que non se pode un negar a paga-lo tanto por cento 
dos impostos que lles corresponden ós gastos militares por
que, si esa regra se lle aplica a todo, irnos ter unha desorga
nización xeral das finanzas do Estado. 

Dita desa maneira parece que este é un argumento forte 
contra da Obxeción de Conciencia Fiscal, pero, se analiza
mos un pouco diversos aspectos podémonos levar algunha 
sorpresa. 

A primeira sorpresa é que, de feito, a Obxeción de 
Conciencia xa esta recoñecida nos impresos da Declaración 
da Renda, cando se nos pregunta expresamente se queremos 
"colaborar ó mantemento da Igrexa Católica, ou a outros 
fins de interese social". 

¿Por que se fai esta pregunta? 
Pois porque non se pode abrigar a ninguén, en concien

cia, a soste-la Igrexa Católica, ou a outra calquera, se non se 
desexa facelo libremente. 

Nesta liña, os obxectores fiscais, estariamos de acordo 
en que, na Declaración da Renda, houbese unha pregunta 
formulada des ta maneira: ¿quere V de. que o 6,4% dos Pre
supostos Xerais do Estado, se dedique ós gatos militares ou 
a gastos sociais, de educación, de sanidade, etc.? 

Dereito básico 

Outra posible sorpresa sería constatar que, a liberdade 
de conciencia, está recoñecida na Declaración Universal de 
Dereitos do Home. 

No artigo 18 dise, con toda claridade, que ternos dereito 
á liberdade de pensamento, de credo e mais de relixión, e a 
poñer en práctica o que pensamos e eremos. 

Está claro lago que ninguén nos pode abrigar a facer 
algo que vaia contra do naso convencemento íntimo. Isto 
xustifica plenamente a Obxeción de Conciencia. 

Insistindo 

O meu amigo da Facenda insistía dicindo: "Podería 
haber xente que se negase a aportar, paño por caso, a parte 
proporcional que vai ó subsidio de paro". 

Se se negase a facelo e gardase o diñeiro para o seu 
beneficio, xa non sería unha Obxeción de Conciencia, senón 
que sería unha obxeción de comenencia. Se o seu desexo é 
que se dedique a outros fins sociais, penso que non habería 
moito problema. 

A cuestión é, en definitiva, se aceptámo-la situación tal 
como está, ou tentamos que evolucione cara a unha nova 
concepción, na que os gastos de guerra vaian derivando en 
axuda dos máis marxinados, vaian derivando a gastos de 
solidariedade. 

Pode ser unha forma seria de comprometerse coa PAZ. 



TERCEIRO MUNDO Alfonso Mascuñana 

Comprometidos coa paz no Salvador 

Aproveitamos unha recente visita a 
Galicia, a súa terra, do provincial 
dos xesuítas en centroamérica, 

Xosé María Tojeira, para conversar un 
anaco sobre aquela realidade sempre con
flictiva. Este galego, de cordial presencia, 
tivo e ten unha postura especialmente 
valente e comprometida na denuncia dos 
asasinos de Ellacuría e os seus compañeiros 
e é un reflexo do compromiso dos xesuítas 
centroamericanos cos máis explotados. 

¿Cal che parece que foi o papel das 
maiorías empobrecidas no Salvador en 
todo o proceso de paz? 

Penso que a paz no Salvador chegou 
precisamente gracias a esas maiorías 
populares. Moitas veces figuras máis par
ticulares adquiren un protagonismo, pero 
foi o clamor e o desexo dos pobres e, 
sobre todo, o compromiso dos pobres coa 
paz, os que forzaron que esta chegase por 
fin. A xente sinxela non quere guerras, 
quere vivir coma irmáns e está farta da 
morte e da dor que lles tocou en maior 
cantidade ca ninguén. 

¿E o Frente Farabundo Martí? 

Coido que tamén nesta historia tivo 
unha grande lucidez política o FMLN 

Así como se 
conseguiu a 
fin da guerra 
penso tamén 
que hai que. 
conseguí-la 
fin das cau
sas que pro
vocaron a 
guerra 

que soubo descubri-los desexos do pobo 
salvadoreño. Eles, en principio pensaban 
que o cambio de estructuras podía chegar 
por medio dunha insurrección armada. 
Perseguírono, pero nun determinado 
momento decatáronse de que 
o proceso da guerra se alon-

dueto do compromiso coa paz do pobo 
salvadoreño e dos pobres do Salvador. 

¿Que se pode facer desde aquí? 

Home, eu penso que a solidariedade 
internacional co pobo salvadoreño foi, en 
parte, a que deu forzas a este pobo para 
persegui-la paz e loitar pola paz e para 
mante-la esperanza de que esa paz sexa 
unha paz con crecente xustiza. 

Daquela, así como se conseguiu a fin 
da guerra, penso tamén que hai que con
segui-la fin das causas que provocaron a 
guerra. 

Agora imponse un tipo de solidarie
dade menos brillante, agora é precisa a 
solidariedade coa construcción da paz e 
da xustiza, unha solidariedade máis cala
da e permanente. 

Unha solidariedade, ademais, que é 
moito máis enriquecedora para aqueles 
que a brindan, porque atoparse cos cami
ños da xustiza e da paz destes pobos 
novos inevitablemente nos enriquece a 
nós, que pertencemos a este mundo 
desenvol vi do. 

gaba de tal maneira que os ~~~~~~~~,· ~~~~~~~~~~~
custos eran demasiado duros . AR MAS 
para o pobo salvadoreño e 
que o mesmo pobo xa non 
quería unha xustiza a tan alto 
prezo. Escoitaron ó pobo e 
cambiaron de estratexia e 
deron unha lección de madu
reza política sen que fracasa
sen os seus ideais. 

