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Medrou a Terra na XVª Romaxe 



A RoITiaxe 

S obre 5.000 crentes galegas acaban de celebra-la 
que xa é XV Romaxe de Irirnia. Cristiáns vidas 
de tódalas partes de Galicia desafiando as dis

tancias e outras causas, congregáronse no lugar de As 
Ermitas para expresar e confirma-la súa condición de 
crentes e de crentes en galega, galegas, este ano coa 
conciencia e coa ilusión de que nas mans dos nenas 
galegas estamos nunha Terra que medra. 

É moito significativo o feito das Romaxes, que a pesar 
das dificultades postas nun principio por algunha per
. nalidade da lgrexa, segue xuntando cada ano nunha 
c lebración litúrxica orixinal, a labregos -unha boa 
parte- a xente da cidade, a cregos, a monxas .. . , que 
al pan alí algo emotivo, comunitario, festivo, compro
m tid , alg , n fin , do que carecen moitas celebra
ci m. habiluai .' d Eucari tía, e non por culpa de nin-

u n s n n pr ba 1 m nt p r e ixencia do guión. 

P r a R max é mái cá celebración eucarística, 
anqu ta exa tamén aquí o centro e fonte de todo o 
d mai. 

A R maxe é encontro. A Romaxe é exposición e feira 
de productos do espírito: follas, folletos, revistas, 
libros. A Romaxe é xantar popular, familiar e vecin
ñaJ. 

A Romaxe é música, canto e narrativa popular. A 
Romaxe é colaboración plural e desinteresada de 
moita xente antes, no momento e despois da Romaxe. 

A Romaxe é provocación á solidariedad. A Romaxe é 
escala de iniciación á crenza cristiá metida en Galicia. 

A Romaxe, - dicímolo con toda hurnildade- podería 
er unha referencia significativa, anque non única, 

cara á nece aria, urxente remodelación espiritual dos 
antuario que enchen, ó longo e ó ancho, toda a xeo

grafía galega e que po iblemente moitas veces apor
tan b n pouco ó e pírito galega cara á súa sanidade 
total. 

IRIMIA a revi ta IRIMIA, énte e orgullosa desta 
irmá úa d camiño que é a Romaxe, e deséxalle unha 
longa e fru tuo a ida. E tamo eguros de que a 
R m ' popular e ben f alada, nos ha contes

on inceridade: e que vo tede o vexa, 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Deus me valla, "¡Vaya Dios!" 
Na querida Nicaragua un 

maremoto mata a oitocentas 
persoas , deixa sen casa a 
máis de mil, arrasa unha 
zona de miles quilómetros. 

A primeira ministra, Vio
leta Chamorro, devota e cató
lica e confesional coma pou
cos, filla espiritual do cardeal 
Obando, nai de tódolos nica
raguanoss, fixo unhas primei
ras declaracións. E dixo algo 
así: "Son cousas que "Dios" 
nos manda". 

E un queda algo intrigado 
con este "Dios de Violeta", 
que máis parece un Deus de 
negro ou de vermello san
gue, porque a esa frase pare
ce que lle falta algo. Se o 
manda "Dios '', ¡que xa 
manda! , será por algo. Pero, 
¿por que, se agora o país vai 
polo "bo camiño" trazado 
por Bush coa bendición do 
Vaticano? 

Por iso esa xenialidade 
que ten algo de teoloxía 
arcaica e moito de propagan
da a favor do ateísmo, ten 
ademais, toda a traza de estar 
incompleta. ¿Será simple
mente un capricho ou unha 
"pataleta" des a di vindade tre
mebunda? ¿Un axuste de 
contas , máis ben? ¿ Unha 
"proba" un tanto despropor
cionad a? E daquela ¿que 
dicir dos nenos esfameados 
de Somalía? ¿Que "Dios " 
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lles manda ese agasallo? 
E un queda pensando se o 

seu bispo e director espiritual 
alimentará esa crenza estraña 
ó cristianismo, se terá a 
mesma idea de Deus. Se reza
rá cada mañá e cada noite a 
un Deus cruel que vomita 
lava e queima á xente, que 
abre a terra que traga a vellos 
e meniños, que empuxa o mar 
con furia para causar morte e 
cólera e máis morte. Porque 
daquela explícase un o medo 
ó cambio, o medo ó futuro, o 
medo á esperanza dos pobres. 

Se Violeta crese no Deus 
que albiscamos a través, de 
Xesús executado por amar 
persoal e politicamente ata o 
límite; se crese nese Deus que 
acolle sempre, que perdoa e 
anima gratis, que está incon
dicionalmente cos pobres da 
historia porque sofre a histo
ria con eles,. .. Se Violeta 
crese nese Deus, non diría 
semellante parvada. E ade
mais rompería con Estados 
Unidos por timadores, por 
prometer nas eleccións e non 
dar un can despois. Sen 
medo. 

Pero eso é imposible por
que nese caso, para min que, 
postos a ser, sería sandinista. 
Non sei por que me dá esa 
impresión. Será porque a idea 
que un ten de Deus é un asun
to moi político. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Co Evanxeo pola man 
Manuel Rcgal Ledo 

CoEvanxeo 
polaman. 

Portada do libro que comentamos e que axiña 
estará nas librerías relixiosas de toda Galicia 

Irnos ocupar hoxe o espacio que habi
tualmente ocupa Manolo Regal para 
presentar precisamente un novo libro 

del que leva por titulo "Co Evanxeo pala 
man". 

De M. Regal coñeciamos e estabamos 
empregando ata agora para a nosa oración 
e reflexión cristiá outros dous libros, os 
titulados Un caxato para o camiño e Cho
rimas. Podemos dicir que a presente obra 
ten unha continuidade cos libros anteriores, 
pero tamén unha diferencia. A continuida
de consiste en que o libro segue sendo un 
libro de apoio para a oración cristiá desde 
as realidades da vida, e en galego, claro. 
Tamén hai continuidade no feito de que o 
material que se presenta quere poñerse ó 
servicio do texto memo do Evanxeo, para 
darlle unha actualidade necesaria. 

A diferencia consiste en que o libro 
ofrece unha amplitude de material e un 
ordenamento do mesmo que supera a dos 
libros anteriores. O material acompaña tódo-

los domingos do ano, e incluso tamén os 
días santos. Ofrece primeiramente o texto 
mesmo do Evanxeo para facilita-la lectura a 
xente que non sabe manexa-la Biblia ou que 
incluso carece dela. A continuación, e esta é 
unha importante novidade, segue un comen
tario ó texto do Evanxeo feito por un grupo 
de veciños dunha parroquia de Abadín, de 
Labrada, un comentario que responde a 
unha práctica habitual entre eses veciños. O 
material complétase cunh pregaria e tamén 
cunhas preces ó redor da temática propia do 
Evanxeo de cada domingo. 