N es tes momentos a paz 
vese coma un triunfo revolu
cionario. De feito esta paz 
pactada v1vrnse dunha 
maneira moi semellante ó 
triunfo da revolución sandi
nista en Nicaragua. Penso 
que esto é o importante, e 
non o que poidan transmiti
los xomais, que sempre repa
ran máis nos principais pro
tagonistas do proceso. Para 
min a paz é, primeiro, pro-

iNiMiGAS '. 
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ENTREVISTA Rompamfilas: no: 

T:
éñeno difícil co novo Fiscal Xeral do Estado, 

que non tivo mellar ocorrencia cá de dictar 
unha arde ós fiscais para que persigan ós 

insubmisos encarcerándoos durante dous anos e 
catro meses. Afortunadamente a don Elixio Hernán
dez - que causas máis urxentes, por exemplo relacio
nadas coa corrupción política tería que apurar
vanlle saíndo xa discrepantes, tal o caso dun fiscal 
catalán que só lle pide catro meses de prisión a un 
insubmiso e outros, sen jalar do xuíz que absolveu a 
outro. Os insubmisos sementan esperanzas dun futuro 
sen armas, sen exércitos. Falamos con Andrés Her
nández, membro do colectivo santiagués de insubmi
sos que se autodenominan coa expresiva arde de dei
xar en paz as armas - Rompan filas-, tamén mem
bro da Asemblea Nacional de Obxección de Concien
cia. Asistente social de profesión, "milita" -¡per
dón!- desde 1989 no labor da insubmisión e obxec-
·ión de onciencia. 

"Aí está o feíto: quince de cada cen mozos chamados a filas decláranse 
obxectores de conciencia" -

cica empezaches ós 19 anos tras 
dunha reflexión na que tamén influí
ron amigo e lecturas. ¿Podes Calarme 
da. tr s modalidade de refugo do ser
vicio militar? 

tá a bx ci n de con-

unha 1 
tar- or motivo de conciencia. No 

tad pañol e ta obxección e tá regu-
lada por unha lei que e tablece a canles 
para facer e obxector: obrígao a realiza
la PS (pre tación ocial ub titutoria). 

Di tinta é a insubmisión, que é a pos
tura daquele obxectores de conciencia 
que, recoñecidos ou non coma tales polo 
E tado, non no ometemos nin ó servi
cio milirar nin á PSS., porque considera
mo que pre tar tal ervicio ubstitutorio 
ería unha lexitimación de aquilo que 
ub titúe: o ervicio militar. 

En terceiro lugar, e tá a obxección 
sobre1 inda que é a daquele que lles vén 
a ob ección da úa conciencia xa cando 

tán cumprindo a mili. E ta non é reco
ñecida aínda legalmente e aplícanlle a 
p na d de erción. 

A HISTORIA DUNHA REBELDIA 

¿Como principiaron estes move
mento? 

primeiro ob ctore de concien
ia f r n a T t muña de Xehová, que 
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alegaban motivos relixiosos para non rea
liza-lo servicio militar. Polo ano 70 xorde 
un movemento que abrangue motivos 
mái amplos: éticos, morais, políticos ... 
A xente empezou a enviar unha declara
ción antes da chamada a filas, na que se 
negaba a face-lo servicio. Nun primeiro 
momento foron reprimidos duramente, 
chegando a ser mesmo encarcerados. 
Logo axiña as respostas das autoridades 
foron as de permitiren facer outro tipo de 
servicios dentro aínda do militar, excluín
do o manexo das armas. 

En 1984 apróbase unha Lei de Obxec
ción de Conciencia, que establecía un tri
bunal para examina-la instancia de cada
quén, pero foi rexeitada polos obxectores 
porque non consideraba a obxección coma 
un dereito fundamental do ser humano, 
senón coma un dereito de segunda orde, 
que dependía de motivos moi restrinxidos, 
de índole relixiosa, filosófica ou moral. 

Ademais, e isto é importante, o pro
blema da obxección non era meramente 
individual, como se pretendía facer ver 
na devandita lei, enón social: a xente 
facíase obxectora por oposición ó sistema 
establecido. É unha actitude antimilitaris
ta. A abolición do servicio militar é un 
primeiro paso cara a unha abolición total 
do exército ata chegar a unha sociedade 
de militarizada. 

Logo a insubmisión sería unha res
posta ó mundo no que estamos, coma 

outros movementos tales coma ecolo
xismo, pacifismo, feminismo ... ¿ Ou é 
un problema que atinxe soamente ós 
varóns? 

Teñen cabida tódalas persoas, xa que 
os "valores" que transmite a mili -o 
machismo ("faite un home"), a violencia, 
etc.-, afectan a toda a poboación. De 
feíto, houbo rapazas que se fixeron 
obxectoras, pero, desque se promulgou a 
tal lei, os militares non aceptaron esta 
declaración feminina, como as de persoas 
exentas do servicio militar ou a declara
ción colectiva de obxección. 

UN COLECTIVO QUE MEDRA 

¿Hai moita xente integrada nestes 
colectivos? 

Ata o 1989 había 30.000 obxectores 
recoñecidos polo noso Consello Nacional. 
Agora esta cifra é aproximadamente a 
anual. E aquí nace un serio problema, por
que só existen 13.000 prazas para a PSS, 
polo que pasan dous ou tres anos desque 
unha persoa obxecta ata que a chaman 
para realizar esa prestación substitutoria, e 
con isto interrómpense as perspectivas de 
futuro. Para que diminuíse este problema, 
os 30.000 obxectores anteriores a 1989 
foron amnistiados, tamén coa intención de 
dividí-lo movemento. 

Ademais, vese que a PSS non res
ponde a necesidades sociais, senón que 



n queren someterse ---------~-----------
máis ben é un mecanismo artificial para 
que a xente quede sen castigo. Incluso se 
desprestixia a man de obra, róubanse pos
tos de traballo que, por outra parte, lles 
saen gratis ó organismo. Por exemplo, o 
lnserso (Instituto de Servicios Sociais) 
pídelle obxectores ó Estado para que 
desempeñen todo tipo de tarefas relacio
nadas coa terceira idade. N algúns sitios 
non lles pagan nin o aloxamento, nin 
comida, e o soldo é o mesmo có dun sol
dado: 1.080 pesetas mensuais. 

Ante isto, nace a desobediencia civil, 
a insubmisión. No ano 1989 había arredor 
de 500 insubmisos e agora somos máis de 
2.000. Sabemos que é un movemento 
aínda minoritario, formado por xente do 
ámbito urbano e cunha certa preparación 
cultural ou que tivo oportunidade de refle
xionar sobre estes problemas. Intentamos 
chegar a tódolos estratos sociais e a tódo
los ámbitos -rural, barrios- , pero a nosa 
falta de medios e os atrancos das autorida
des dificúltannos esta tarefa. De tódolos 
xeitos, aí está o feíto de que o 15 por cento 
dos mozos chamados anualmente a filas, 
uns 250.000 -15 de cada 100, que son 
uns 37.500-, decláranse obxectores de 
conciencia. 

O QUE MANDA A CONCIENCIA 
¿DELICTO? 

Cales son as consecuencias legais e 
sociais de declararse insubmiso? 

O primeiro ano, o goberno e mailos 
militares estaban moi desorientados. Sabí
an que se os reprimían fortemente, a socie
dade había de protestar, porque a mili esta
ba moi desprestixiada e os insubmisos 
podían alegar seren eles presos de concien
cia. Entón practicouse unha represión 
selectiva e intermitente. O primeiro preso 
galego foi Fernando Rodríguez, de Cesu
res, que estivo no cárcere militar de Caran
za (Ferrol) un mes en prisión preventiva, 
en 1989. Aínda hoxe está en liberdade pro
visional, agardando xuízo. A pena máxima 
cumprida foi de 13 meses, e apandou con 
ela un catalán, sometido ó primeiro conse
llo de guerra por este motivo. 

As penas máis duras aplícanselles ós 
obxectores sobrevindos, ós que conside
ran coma desertores. Estes teñen na súa 
contra o feíto de que non están organiza
dos, anque nós os consideramos dentro 
do noso movemento. 

¿Formades un bloque homoxéneo 
ou hai tendencias entre vosoutros? 

Precisamente por estes motivos do 
castigo, hai varias liñas de pensamento: 
os que aceptan o PSS, por consideraren 
que os custos persoais e sociais son moi 
elevado s; O MOC (Movemento de 
Obxectores de Conciencia) , partidarios 
da non-violencia; os Milik.k. , que, como 
o seu nome indica, inciden nos aspectos 
negativos da mili: violencia, machismo, 
un ano perdido, autoritarismo dos man
dos, accidentes ou suicidios (morre un 
recruta cada dous días), etc. Rompamfilas 
está nunha liña intermedia. Hai os anar
quistas, que mesmo rexeitan o xuízo. 

¿Por que xa non se pensa que na 
mili te fas un home, ves mundo, coñe
ces amigos e ata gañas un soldo? 

Porque o mundo militar representa os 
valores tradicionais máis negativos -
autoritarismo, machismo, violencia-, e 
amparándose en conceptos coma o de 
honor e o de patria, negan os dereitos 
sociais e nacionais dos diversos países e 
nacións do Estado. 

Xa non hai aquel respecto da orde 
establecida sen cuestionala; pero a falta 
de perspectivas laborais, de preparación 
cultural, fai que algúns rapaces intenten a 
vía do Voluntariado Especial, que a pesar 
da propaganda non chegou a cubrir o 50 
por cento das prazas. 

Isto responde a un cambio de mentali
dade da sociedade; cambio que se reflicte 
nos programas dos partidos políticos, que 
ofertan nas eleccións xerais a reducción da 
mili. De feíto , o debate sobre a cuestión 
aprazouse varias veces, ben por non consi
deralo oportuno, ben por cadrar coa guerra 
do Golfo, ata chegar a facelo coincidir coa 
Lei-Corcuera para que os movementos se 
dividisen e así puidese o Goberno sopor
ta-las dúas críticas xuntas sen dar paso a 
un debate social que transcendese á opi
nión pública. 

ESPERANZA DE FUTURO 

¿Que pensas da sentencia do xuíz 
Calvo Cabello, antigo membro do Tri
bunal Superior do Consello Xudicial, 
coa que absolveu ó insubmiso Iñaki 
Arredondo? 

Esa sentencia é a expresión da acep
tación social da insubmisión. Díxose que 
era discutible que a moral persoal, a con-

ciencia individual estivese por riba da lei. 
Deu pé a comparanzas difamatorias cos 
terroristas . Pero é un debate dun aspecto 
parcial da sentencia. No fondo está a 
crenza de moitos xuíces de que a PSS 
non é un ben xurídico a defender diante 
do deb er de defensa nacional; que a 
insubmisión é un problema político e non 
de orde xurídica, e os xuíces néganse a 
ser manipulados coma instrumentos 
represivos ante posturas rexeitadas maio
ritariamente pola sociedade. Para expre
sar este pensamento utilizan tódalas figu
ras políticas posibles. A postura do xuíz é 
valente e non é illada. Hai máis xuíces 
que pensan o mesmo. 