Parécenos que se trata dun material 
auxiliar de verdadeira calidade e utilida
de, polo que debemos estar agradecidos a 
M. Regal e ós seus veciños de Labrada, e 
que este agradecemento se converta en 
ánimo para seguir, porque o libro é o pri
meiro dun conxunto de tres, que xa se 
anuncian, e que completarán os tres 
ciclos de lecturas que se len nas celebra
cións dos domingos. Edita SEPT. 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo XXVI do Tempo Ordinario (27 de Setembro) 
"¡Ai dos que viven comodamente en Sión!... Unxí
desvos cos mellares perfumes e non tedes mágoa 
pala ruína da tribu de Xosé" (Am 6, 4-7). 
"Se non atenden a Moisés e ós profetas, tampouco 
se deixarán convencer, aínda que alguén rexurda de 
entre os mortos" (Le. 16, 19-31). 

Non hai volta de folla: a verdade está nos pobres, está da 
parte dos pobres, non dos instalados "comodamente en 
Sión"; no Sión das súas vidas satisfeitas económica e social-

mente, ou no Sión das súas seguridades doutrinais, que miran 
ós pobres de esguello, por riba do ombreiro. A verdade tena 
Lázaro, o que agardaba as frangullas á porta do rico; non 
Epulón, que banqueteaba cos seus amigos a diario, coma 
todo triunfador que se precie. Aínda que Epulón e os seus 
non atendan a razóns, mesmo que llelas diga un morto resu
citado. É o mesmo dicir Epulón e Lázaro, que Norte opulento 
e Sur indixente ... 

Domingo XXVII do Tempo Ordinario ( 4 de Outubro) 
"O malvado ten a súa alma chea de soberbia, pero o 
xusto vivirá gracias á súafe" (Habac 1, 2-4). 
"Dixo Xesús: -Se tivesedes fe,' aínda que fose coma 
un gran de mostaza ... 
Cando teñades Jeito o que vos mandaren, dicide: 
Somos uns criados que soamente fixemos aquilo que 
cumpriafacer" (Le 17, 5-10). 

Crer é comprometerse gratuitamente pola causa do 
Reino de Deus, coa confianza posta totalmente no Señor, e 
coa aposta diaria no traballo. 
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A PENEIRA 

OS NÚMEROS CANTAN e a nosa economía 
e tá baixo mínimos, e seguen a apreta-lo cinto 
aqueles que xa non teñen pra onde; segundo 
e tudios rigoro os, un millón trescentos mil 
cidadán galegos viven en circunstancias do 
mái d primen te ... O "mercado único" só vai 
afundirn aínda mái , por moito optimismo que 
d rrochcn no o gobernantes. 
No último exercicio o poder adquisitivo dos 
gal gos subiu un 1,3% meno có do resto dos 
spañoi . , m ntrc. t mén baixan a exportacións 

(un ,8 ~) e m cJran a. imp rta ión (un 0,8%) . 
cada vez m men o que 

plan ta. 

ESTADOS 
UNIDOS, na 
recta final tlas 
súas eleccións, 
enfrónta e a un 
forte incremen
to da miseria: 
trinta e seis 

millón de americano non teñen nin pra comer ... 
Aínda que tamén ni to medra a discriminación 
racial: on moito máis pobres os negros, os hispa
no , o a iático ... , cós que eles chaman brancos. 

XUVENTUDE 92 
son certames que 
organiza a Consellería 
de Cultura e Xuventu
de para coros polif óni
cos, grupos de teatro, 
artes plásticas, solistas 
ou grupos musicais, 
cerámica e deseñado
res gráficos. Durante 
todo o mes de outubro 
hai tempo para inscri
birse en calquera dele
gación da devandita 
institución. Poden par
ticipar tódolos xoves 
ata os trinta anos. 

SOCIEDAD E 

GALEGA DE 

Alfonso Blanco Torrado 

CONCELLO DE MUROS 

CONTRA A 
ADQUISICIÓN 
DE ESCOPETAS 
DE BALÍNS, e en 
xeral, contra o uso 
de armas de aire 
comprimido, ten 
lugar nestes meses 
unha campaña lan
zada pola Socieda
de Galega de His
toria Natural e 
polo Concello de 
Muros, mesmo 

cando está a escomenzar unha nova tempada de caza. Unhas armas que só 
poden ser utilizadas en lugares pechados e reservados están a rematar coa vida 
de paxaros, anfibios, réptiles, animais domésticos ... , coma se dun xogo se trata
se. É unha información puntual para pais e fillos. 

< 
NOTA DA ADMINISTRACIÓN 

-
-w -

O custo real de cada exemplar da Revista é de 11 O Pts. sen contar traballo, 
viaxes e material dos colaboradores, que non se retribúen. Esto supón que o 
prezo da subscrición é de 2.425 Pts. ó ano. 

- A subscrición normal do ano 1993 seguirá senda de 2.000 Pts. 

- A subscrición real para cubrir gastos tería que ser de 3.000 Pts. ó ano; e a 
subscrición de apoio 5.000 Pts. 

- lnvítase ós subscritores a que se apunten a algunha destas dúas últimas 
fórmulas para o ano que vén e que nolo comuniquen. Agradécese o realis
mo e maila xenerosidade. 



O CONSUMO DE DROGAS NA COMARCA DO SALNÉS é preocu
pante, polo que acaba de reivindicarse unha "comunidade terapéutica", pois 
a adicción supera á media do país. . . Cada volta hai máis sensibilización 
cara a outras drogas que por estar permitidas non son menos prexudiciais, 
xa que case a metade dos galegos consumen a cotío alcool, e segundo estu
dios, cada xornada morren catro galegos debido ó exceso do tabaco. Na 
fotografía aparecen un grupo de veciños do Salnés pedindo unha área sani
taria que foi solicitada polo método de iniciativa popular no Parlamento. 

O DESCOÑECEMENTO DO 
UNIVERSO segue a ser unha 
realidade, a pesar dos apoios 
científicos a teoría do "Big 
bang" ... Agora, o que trae tolos 
ós científicos é a "materia escu
ra" que se sabe que está aí, pola 
dinámica das estrelas, mais non 
se dá detectado. . . A astrofísica 
americana Geller acaba de dicir 
que só se coñece unha cenmilé
sima parte do Universo. 

ANGOLA CELEBRA AS SÚAS PRIMEIRAS ELECCIÓNS 
LIBRES os dous derradeiros días <leste mes, despois de cincocentos 
anos de colonización portuguesa e dezaseis de guerra civil. Trescen
tos mil angolanos están voltando ó seu país nunha situación compro
metida; a guerra tamén deixou cincuenta mil orfos e outros tantos 
mutilados ... 