¿Que perspectivas tedes para o 
futuro? 

Coa Lei de Reforma do Servicio 
Militar de 199 1 puxéronse penas máis 
altas para o insubmiso, que pasa a depen
der das autoridades civís, en vez das mili
tares, coas condicións pésimas que teñen 
os cárceres civís . Pero parece que foi un 
revulsivo, pois o número de insubmisos 
subiu lixeiramente desde o ano pasado. 

Ademais, incide no tema laboral, xa 
que se está contemplando unha inhabili
tación entre 5 e 10 anos, ¡maior que por 
estupro ou violación dunha menor! 
Tamén incide na familia, coa preocupa
ción polo futuro do fillo; pero seguiremos 
coa estratexia do movemento, intentando 
chegar ó maior número de sectores 
sociais ata facer real o que é a nosa pri
meira pretensión: que desapareza o servi
cio militar. 

SARA PAZ QUIÑONES 
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rAR6ADE:IPP 
GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

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

Fax: 982 - 55 78 04 

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 

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 
00008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 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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Ocu 

Fannos traga-lo dólar. Peor que comungar con rodas de muíño 

A 
índa en plena resaca dos anos 60, ten lugar en Esto-

. colmo (1972) a Conferencia sobre o Medio 
Ambiente da ONU. Moi poucas das propostas emi

tidas alí se teñen traducido en accións eficaces ou teñen ins
pirado ós grandes "tomadores de decisións". Ben ó contra
rio, a pesar dos miles de páxinas escritas sobre o desequili
brio ecolóxico, os organismos creados e os cartos investi
dos, os problemas medioambientais foron en aumento che
gando mesmamente a situacións tan críticas coma os casos 
de Chemobyl, Harrisburg, Bhopal e Seveso, e a un momen
to de gravísima desaparición dos bosques, cambio climáti
co, carreira armamentística e desequilibrio Norte-Sur. 

N esta situación, tamén definida polo poderío militar 
dos USA, sobre todo a raíz da caída do Valo de Berlín e da 
guerra do Golfo, vai ter lugar a Conferencia das Nacións 
Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento, tamén 
chamada "O Cume da Terra" (Río de Janeiro, 1-12 de xuño 
do 92). Este xigantesco foro internacional vén precedido de 
4 xuntanzas preparatorias celebradas en Nairobi, 2 en 
Xenebra, e a derradeira, marzo do 92, en N ew York. 

Conforme se suceden os preparativos e nos achegamos 
a Río, gaña máis adeptos a idea de que o Cume da Terra 
será un fracaso. Representantes de diferentes ONGs (Orga
nizacións non gubemamentais) que seguen o proceso cha
mado "Río 92'', acusan ós gobernos de "toca-lo violín men
tres arde o planeta", de que dominan os intereses dos gran
des negocios; e presentan un plan de emerxencia para 
salva-lo Cume. 

Os ambiciosos plans que existían ó comenzo do proce
so incluían cinco documentos: 

a) A "Carta da Terra" , un conxunto de principios 
xerais sobre o desenvovemento sostido (desenvolvemento 
respectuoso coa conservación da N atureza e cos intereses 
das xeracións futuras). 

b) A Axenda 21 , un plan de acción que implica ós dife-



da terra: ¿un paso atrás? 
rentes Gobemos na aplicación da Carta da Terra. 

c) E tres convenios de natureza xurídica sobre bosques, 
cambio climático e preservación da viodiversidade, ou 
diversidades de espacios naturais. 

Pouco a pouco vanse esfumando as posibilidades de 
chegar a acordos na Comunidade internacional. Quizais 
sexa o Convenio da Biodiversidade o que presente menos 
problemas para a súa aprobación. 

O fracaso máis dramático das negociacións en curso é 
a imposibilidade de consensuar unha "Carta da Terra" 
polo momento. A discusión xira en tomo a un documento 
preparado por Gobernos de países do Terceiro Mundo. De 
26 principios propostos, só se aprobou un (o relativo ó 
papel das mulleres) porque as propostas do Grupo 77 refí
rense ó desequilibrio Norte-Sur e ó consumismo dos países 
ricos coma as causas fundamentais dos problemas globais 
do medio ambiente. 

Con respecto á Axenda 21 hai un problema fundamen
tal sen resolver: a cuestión dos cartos. Estímase que a exe
cución da Axenda 21custaría 125 billóns de dólares ó ano, 
case que o dobre da axuda que na actualidade aportan os 
países ricos ós pobres. Os países do Norte xa teñen anun
ciado que non pagarán toda esta cantidade. Ademais os 
Gobernos do Sur e as ONGs están en contra de que sexa o 
Banco Mundial quen controle e xestione estes fondos. 

Dos convenios que nos faltan por comentar, o dos bos
ques xa foi anulado na primeira comisión preparatoria 
(Xenebra, agosto do 91) e substituido por uns "Principios 
Forestais" que serán incluídos na Carta da Terra, e un 
capítulo sobre deforestación para a Axenda 21. O convenio 
sobre "Cambio climático" tropezou na última xuntanza de 
New York coa oposición frontal dos Estados Unidos a todo 
tipo de restriccións enerxéticas. O mesmo presidente Bush 
confirmou que o "american way of lije" (sistema de vida 
americano) é incuestionable e o portavoz da delegación 
norteamericana referiuse á declaración dos dereitos huma
nos para argumentar contra a frase da Axenda 21, que reco
mendaba "estilos de vida e modelos de consumo menos 
despilfarradores de enerxía, nos países mazs 
desenvolvidos". Para o delegado norteamericano, os estilos 
de vida son un problema de elección persoal e a subsodita 
recomendación infrinxe a liberdade das persoas. 

Por todo esto, a Cume de Río corre o risco de conver
terse nun Eco-Carnaval cheo de disfraces verdes especial
mente deseñados para o evento. Para impedir este fraude, 
os grupos ecoloxistas e os Gobemos progresistas e de paí
ses subdesenvolvidos terán que expoñer e defende-las 
seguintes propostas claves para a conservación do planeta e 
a consecución dunha "Nova Orde Internacional" máis 
xusta. Debe esixirse: 

1) Diminuí-lo consumo enerxético nos países indus
trializados, que co 23% da poboación mundial consumen o 
80% da producción mundial de enerxía comercial, o 79% 

do aceiro, o 85% do papel e o 86% dos metais non ferro
sos. Débese reduci-lo uso primario da enerxía nun 50% 
para o ano 2025 nos países desenvolvidos. 

2) Os países do Norte (España entre eles) deberían 
reduci-las súas emisións de C02 (dióxido de carbono) nun 
20%, como mínimo, para o ano 2005. Máis a medio prazo 
(2050) , as emisións globais de C02 deberían reducirse nun 
75%, a fin de estabiliza-las súas concentracións e frea-lo 
quecemento global. 

3) O Protocolo de Montreal debe ser reformado, co 
obxecto de prohibir totalmente no 1993 a producción de 
CFCs (ese gas dos "sprays"). 

4) Reducción dos gastos militares a un 50%, como 
mínimo, para o ano 2000. Os 500.000 millóns de dólares 
anuais resultantes destas medidas dedicaríanse a satisface
las necesidades sociais, sanitarias, educativas e ambientais 
das capas sociais e países máis necesitados. 

5) Reducción da débeda externa, reforma do GATT e 
incremento das transferencias financeiras do Norteó Sur. 

¿Será capaz o capitalismo de formular políticas econó
micas que supediten o funcionamento dos mercados ós 
imperativos do desenvolvemento sostido? Ou ben, ante o 
constante deterioro do Medio, froito das economías que 
estragan recursos e enerxía do Norte, ¿terá que re-emerxer 
unha forza ecosocialista (verde, vermella, branca, e tamén 
violeta) que aglutine as novas propostas de reconstrucción 
ecosocial? Os primeiros pasos dados polos "Die Grünen" 
alemáns e "Les Verts" franceses, en Europa, con formula
cións políticas r~dicalmente apostas ás dos partidos tradi
cionais, poden se-lo inicio desa contestación xeneralizada a 
esta "Aldea Global" atiborrada de inxustiza, violencia, 
patriarcado e degradación ecolóxica. 

Manuel Antonio Fernández Domínguez 

Coordinador do taller de educación ambiental "A coruxa" 1.8. Xel
mírez 1 Santiago 
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INDEMNIZACIÓNS 
COMPENSATORIAS ÁS 
EXPLOTACIÓNS AGRARIAS -NAS ZONAS DE MONTANA 
OU DESFAVORECIDAS 

AXUDA Nº9 
compensación das rendas dos agricultores nas zonas desfavo
recidas 

QUE CONSISTE EN 
en función da indemnización compensatoria básica 

E VAi DESTINADA A 
os que posúan explotacións situadas nas zonas de montaña ou 
desfavorecidas 

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. Resaltas as solicitudes presentadas 
ne te prazo e de quedar crédito dispoñible realizarase nova convocatoria. 

UNTA 
DE GALICIA rrrn o 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 
Servicio de Estudios e Publicacións 



. O CAMPO 

Modificación da política agraria 

O 21 de rnaio os ministros de agricul
tura da CEE, baixo ·a presidencia 
do portugués Arlindo Cunha, acor

daron, aínda que a contragusto de Italia, a 
reforma da política agrícola común (PAC). 
En relación á proposta que fixera a Conii
sión, comentada xa nestas páxinas, houbo 
algunha variación, aínda que se pode afir
mar que as grandes liñas se manteñen, a 
pesar de non dispoñermos de máis informa
ción que a da prensa diaria do día 22, moi 
escueta, por se-lo día en que se pecha a edi
ción de IRIMIA. 

Unha minoría de bloqueo 

No Consello da CEE os ministros dos 
Estados Membros (EE.MM.) teñen o voto 
ponderado de acordo coa importancia do 
respectivo país, e para aprobar unha resolu
ción debe haber 54 votos a favor sobre os 
. 76 que suman o conxunto dos países . Italia 
(10), España (8) e mais Grecia (5) sumaron 
unha minoría de bloqueo porque tiñan inte
reses comúns: aumenta-la súa cota láctea 
por se-la producción real superior á asigna
da. Os seus 23 votos impedían aprobar a 
modificación e finalmente fixéronselles 
concesións que fixeron cambiar o seu voto 
aínda que non no caso de Italia que preten
día un aumento máis grande do conseguido. 

O incremento da cota para España 

Como é ben sabido, no Tratado de 
Adhesión incluíuse unha cota á producción 
láctea española, cota que en principio era 
de 5,4 millóns de TM repartida entre 4,65 
millóns de entrega a industria e 0,75 de 

venda directa. Sucesivos 
recortes por acordos do 
Consello levaron a unha 
importante diminución da 
cota asignada nun princi
pio, que xa de por sí era 
insuficiente. 