TURISPORT é o pri
meiro Salón de Turismo, 
Deportes e Desenvolve
mento Rural que ten lugar 
en Silleda os catro pri
meiros días de outubro. 
Unha das súas teimas é 
ofrecer novas alternativas 
a un turismo que no seu 
xeito tradicional está en 
crise. No nos o país o 
turismo só representa o cinco por cento da súa renda (a 
metade do resto do Estado). O turismo verdeé un vieiro 
que ten éxito en Euskadi, que a remates <leste ano contará 
con noventa casaríos para acoller turistas. O "turismo de 
habita9ao" é unha boa fonte de ingresos no Norte de Por
tugal ... , todo isto supón unha política de medio ambiente 
moi esixente que aínda non se dá entre nosoutros. 

O BAIXO CUSTO DO LEITE preocupa ás cooperati
vas do ramo, que están a vendelo catro pesetas máis 
barato que por exemplo en Francia ... De seguir así 
tomarán medidas de presión contra as industrias leitei
ras. AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agra
rias), que xunta vintetrés cooperativas con preto de 
cinco mil productores, xa acaba de mobilizarse ... 

ZARA que conta con presen
cia en tódalas cidades de Gali
cia e en moitas máis de fora, é 
o meirande grupo empresarial 
de capital galego e o primeiro 
grupo téxtil do Estado (213 
tendas). Queda lonxe aquela 
empresa familiar e aqueles 
anos nos que moitas mulleres 
dos arredires da Coruña rema
taban as pezas de roupa. 
Detrás de todo isto hai un 
equipo financeiro que só fabri
ca o que vai vender e un equi
po de deseño de prestixio. 
Zara emprega en Galicia preto 
de catro mil traballadores, a 
meirande parte na súa fábrica 
Inditex de Arteixo. 
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EXP0'92: A FEIRA DAS VAIDADES 

Victorino Pérez Prieto 

Xa sabíamos algo das cifras astronómicas da Expo: o das 215 hec
táreas que saíron a roáis de 90.000 pesetas por metro cadrado (ou sexa, 
200.000 millón de pts.), e logo o custo dos 140 pavillóns, que, tirando 
polo baixo, andarán nunha media de 4.000 millóns, calculando entre os 
7.000 do pavillón dos Descubrimentos (que ardeu) e os 2.000/3.000 que 
veñen custando os das Comunidades Autónomas (17 en total). Aínda 
que estes datos seguro que e quedan curtos. 

Per tamén valen de referencia os 120 millóns que custou a 
maqueta do foguete e pacial europeo Ariane, ou a "menudencia" dos 
7 mi ll ón do a cen ores que ten o pavillón do Xapón, que outro 
t nto lle cu t u a Chile levar un iceberg ó seu pavillón, Falando de 
ifras, un pérd e (¿canto ga tou realmente o Estado?), pero o que é 

ciar u stado e cndcbed u como nunca ocorrera con ese pozo 
s n f n qu a xpo. i i n c a que España quere dicirlle ó mundo 
qu xa p rt ne Ju d 

r unha e usa é fríos números e outra ve-lo derro-
qu e palpa d me mo momento en que se entra no recinto 

p r d spampanant porta da mái moderna arquitectura, e piando 
p r un chan pintado coma a cancha máis finas de tenis; os seus xar
dfn e palm ira (500.000 m2

), o tren monomu1, as ruinosas telecabi
na que non u a ninguén, ... 

Coma ben escribiu alguén, "a Expo é mostra do narcisismo do 
p d r' e inmediatamente "a negación da solidariedade internacional 
co pobo do Terceiro Mundo"; unha vez rnáis un verdadeiro "encu
brimento da úa situación" (Pepe Blanco en " Noticias Obreras", nº 
176). Para qué falar do derroche dalgúns costosos pavillóns destes 
me rnos paí es endebedados ata as cellas ... 

¿E todo para que? A Expo vén ser coma unha Dysneilandia "para 
adultos", unha frívola feira, pero con espectáculos de alta tecnoloxía. 
Na úa meirande parte sernella es tar rnáis pensada para divertir que 
para instruír (con algunhas honrosas excepcións, corno é xusto admi
tir); onde as cola e forman a rnaior parte das veces simplemente 
polo eterno razoamento papanatas de "Onde vas Vicente; onde vai a 
xente' , ou 'Se non hai cola ímonos, que is to debe de ser moi malo". 
¿O mellor do mundo? ¡O escaparate bonito e falsario dun 20% del! 

URCA 

N este verán do 92, Santiago de Compostela 
fíxose mar que achega ou praia que agarda 
para recibir a URCA (o nome foi tomado 

dunha antiga embarcación de transporte de gran 
tamaño), nunha viaxe cun triple norte: expresión, 
solidariedade, encontro. 

Despois de todo un ano de traballo conxunto 
con persoas de tódalas dióceses galegas, medrou o 
proxecto de acondicionar tempo e espacio para que 
cristiáns de diferentes grupos, parroquias e lugares 
de Galicia -e mesmo de fóra- puxesen en común as 
súas vivencias e inquedanzas nun marco flexible e 
aberto. 

Ó longo de tres días realizáronse seminarios, 
obradoiros, exposicións, faladoiros, concertos, 
danza, mimo, teatro ... Todo isto tiña a triple finali
dade de nos permitir expresarnos e encontrarnos 
desde unha visión do mundo, da sociedade, da nosa 
tarefa, que admitise o adxectivo de solidaria. 

Toda URCA, desde os seus inicios e prepara
ción ata a súa realización concreta, estivo vertebra
da pola oración e as arelas de ir albiscando desde 
Galicia novos horizontes para a nosa realidade ecle
sial. Tres días moi intensos de: 

U-nión entre persoas de diferentes idades, esti
los e xeografías. 

R-esposta para os interrogantes que vivimos. 
C-reatividade para atrevérmonos a facer máis 

consciente cada momento da propia vida. 
A-pertura pola capacidade de respectar ritmos e 

visións distintas sen perde-lo propio equilibrio. 
lnvítovos a que preguntedes por URCA ás per

soas que participaron este verán, xa tódolos días ou . 
nalgunha das actividades. Se vos animades para 
colaborar ou participa-lo vindeiro ano, será estu
pendo. 