Na actualidade, e des
pois da autorización para o 
trasvase dalgunha partida 
de leite de venda directa ó 
consumidor a leite de entre
ga a industria, a cota espa
ñola estaba pouco máis ou 
menos en 4,5 millóns de 
TM de entrega á industria e 
0,5 de venda directa. 

Pois ben, a producción estimada viña 
ser de 1,5 millóns de TM superior á cota 
asignada, o que era unha situación irregu
lar, ilegal. Rec~ntemente o Goberno Central 
promoveu un plan de abandonos da produc
ción láctea mediante o pagamento dunhas 
indemnizacións, desa forma xuntou -
620.000 TM que pasaron a constituir unha 
reserva estatal. 

O acordo do Consello de modificación 
da PAC concede ó Reino de España un 
incremento da cota de 500.000 TM, e ade
mais permítelle facer un novo trasvase de 
150.000 TM deleite de venda directa a leite 
entregado á industria, non constituíndo este 
trasvase ningún incremento neto de cota, 
como os titulares da prensa diaria deron a 
entender (La Voz de Galicia: "La CE autori
za a España un incremento de la producción 
de leche de 650.000 toneladas anuales"; El 
Correo Gallego: "España aumentará su pro-

ducción láctea en 650.000 
toneladas tras el acuerdo 
de la PAC). 

Agora mesmo o 
goberno dispón dunha 
cantidade de aproximada
mente 1.220.000 TM para 
repartir entre os que entre
gan o seu leite á industria. 
O EE seica vai contar con 
financiamento para mercar 
200.000 TM o que supón 
que cando o faga, poderá 
legaliza-la situación dos 
productores que ultrapa
san actualmente a súa 

referencia individual, que en Galicia son 
lexión. 

Os prezos 

Tal e como xa se adiantara, os prezos 
en xeral van baixar, aínda que no caso do 
sector lácteo menos do agardado a cambio 
de suprimir a prima á vaca leiteira. En todo 
caso, a implantación dos novas prezos vai 
ser paulatina, repartida en tres anos, e non 
vai empezar ata o ano que ven (campaña 
93-94). 

En cereais o recorte vai ser do 29% en 
total en vez do 35% previsto na proposta da 
Comisión. A cambio os productores serán 
compensados con axudas á renda. 

En carne de bovino a rebaixa será a 
prevista, é dicir, do 15%. Que quede cons
tancia de que estes prezos se refírense ós 
fixados palas institucións comunitarias, e 
que non teñen por que coincidir cos de mer
cado. 

Outras medidas 

A reducción de excedentes que se pre
tende coa reforma da P AC conseguirase no 
caso dos cereais polo abandono obligatorio 
de parte do cultivo (con axudas para iso), 
maior financiamento para a producción 
extensiva, a repoboación forestal e a xubila
ción anticipada dos agricultores maiores de 
55 anos (a CE financiará o 75% do custo). 

Recordamos tamén que tanto as froitas 
coma as hortalizas quedan como estaban, 
xa que para elas non houbo modificacións. 

EL/SEO XABIER MIGUÉLEZ DÍAZ 



DEPORTES 

Azul (celeste) e branca 

Moitos espectadore~ aí~da n~n s~ 
sentaran, ero o pnmeiro mmuto 
do partido, Vicente (un de tantos 

ourensáns que viven en Vigo) controlou o 
balón co peito e empalmou un forte tiro 
cruzado que facía inútil a estirada do portei
ro sestaotarra, aínda o balón non toca a rede 
e Balaídos era unha festa. Por novena vez 
na úa historia o Real Club Celta, ascendía 
a prüneira división. 

As cousas puideron ser doutra 
maneira 

A partir daquel lonxano 1 O de agosto 
do 1923 no que se fusionaron o Vigo e o 
Fortuna, xa que ... 

- Puido coñecerse entre outros nomes, 
com Club Galicia ou Real Club Olímpico, 
pero o socios decidiron que se chamase 
Real Club Celta. 

- Puido vestir con camiseta vermella e 
panla l n negro, pero de seguida se optou 
p las or da nasa bandeira. 

- Puid " qu e r " da Cruz de San-
li ag n u . ud , p r na úa pre enta-
· i n n am i nal alego d 1923/23 , 
finali za a e mp tici n invicto. 

pasar n moitos anos, e ... 
- Puid levar e mal con outro equipo 

gal.ego que vi te tamén de azul celeste e 
branca coa Cruz de Santiago no seu escudo, 
pero o goles do Compostela apláudense 
coma propio en Balaídos. 

Balaídos 

Cedo deixou o Celta o vello campo de 
Coia, par xogar a partir do 30 de decembro 
de 1928 en Balaídos, auténtico lugar de 

OSMELLORES 

Corenta e oito, on o equipos que 
pa aron algunha tempada na Primeira 
Divi ión. E ta é a lista dos dez que estive
ron mái vece ; 

1.- Real Madrid. 
2. - Barcelona. 

.- Athetic de Bilbao. 
4. - E pañol de Barcelona. 
5.- Atlético de Madrid. 
6.- Val ncia. 
7. - illa. 
8.- Real So i dad de San Seba tián . 

.- Zaragoza. 
10.- ELTA. 