MAITE PÉREZ VAZQUEZ 

Este número de IRIMIA está 
subvencionado pola 

UNTA 
DE GALICIA (fh1 

·O 
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TERCEIRO MUNDO 

Cuba na economía de guerra 
Volvín a Cuba ós tres anos, no "voo 

da solidariedade". O país semella un 
inmenso mosteiro no que os poucos 
recursos son fraternalmente repartidos. O 
bloqueo comercial imposto polos Esta
dos Unidos, que dura 31 anos, obrigouna 
a concentr-lo 85 % dos seus intercam
bios comerciais co Leste europeo. Fraca
sado o socialismo naquela rexión e des
feita a Unión Soviética, Cuba perdeu aló 
case un billón de dolares e quedou 
dobremente illada. A malor dificultade é 
a falta de petróleo. O país non conta con 
enerxía hidroeléctrica e necesita, por 
ano, un mínimo de doce millóns de tone
ladas de petróleo. En xullo de 1991, 
Cuba pagou por adiantado ós soviéticos 
3 millóns de dólares, por unha lista de 
productos dos que foron entregados só o 
30%. Neste ano, conta a penas con 4' 8 
toneladas de petróleo. 

Economizar é a palabra clave. As 
luces da Habana permanecen apagadas 
polas noites, os autobuses circulan 
menos, as bicicletas chinesas substitúen 
ós coches, cultívanse os campos con 
tracción animal. Trátase da economía de 
guerra. Túneles para abrigar á poboación 
son abertos na Habana, pois Bush, na súa 
campaña electoral, pode verse tentado de 
recupera-lo seu prestixio -alto durante o 
ataque a Iraq- cunha agresión ó único 
país do continente que non se dobrega 
ante os caprichos da Casa Branca e do 
FMI (Fondo Monetario Internacional). 

PRIORIDADES 

Toda a poboación se mobiliza en 
torno ás catro prioridades: alimentos, 
bioenerxética, industria farmacéutica e 
turismo. Os estantes están baleiros, pero 
non hai fame. O "período especial" aínda 
non afecta ós nenos, anciáns e enfermos. 
En febreiro, a familia de cat:ro persoas da 
xornalista Tania Quintero recibiu pola 
"libreta" -a tarxeta de racionamento- 80 
ovos, 1 O quilos de arroz, 5 de azucre, 2 
de peixe, verduras e legumes e productos 
de hixiene persoal. (¿Como sería no noso 
país -Brasil- se cada familia contase con 
esta canastra mensual?). 

Fóra da illa, moitos pensan que o 

Excepto se hai un holocausto provocado por 
un bombardeo estadounidense, a Revolución 
vai seguir amasando alento. 

socialismo contraeu a SIDA, que non ten 
cura, e que Cuba é un enfermo en fase 
terminal. Nada máis equivocado. Excep
to se hai un holocausto provocado por un 
bombardeo estadounidense, a Revolu: 
ción vai seguir amasando alento. Aínda 
aqueles que discrepan do réxime recoñe-

cen que o país non merece, coma futuro, 
o presente do Brasil e dos nosos veciños. 
Con tódalas dificultades, aló a vida está 
asegurada para todos. 

CÓMPRE MÁIS DEMOCRACIA 

Manifestamos a Fidel a nosa desa
probación pola pena de morte. El di estar 
disposto a liderar unha campaña para 
erradicala no mundo enteiro, pero non ha 
permitir que, por riba do bloqueo, terro
ristas entrenados nos Estado Unidos 
invadan a illa. Pará accións de semellan
te gravidade, a resposta será o rigor da 
lei. Entre tanto, hai un esforzo concen
trado de democratización do socialismo 
cubano. En xullo deberá estar lista unha 
reforma da Constitución e ó final do ano 
vai haber eleccións secretas e directas 
para o poder lexislativo, que poderán ser 
disputadas por candidatos que non estean 
afiliados ó partido. 

Un feíto é notorio: coa fin da Unión 
Soviética, a Revolución rescata a súa 
cubanidade, volve a estar máis preto de 
José Martí ca de Lenin, e disposta a tomar 
novos camiños -sempre que non sexan os 
que reintroduzan o lucro privado coma 
principal obxectivo da economía. 

FREIBEITO 
Teólogo brasileiro da liberación. 
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REPORTAXE A tremenda cue~ 
------------------------------------------------------------------

T: 
remendo resulta -iteralmente, de botarse a tremer-, que 

unha nai prescinda voluntariamente do froito vivo que leva 
entrañado no seu carpo e aínda máis tráxico é que se inte

rrompa un proceso que conduce a algo tan positivo coma un nane
mento. O aborto é, indiscutiblemente, un mal ·e, polo mesmo, non 
cabe outra consigna ca esta: todos contra o aborto. 

UNHA CUESTION DE RELACIÓNS 

Invocar en favor do aborto o argumen
to da propiedade privada sobre o propio 
corpo - o dereito das mulleres a dispoñe
r n d 1-, podería parecer convincente a 
prim ira vista. Pero non re ulta defendible 
s rto, como pensamo , que ningún ser 
hum ano é un ser absoluto - quer dicir, 
'ab, lt " d dar xpli cación -, enón que 
t d . s m s r lativ u, e preferimo , 
r la ionai s: r lativos o, uns s outro , r la-

sm va l n utr pro-
pi , d r it 6 

rar qu 
m ri n unha m ra x r cencia do corpo 

da mull r qu ta p de liminar a capri-
ho, é ab, urdo. orno tamén resulta impro

c d nt afirmar que nada ten que ver o 
r t da oci dad , poi da vida dun eu 
futur membro e e tá a falar. Claro que a 
quen lle afecta directa e intimamente é á 
nai, obre a que, ademai cae o peso san
cionador da lei, e obre ninguén máis. Nin 
equera obre o pai, tan e treitamente rela

cionado. 

NA PROCURA DUN SER HUMANO 

Para dicilo todo, tampouco o feto e 
pode con tituír nun ab oluto, poi é tan 
relativo que de feíto, como todos abemo , 
d ita dunha relacións íntima entre a 

r 

naturalm nto do 
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óvulos fecundados e, dese xeito, danse moi
tos abortos involuntarios. ¿Habemos decir 
que eses fetos ou embrións rexeitados pola 
N atureza, eran seres verdadeiramente 
humanos? Vémo-los inconvenientes que 
pode traer consigo formula-lanosa cuestión 
dende o feto como se fose un valor absolu
to. Pero sobre isto volveremos . 

O PROBLEMA RELIXIOSO 

Para un crente, ademais, a cuestión da 
relatividade ou "relacionalidade" vén acen
tuada porque o único Absoluto é o Autor da 
vida. Polo que entendemos que unha Igrexa 
fiel a Deus ha proclamar profeticamente a 
vida e, en consecuencia, alertar contra o 
aborto. Como tamén o ten que facer contra 
a guerra, a pena de morte, o capitalismo 
salvaxe que é causa de que moita xente 
morra; e terá que apurar a berrar a favor da 
conservación ecolóxica da Natureza. Se o 
fai en exclusiva ou con maior énfase contra 
o aborto, hai xente que pode sospeitar que, 
consciente ou inconscientemente, agacha 
motivos distintos dos que profesa. 