O gol tivo nesta tempada nome de seu: "Vladimir Gudelj", por iso non é estrano que as xoves cel
tistas rodeen ó home que chegou dos Balcáns. 

encontro para a familia celtista, que sobre
pasa o seu berce vigués, para acoller nos 
momentos de deportiva transcendencia ós 
galegas dos catro puntos cardinais. Esta 
comuñón entre campo e afección nun país 
concreto, queda reflexada magníficamente 
no artigo de Xabier González Méndez, 
''Memorias de Balaídos", publicado en La 
Voz de Galicia o luns 22 de xuño de 1987 
co gallo do anterior ascenso, cando escribe: 

" ... Nesas ocasións, cando saltaba un 
cacho de céspede verde, celta, ancestral, 
jeito anacos, polos aires de Balaídos, eu 
sentía unha punzada prehistórica nas 
entrañas; coma un inesplicable desgarro 
ecolóxico na miña memoria durmida; coma 
unha queixa lonxana de vellos druídas de 
Escocia, de Bretaña, de Irlanda, intentando 
explicarlle a un dos seus lonxanos descen
dentes, o valor da terra, calquera pedazo 
de terra húmida e verde, para a nosa vella 
raza hidratada palas chuvias e os sécu
las ... " 

Algo máis ca unhas cores 

Sen caer na tentación da afección bar
celonista e o seu "algo máis ca un Club", 
é certo que "ten un aquel" o Celta para 
rnoito galegas. Por isa creo que o bo 
amigo (compañeiro nestas páxinas e na 
rnarabillosa aventura que é a Romaxe) 
Fe1rn Ruibal , se equivocaba cando alá polo 
me de marzo nunha columna publicada en 
"La Voz" sobre a eca dicía algo así coma 

que cando o Celta marchaba ben, o · 50% 
dos galegas sentíanse celtistas. Pero Xesús 
¡se ata en Burela celebraron o ascenso! .. . 

Todos lembramos aquel catro de 
decembro de 1977, cando os galegas deixa
mos oí-las nasas voces na rúa. Nesta data 
baixo o título de "Alborada en Balaídos", 
dicía no seu editorial o hoxe desaparecido 
"Galicia Deportiva"; 

" .. . Cando os xogadores do Celta, saí
ron ó campo portando a bandeira galega 
que se confundía co seu propio uniforme, 
os case que 30.000 espectadores, pastos en 
pé e cun nó na gorxa batían palmas a eito. 
Quizais que neste pechado aplauso non 
soamente estivese reflexaso o xusto premio 
ós últimos resultados do equipo, senón que 
unha boa porcentaxe de palmas saíse duns 
corazóns cheos de galeguidade ... ". 

Algo semellante sentimos moitos o 
pasado día 9 de maio cando nos altavoces 
de Balaídos anunciaron, en galega, idioma 
normal no estadio, que o Celta era cam
pión. 

Quizais por todo isto, as bandeiras ó 
vento que tratan de fundi-las súas cores co 
ceo, os aplausos para aquel porteiro - Isi
dro- en setembro de 1923, ou para este 
extremo -Gil- en maio de 1992, non 
sexan máis ca unha esperanza, unha bendita 
utopía, para tódolos que dunha ou doutra 
forma eremos en celeste e branca. 

SEVERINO GESTOSO. 



A pesar de todo, ternos futuro, ternos rnañá 

E
ste foi o lema co que o Movenen
to Rural Cristián Galego celebrou 
este ano a festa do seu patrón, o 

San Cidre, na parroquia coruñesa de 
Bazar, por terras de Santa Comba. Unha 
estupenda xornada de convivencia labre
ga que o bo tempo, a boa paisaxe, e a 
extraordinaria acollida da vecindade de 
Bazar contribuíron a facer memorable. 

Un xeito interesante de ser cris
tiáns no campo galego 

Para f alar da celebración do S. Cidre, 
é necesario empezar falando algo do 
Movemento Rural Cristián Galego, que 
xa máis dunha vez se ten asomado a estas 
páxinas para nos contar algo da súa vida 
e das súas actividades. A súa realidade é 
pequena, sumamente pequena, se se com
para coque é a maioría do funcionamen
to parroquial; sen embargo é notable o 
esforzo que está facendo por impulsar 
unha maneira nova de ser cristiáns no 
campo galego. 

O Movemento Rural pretende poder 
viví-la fe desde unha conexión coa vida, 
coa vida real dos labregos de Galicia; o 
cal quere dicir moitas veces, viví-la fe en 
contacto. cos momentos de festa e de loita 
que está"- vivindo o campo galego; o cal 

MOVEMENTO RURAL 
CRISTIAN DE GALICIA 

Momento da celebración eucarística no adro da igrexa de Bazar. 

quere dicir tamén actuar conxuntamente 
na Igrexa e na sociedade a través de todo 
aquelo que signifique unión e organiza
ción para dar unha resposta á sitqación 
actual do campo. 

A Romaría anual do San Cidre 

O Movemento Rural actúa a través 
de grupos nas parroquias onde existe; 
grupos que teñen o seu funcionamento, o 
seu traballo de reflexión cristiá, e o seu 
traballo de participación na vida das 
parroquias. Pero, a maiores dese funcio
namento local, cada ano xúntanse tódolos 
grupos nunha das parroquias nas que hai 
presencia do Movemento Rural para cele
bra-1 o San Cidre e ter así, ó mesmo 
tempo, unha experiencia viva e animado
ra de grupo, de movemento. 

O grupo da parroquia en cuestión é o 
que prepara ese ano o San Cidre. Nor
malmente, dado que o Movemento Rural 
está sempre con moitos desexos de se 
abrir á máis xente da parroquia e de 
actuar con eles, normalmente -dici
mos- a xente da parroquia colabora e a 
festa do San Cidre empeza sendo unha 
festa do Movemento, para acabar sendo 
unha festa de toda a parroquia onde se 
celebra, unha festa do mundo rural, dun 
anaquiño polo menos do mundo rural. E 
iso é o que en definitiva se pretende. 