Así, por exemplo, habería que pregun
tarse ata que punto interfire a boa formula
ción do problema unha concepción metafí
sica hoxe superada que anda preocupada 
polo momento en que Deus "infunde a 
alma" na criatura. O mesmo que cómpre 
analizar eses prexuízos eclesiásticos sobre a 
sexualidade que impiden ver esta con auto
nomía de seu, sen que teña que estar orien
tado cada relación amorosa á fecundida e 
procreación.Así coma a imaxe inconsciente 
de que aborto é medio frívolo de rapaciñas 
in ensatas que realizan o amor fóra do 
matrimonio -único lugar que lexitima a 
relación exual, segundo a doutrina católica 
tradicional- cando sabemos que son moi
ta a nai con fillos que deciden abortar. 

UNHA FORMULACION 
DEFICIENTE 

Cando un problema e formula mal, 
nun a e dá re olvido. E i to ucede coa 
cue tión que no ocupa. Falar de "defensa 

da vida", sen máis, leva a este interrogante: 
¿é que hai alguén, neste contencioso, que 
es tea contra a vida? Referirse á vida dun 
inocente ou dun indefenso, levaría a presu
poñer que noutras mortes que se lle compa
ran -terrorismo, guerras, etc- os mortos 
son culpables ou tiñan defensa. Por iso, 
facer referencia a abortistas e antiabortistas, 
sen máis, é unha solución maniqua que xa 
de antemán nos pon perante a vista unha 
película de malos e bos, coma no Oeste. E 
daquela é imposible dialogar, hai que resol
ve-lo asunto a tiros. 

A mala formulación neste conflicto 
dos católicos coa lei de despenalización do 
aborto, é esta: suposto que o aborto fose 
(sempre) pecado, ¿tería que ser tamén 
delicto? Non hai que confundir moral con 
lei civil. O obxectivo desta non é que non 
se cometan pecados, senón que o seu é a 
regulación da convivencia civil, que está 
feita de opinións diverxentes e ás veces 
contradictorias. O que se discute na lei non 
é se o aborto é bo ou malo, senóns e a per
soa que aborta ha ser castigada pola lei ou 
ben se esta ha protexer que, de realizarse, o 
aborto sexa efectuado nas mellores condi
cións sanitarias posibles. 

Tal función reguladora da convivencia 
cívica e da procura do ben común converte 
a lei, non en algo ideal, senón meramente 
pragmático; no é un instrumento de promo
ción de valores, senón de regulador de con
ductas, O lexislador terá que preguntarse a 
rniúdo qué é o útil e mailo posible, e terá 
que optar, ás veces, polo menos malo 
moralmente, que acaso sexa o mellor legal- . 
mente. O que non pode facer, dende logo, é 
promover como lei o que é a moral dun 
grupo, aínda que sexa un grupo tan nume
roso e repectable, neste caso, coma o grupo 
católico no que, como veremos, tampouco 
hai unanirnidade sobre o tema. 

A LEI DESPENALIZADORA 

A ninguén se obriga a abortar. A lei 
non manda, regula. Parece claro que o 
código español vixente non funcionaba 
neste asunto do aborto porque, ó ser cons
tantemente burlado, especialmente polos 
que tiñan posibles económicos, non regula
ba comportamentos. E unha lei que non se 
cumpre, non serve para o ben común, hai 
que qerrogala. 

Pero é que ademais, de feíto, convertí
ase nunha lei de excepción que prexudicaba 
ás que non tiñan medio económicos ou 
información para cruzaren a fronteira e tra
mitar un aborto, clandestino aquí, legal 



noutros países. E a hipocresía colectiva 
facía de comparsa dunha situación por 
todos coñecida. 

Polo tanto, o elector eventualemnte 
católico non ten por que votar nin si nin 
non ó aborto, senón simplemente unha leí 
despenalizadora que non abriga a ninguén. 
A súa conciencia cristiá pódeo levar a non 
impoñer por leí ós demais o que non corres
ponde á conciencia unánime colectiva, 
senón, dado o caso, á súa moral. ¿É que 
tódolos demais teñen o sentido moral per
vertido? ¿Soamente a Igrexa e esta católica 
-hai outras Igrexas máis tolerantes- é a 
que ten discernimento moral? A pretensión 
de ser intérprete dunha suposta lei eterna de 
Deus encarnada nunha leí natural inamovi
ble xa non goza de moito apoio filosófico. 
Polo demais, toda comparanza é odiosa, e a 
equiparación do aborto e crimes diversos é, 
cando menos, unha incorreción que non 
presta atención ás magnitudes tan distintas 
que se comparan, con moti vacións ben dife
rentes e mesmo inconfesables. Tales com
paranzas poden encubrir actitudes ideolóxi
cas máis ou menos conscientes. 

E UNHA CRENTE ¿QUE? 

Se uha muller cristiá decide abortar, 
¿que habemos dicir? O asunto resulta espi
ñento e entramos nel confesando a nasa 
perplexidade, por tres motivos: palas nasas 
propias dúbidas de crente e pala contunden
cia dogmática con que as resolven tanto os 
que afirman que todo aborto é un crime -
¡un infanticidio!- coma polo tamén dog
matismo dos que aseveran que é un asunto 
que non ten maior importancia da que o 
trauma que padece a muller implicada. 

A nasa incerteza provén, en primeiro 
lugar, dunha cautela científica. Non ahonda 
con afirmar, emocionalmente, a criminali
dade do aborto; hai que escoita-la voz da 
bioloxía e das ciencias xenéticas e saber se 
a vida que se interrompe -sempre por 
razóns graves- é propiamente vida huma
na. Non existe unimidade en decidir cando 
se produce a horninización. O mesmo teólo
go Karl Rahner afirmaba: "entre o óvulo 
fecundado e o organismo animado polo 
espírito existen varios graos biolóxicos que 
aínda non son homes". 

ALGO MÁIS CA BIOLOXIA 

Ninguén pode negar que o feto é algo 
humano, pero, ¿é persoa? Dende lago, vai 
carniño de selo e a xestación é un proceso 
continuo que conduce a que "esta parte" do 

carpo da nai leve á autonomía do ser huma
no; non tan grande a autonomía que non 
precise dunha segunda "xestación" a partir 
do mesmo nacemento. Porque o chegar a 
ser persoa -o devir humano- é algo máis 
ca un proceso mecánico ou biolóxico. Non 
é un mero acto de fecundación, senón un 
desexo de procrear un nena. E todos sabé
mo-lo que significa o nacemento dun nena 
non querido, do que a voz do pobo afirma 
que é mellar que non nacese, "para tela 
así." 

Non irnos dilucidar aquí a cuestión 
científica de cando empeza a haber persoa 
e, polo mesmo, suxeito de dereitos huma
nos. Repetimos: por máis que se diga en 
contra, é unha cuestión hoxe amplamente 
debatida, non aínda resalta. A esta incerteza 
correspondían as discusións da teoloxía 
escolástica que falaba do momento da infu
sión da alma: algúns afirmaban que ós 40 
días para o home, 80 para a muller. 

Aduzamos un exemplo análogo no que 
a moral católica cambiou de parecer; o caso 
de perigro de marte dunha nai que ía parir. 
A tradición afirmaba que non se podía pro
voca-la marte do nena e había que deixar 
morrer-la nai para salvalo. A quí vemos un 
caso no que hai que escoller entre dúas 
vidas e procurar, non un ben, senón o mal 
menor. 

A DECISIÓN DE CONCIENCIA 

Existe unha vella teoría da teoloxía 
moral escolástica que se chama o probabi
lismo, e que se pode expresar así: cando 
unha opinión é probable, pode seguirse 
aínda que non sexa a opinión máis proba
ble, con tal de que sexa suficientemente 
probable. Esta teoría tradicional concédelle 
ó crente a facultade de ir formando unha 
conciencia firme dende a súa conciencia 
dubidosa. Agora ben, dada as opinións 
diversas dentro mesmo do cristianismo e da 
súa teoloxía, estamos nun caso de probabi
lismo. 

A este principio podería acollerse unha 
muller cristiá no caso de ter que decidir -e 
tódolos crentes á hora de opinar-, optando 
dende a liberdade perante unha ensinanza 
do maxisterio non infalible -que prohfbe o 
aborto en todo caso, polo que non é cues
tión de entrar en discusións sobre casos 
concretos-, e diante dunha leí que resulta 
vulnerada normalmente e que socioloxica
mente se converteu en inxusta. 

A moral católica é unha moral de prin
cipios e corre o risco de perder de vista os 
casos concretos, tal como sucede cos novas 

problemas de bioética, sobre os que a Igre
xa e a Humanidade non teñen experiencia e 
que, sen embargo, queren encaixonar en 
principios, cando os. máis de nós estamos 
sumidos na perplexidade. Segundo a Esco
lástica e o mesmo san Tomás de Aquino, as 
circunstancias poden modifica-la natureza 
dun acto e darlle a especificación moral. A 
moral católica moderna esqueceu demasia
do este aspecto. 

EN RESUMO 

O aborto sempre é un mal, dixemos. 
Pero a muller involuntariamente xestante 
pode atoparse perante un conflicto de valo
res: a vida do feto e a súa propia vida ou 
saúde, física ou psíquica. Se no conflicto 
opta libremente polo áborto, daquela está 
optando por un mal, pero que neste caso 
calibra coma mal menor. O aborto nunca 
será un ben maior. 

A cuestión é tremenda e cada caso 
require unha decisión de conciencia moi 
personalizada. Sempre a favor da vida. A 
derradeira instancia correspóndelle á muller 
xestante. Se alguén á nasa beira decide 
libremente -coa liberdade posible, neste 
caso moi condicionada- interrompe-lo 
proceso vital do que leva nas entrañas, non 
seremos quen a condenala. Cómprenos algo 
máis: acompañala na súa decisión dende 
unha fraternidade que a axude a supera-lo 
trauma e a non afogar na culpabilidade que 
lle poden fomentar tantas intrasixencias. Se 
alguén considera esta actitude coma un 
aplauso ó aborto, é problema da súa vonta
de, que Deus queira que sexa boa. 

A VOZ DUN MORALISTA 

Só a xeito de exemplo de que na Igrexa 
o pensamento non é unánime, aportamos 
aquí unha frase dunha entrevista que lle 
fixemos ó coñecido teólogo José María 
Díez-Alegría: "En principio , aborto non, 
porque a vida, incluso a do non nado, é un 
valor final que esixe respecto. En casos 
límites de dificultades inmensas, enormes, 
para poder levar adiante as cargas da mater
nidade, a cuestión é difícil e débese deixar á 
conciencia da persoa concreta. Eu non 
entraría en máis, porque non se poden dar 
receitas e non condenaría á persoa afectada 
por este problema" (La Voz de Galicia, 
39.III.91). 

XOSÉ CHAO REGO 

RlttlA-9 



AXUDAS PARA ACCIONS, 
TRABALLOS, OBRAS, 
ADQUISICION E MAQUINA
RIA E EQUIPO CONTRA O 
LUME E PARA RESTAURA
CION DA VEXETACION 
FORESTAL EN TERREOS 
QUEIMADOS 

Axuda N.º 30 
Que consiste en e vai destinada a 

Defensa e loita contra incendios forestais e aproveitamento de residuos 
50-100°/o segundo as actividades e tratamentos a realizar. Adquisición 
maquinaria. 

50°/o adquisición equipos de comunicación. 

50-70°/o infraestructuras 4.000 pts./tm. biomasa verde Concellos, enti
dades locais menores, comunidades de veciños S.A.T., cooperativas, 
asociacións forestais, A.D.F., persoas físicas e empresas con personali
dade xurídica 

UNTA 
DE GALICIA r<'f-n o 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 



O CAMPO 

A casa rural: rehabilitación 
"Non é inoportuno falar da vivenda 

cando se fala da terra, pois convén ter en 
conta que a casa campesiña non é máis 
ca un producto da terra, como o son o 
millo, as patacas, o viño ou o centeo . 
(Xaquín Lorenzo, Xornadas Agrarias 
1986, Ourense.)" 

A casa, un producto da terra 

O home, aproveitando os materiais 
que a terra deu, foi confeccionando algo 
que estivo sempre ligado á unidade fami
liar: a vi venda. Non se facía de forma 
caprichosa, nin con elementos estraños, 
nin nos sitios con mellores vistas ou lado 
da carretera principal; facíase aprovei
tando a terra o mellor que se podía, en 
sitios abrigados, deixando sempre as 
terras mellores para produci-lo pan, as 
patacas, etc. 

Os elementos que a formaban eran 
aquelas que nos daba a terra na que se 
instalaba, así, de forma xeneralizada, 
ternos: a lousa, a pedra (de diferentes 
características segundo a rocha nai da 
que procedía), a madeira de castaño e 
carballo, principalmente nos elementos 
que soportan máis carga como son, as 
trabes, cargadeiros, etc. elementos que 
seguen aínda hoxe soportando unha gran 
parte das estructuras das vivendas rurais. 