En Bazar: ternos futuro, ternos 
mañá 

Bazar foi este ano o lugar escollido 
para a celebración do S. Cidre; unha precio
sa parroquia pertencente a Santa Comba, 
onde un animoso grupo de mulleres -si, 
mulleres-, integradas no Movemento 
Rural, coa colaboración de moitos veciños, 
prepararon as cousas de xeito que a festiña 
do santo dos labregos fose un éxito. Cóm
pre dicir que a xente do Concello non que
dou atrás á hora de aportar medios para que 
a cousa saíse máis redonda. 

Unha garimosa e servicial acollida ós 
que de fóra viñan abría a actividade festei
ra da xornada, que seguíu logo coa marcha 
ata a igrexa parroquial; no interior dela os 
veciños de Bazar, con imaxe e voz, pre
sentáronno-la súa realidade humana, 
social, relixiosa; a continuación no adro da 
igrexa celebrouse a Eucaristía con moita 
participación e con moita animación. 

V oltos ó lugar de acollida, o campo de 
festa parroquial, alí puidemos desfrutar 
dun bo xantar comunitario, ó que lle 
seguiu despois unha boa queimada, unha 
foliada cun grupo de gaiteiros e as interpre
tacións variadas de contos, actividades tea
trais, etc., para acabar aí polas sete da tarde 
co corazón e o ánimo máis disposto para a 
loita rural de cada día, que, ben o sabemo , 
non se nos fai nada doada nesta horas. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e Historia ( 4) 
AFame 

¿ Fuche a Castilla? é o que se lle pregun
ta por Verín ó que aparecen desmellora
dos, aludindo á mala cara que traían os 
que regresaban da sega en Castela, esgo
tados polo traballo e as privacións. Nun 
informe do Conde de Campomanes en 
1764 xa se denuncia que os galegas sega
dores pad~cen mal trato en Castilla 
tasándoles el jornal e incluyéndoles en 
las quintas a que no están obligados. 
Non lle faltaba razón a Rosalía. 

Parece que ten a jame do 41. Este 
dito é de Mos e di e en circunstancias 
scme1 lante al udindo ós anos 1941 e 
1942, na po tguen-a franqui ta, que foron 
ano de moita mi ería. 

En Santiago en ca o parecido exclá
masc ¡pareces un pelegrín! Pero aquí o 
asp to ma ilcnto ten que ir complemen
tado p r unha v stimenta e farrapada e 
·ara d n r r , p rque os p regrinos 
h gaban a mp t la talmente coma os 

segador s, su i farrapados, enfer
mo . L mbrade que por cou a deles crea-

ron os reis Católicos o Hospital (hoxe 
hotel de luxo) e quizáis por cousa deles se 
inventou o botafumeiro. 

Cando alguén insiste en que quere 
comer e a comida aínda non está lista ou 
non hai que comer, por Vigo din ¿Que res 
comer? Vai a Peinador. É sabido que o 
primeiro aeroporto de Peinador fíxose 
con prestación obrigatoria de traballo dos 
veciños . Había que levalo todo. Incluso 
corría uilha cantiga 

Se vas a Peinador, 
mira o que vas facer, 
colle-lo pico e pala 
e porrón para beber. 

Botar pan ó caldo significa "ser rico" 
e é un <lito dramático que alude a extrema 
misera, á que en tempos chegou o pobo 
galego, de ter falta de pan: de maneira 
que botarllo ó caldo era xa un paradigma 
de riqueza. Destas grandes fames deixou 
testemuño Rosalía Castro e hai un longo 
ensaio de García Sabell. 

U nha vez máis, a tingua transmite 
feítos da nosa historia. 

Acompañado do 
alcalde de 
Compostela, o 
ministro Borrel, 
de Obras 
Públicas, fai o 
camiño de 
Santiago. Dous 
peregnnos que 
son merecentes 
de que o 
Apóstolo lles 
mspire a 
aceleración das 
autovías para 
Galicia. Se o fan, 
dámoslles por 
gañado o 
Xubileo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

A conciencia, xa se sabe, 
é o que lle nace a un 

no interior, pra que ninguén 
decida nada ó tuntún. 

Se a conciencia se revira 
contra o que está mandado, 

non é capricho, senón 
motivo xustificado. 

Se a conciencia obxecta algo 
contra a lei, o corazón, 
se é humano, establece 

o que se chama obxección. 

A teoloxía cristiá, 
que é especialista no tema, 

sempre dixo que a conciencia 
constitúe lei suprema. 

San Tomás, que do asunto 
¡non sabía case nada! 

di que obriga a obediencia 
a conciencia aínda errada. 

Esta doutrina tremenda 
recórdanos con afán 

un teólogo que é bispo: 
don Fernando Sebastián. 

Don Feman Sebas falaba 
dun xuíz que absolveu 

a un insubmiso. ¿Acepta 
a obxección no eido seu? 

Cavilo eu con malicia 
mentres bebo unha cervexa: 

¿por que tantos don Fernandos 
non llo aplican á lgrexa? 

Porque se a conciencia manda 
¿como é que día a día 
teólogos que disenten 

sanciónaos a xerarquía? 

Os que obxectan certas normas 
da moral, na súa vida, 

¿son corruptos ou é que hai 
prá lgrexa outra medida? 

Din que hai que ter, os que mandan 
a conciencia ben formada. 

¿Quen forma? ¿Quérena libre 
ou máis ben domesticada? 