Novos tempos, novas vivendas 

Os tempos foron cambiando e aquela 
casiña estratexicamente situada, onde o 
toxo entraba do monte pola parte superior 
para a corte do gando e saía para a cortiña 
pola parte baixa da casa, deixou de cum
prir algunhas das súas funcións, debido 
entre outras cousas, á modernización que 
a explotación agraria foi sufrindo, así 
coma ás necesidades que xurdiron a con
secuencia dos novos tempos (hixiénicas, 
sanitarias, estanqueidade, etc.). 

Rehabilitación non sempre axeitadas 

Esto trouxo coma consecuencia que 
sufrisen as vivendas no mundo rural 
rehabilitacións, non sempre axeitadas, 
para adaptalas ás novas necesidades. 

¡Quen non lembra a "casa da Pallei-

ra", toda ela de pedra e ben feíta que a 
tiraron para facer no seu sitio unha nova 
(moi fea) ! ¡ Quen non lembra tantas e 
tantas casiñas de pedra, agora recebadas 
e pintadiñas de branco con fenestras e 
portas de aluminio ... ! 

Rehabilitacións como a nosa cultura 
manda 

Non é tan difícil facer unha rehabili
tación dunha forma axeitada; diseque sae 

senón que con interese chega un a apren
der moito e facer máis agradable para 
todos a súa casa, sen esquece-la axuda 
que se fai na conservación dun patrimo
nio cada vez máis esquilmado. 

As axudas oficiais 

Para axudar un pouco á rehabilita
ción da vivenda no medio rural está 
aberta a orde que regula as axudas 
(D.O.G. nº 159, Orde de 28 de xullo de 

" ... tantas e tantas casiñas de pechas, agora recebadas e pintadiñas de branca ... " 

máis caro, que xa non hai canteiros e car
pinteiros para poder facer certas mello
ras; todo isto é certo pero menos haberá 
se non os necesitamos. Hai cousiñas que 
non custan máis por facelas ben, conser
vando algo que é a nosa cultura, promo
cionando as nosas madeiras e as nosas 
pedras que é moi difícil que poidan vir de 
importación (da mesma calidade) como 
veñen outras cousas. 

Non sempre é cuestión de gastar 
máis diñeiro, para facer unha mellora res
pectando os elemento característicos da 
construcción da zona onde se atopa, 

1992.). Este ano hai unha mellora neste 
capítulo de axudas sendo recollidas 
tamén as subvencións a reconstrucción 
de vivendas (D.O.G. nº151 , Decreto 
226/1992), permitíndose a reestructura
ción interior, a reconstrucción integral e 
a ampliación da vi venda, non sendo 
recollidos nateriormente. 

Nota: A Orde que regula dito Decre
to falta por publicar, sairá en datas próxi
mas. 

TONECHO MEIXIDE 
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DA CONQUISTA Ó ENCONTRO Javier R. Madriñán 

Os escravos africanos: 
As outras víctimas da conquista 

Tres, e non dou , on o continentes 
que se viron transformados de inmediato 
pola con ecuencias da viaxe de Colón de 
1492: Europa, América e -tan directa
mente coma e te - a sempre esquecida 
África, que sufriría unha relación da que 
ó obtivo prexuízos. Ademais, o sistema 

colonial e tablecido no Novo Mundo 
resulta incompren ible en ter en conta a 
pr s ncia africana. 

n embargo, unha vez ruáis, as con
m m ración oficiai do V Centenerio tra-
tan d ulta-lo, a pecto mái repul ivo 
á m nt, lidad a tu 1. tamo ante un 

a ferro e tratado 
eus des-

n re pecto ó indíxenas america
n , afnda e intenta encubri-la masacre 
qu e fixo con ele , pre entados coma 
compensación a civilización que se lles 
1 vou -mellor: que e lles impuxo
.Pero, ¿como xustifica-la terrible escravi
tude a que foron ometidos os inocentes 
africano ? ¿ Quen defenderá que a súa vida 
mellorou porque a cambio da liberdade, 
foron bautizado ? ¿ Quen erá capaz de 
dicir que o cri tiani mo o liberou? ¿Quen 
o terá qu o beneficiou o contacto coa 

cii i/i-ación? Tri te paradoxo e tes para 
unha tri te vida . 
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Señora crioula coa súa criada 

Un pavoroso comercio 

A escravitude existía desde a Antigüi
dade, certamente. Pero nunca se organiza
ra coma negocio --comercio con carne 
humana- de xeito tan sistemático e per
feccionado, ata que apareceu un mercado 
con tanta demanda coma a América colo
nial. 

Ás costas atlénticas africanas -as do 
golfo de Guinea serían coñecidas coma 
Costa dos escravos-, navegadas polos 
portugueses durante o século XV, eran 
levados miles de homes, mulleres e nenos 
capturados polos cazadores de escravos. 

Aspecto dunha 
explotación 
azucreira 

Enormes ringleiras de seres humanos, ata
dos polo pescozo, eran conducidos, en 
penosas circunstancias, ós almacéns dos 
establecementos negreiros, Amoreados 
nas bodegas dos barcos, respirando dificil
mente un aire insuficiente e fedorento , 
encadeados de dous en dosus (o nocello e 
o pulso dereitos dun co nocello e o pulso 
esquerdos doutro), sen atinar a compren
der, sufrían case dous meses de arrepiante 
travesía. Moitos -calcúlase que un 15 
por cento en cada viaxe- deixaban a vida 
ne la. 

Os supervi ventes eran vendidos nos 
portos de Cartaxena de Indias, Bahía, 
Xamaica ou Nova Inglaterra. expostos no 
mercado, os colonos apalpábanlle-las 
coxas e os órgans sexuais, abríanlle-la 
boca, mirábanlle-los dentes ... Eran obser
vados coma bestas e, coma tales, ferrados 
na cara polo comprador. Nas plantacións 
de azucre, algodón ou tabaco, ou coma 
criados na cidade, o destino de todos foi o 
mesmo: ser simples instrumentos de traba
llo ó servicio do amo, propietario absoluto 
das súas vidas. 

A escravitude na América hispana 

Nas Indias españolas, no primeiro 
século da colonización, o tráfico de escra~ 
vos africanos estivo limitado polos altos 
prezos a que se vendía, debido a que só se 
podían importar baixo unha licencia, 
requirida polos monarcas coma fonte de 
ingresos. Despois, a Coroa concedería o 
monopolio a un negreiro ( ou asociación 
deles) mediante un contrato (asiento de 
negros) por un certo tempo e un determi
nado número de escravos. 

En realidade, foi a escaseza de man 
de obra nalgunhas zonas, a causa do xeno
cidio que sufriron os pobos nativos ameri
canos, a que faría medrar este estarrecedor 
comercio que reportaba xigantescos bene
ficios ó civilizados europeos. Todos, ven
dedores e compradores, a sociedade euro
pea, que se enriqueceu con el, son culpa
bles desta realidade monstruosa, da que 
Regís Debray di que é "o priemiro funda
mento da nos a opulencia". Polo menos , 
lembrémo-lo holocausto. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 21) 

Doce fillos e moitos bens (Xén 30) 

Exemplo de maxia simpatética. Moitos 
eren que cravándolle afinetes a un bone
co que represente a figura dunha per
soa, pódesel/e dar morte 

Raquel, a muller preferida de Xacob, non tiña fillos, men

tres que a súa irmá Lea empreña doadamente. Raquel 

acode ó recurso da súa avoa Sara, que a súa serva Bil

hah lle dea un filio, que aporpiará. O seu ventre estaba 
pechado ata que un día .. . (1) 

22Deus acordouse de Raquel, escoitouna e abriulle o 
seo. 23Quedou embarazada, déu a luz un filio e dixo: 
"Deus quito u a miña aldraxe". 24E púxolle o nome de 
Xoseé, pregando: ''Engada o Señor outro filio a este" 
(2). 

Xa está aquí o filio preferido, propiamente seu, non 

adoptivo. Lago virá Benxamín, para completa-lo núme

ro 12 (3). 

25Cando Raquel deu a luz a X osé, ( 4) díxolle Xacob a Labán: ''Permíteme marchar para a 
miña casa; á miña terra. 26Dame as mulleres polas que te servín e os meus fillos; quero irme. 

Ti sabes o ben que te servín". 27Respondeulle Labán: "Gustaría de merece-lo teu favor. Adi
viño que o Señor me bendixo por causa túa" 28E engadiu: ''Marca ti mesmo a soldada e paga
reicha" ( ... ) . 

Xacob segue senda tan raposeiro coma sempre. Pide en pago somanete ovellas e cabras 

pintas e riscadas e mauras. Xoga papel de honrado, porque Labán poderá comprobar, 

cando chegue o momento, que non leva gando que non sexa seu: 

32( ... ) Xacob respondeu: "Non me deas nada( ... ). Irnos repasar agora mesmo o teu rabaño. 
Arredaremos del as ovellas riscadas, as pintas e as mouras, e as cabras pintas e riscadas. Iso 

será a miña soldada. 330 día de mañá, cando chegue a hora de me pagares, falará por mio a 
miña honestidade. Se houbera cabras non riscadas e pintas ou vellas non escuras entre omeu, 

iso sería roubado". 

A Biblia galega, páxina 36, nunha nota, explica: "O texto está embarullado, pero a idea é 

clara. Xacob pide por soldada o que nace moi poucas veecs: ovellas negras e cabras 

brancas. Labán acepta, pensando que está facendo un bo trato. Pero Xacob converte a 

regra en excepción e a excepción en regra. Cando castróns e cabras se xuntan, ponlles 

diante varas negras. dese xeito cambia a cor dos animais que van nacer, no momento da 

fecundación": 

( ... ) 37 Xacob colleu entón varas verdes de bidueiro, de abeleira e de pradairo, e pelounas a 

tiras, de xeito que o branco das varas quedase ó descuberto. 38Puxo as varas peladas nas can
les por onde corría a auga dos abrevadeiros para que cando viñese o rabaño a beber e empa
rellase alí mesmo, as tivese diante. 390 rabaño que emparellaba coas varas á vista, paría crías 

riscadas e pintas. (5). 

Tras destas mañas de maxia, Xacob acode a outra estrataxema xenética: 

40xacob apartaba os cordeiros, despois de que puxese as reses de cara para o .gue era pinto 

ou mouro no rabaño. Con iso fixo un fato á parte, que non deixaba xuntar co de Labán. 
41Cando emparellaban as reses vigorosas, Xacob puña as varas nos abrevadeiros á súa vista, 
e emparellaban diante delas. 42Cos animais fe bles non as puña. Dese xeito, as crías fe bles 

eran para Labán e as fortes para Xacob. 43Xacob fíxose moi rico. Chegou a ter mota facenda, 

servos, servas, camelos e xumentos. 

Xosé Chao Rego 

1. Raquel incluso botara man de 
recursos máxicos, pedíndolle á súa 
irmá Lea madrágoras: unha froita 
que pola moi lonxana aparencia 
das súas raíces coa figura dun 
home, dábase por seguro que era 
afrodisíaca e fecundadora. (A 
palabra mandrágora en hebreo é a 
mesma ca amor). Pero, nin con 
esas. 

2. A figura de Xacob foi relacio
nada de xeito secundario e deriva
do co das doce tribos, considerán
doo o coma devanceiro delas. A 
proba da súa non relación orixinal 
biolóxica ou xenealóxica é que o 
devanceiro común sexa máis 
adiante considerado Israel, un 
patiarca do que se perderon as tra
dicións, que se fusionaron coas do 
Norte, e que logo, ó xuntárense 
coas do Sur (Isaac e Abraham) 
deron esta secuencia xenealóxica, 
máis teolóxica ca histórica: Abra
ham-Isaac-Xacob mailos seus 12 
"fillos". 

3. O número 12 procede· dese sis
tema de confederación de tribos 
que os gregos chamaban "anfictio
nía". Doce eran os presidentes da 
federación e cada tribo coidaba do 
santuario central cadanseu mes. 

4. A Casa de Xosé ten moita 
importancia. Por iso, en canto 
nace Xosé, Xacob ten presa de 
voltar á terra prometida. Xosé per
tence ó Norte, de onde vén a tradi
ción elohísta, ou fonte. E, que 
neste capítulo 30 está moi mistu
rada coa fon.te J ou documento 
iavista, do Sur. Co rei David, que 
é sureño, o Sur atraerá cara a si as 
tradicións do Norte. 

5. Antiquísima crenza máxica en 
que certas impresións visuais tiñan 
efectos máxicos que pasaban a tra
vés da nai ó feto. Hoxe aínda hai 
mulleres que se privan de comer 
certos alimentos que poden afec
tar, de xeito máxico, ó froito do 
seu ventre. Especie de maxia sim
patétia ou a distancia. 
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A CARÓN DO LUME 

De novo o eterno retorno ás 
aulas, degustando unha vez 
máis o sabor acedo (insgurida

de, saudade) de quen perdeu alumnos 
ou compañeiros coñecidos e queridos e 
o abor doce (ledicia, curiosidade) por 
un novo avance na carreira da vida. De 
novo rasca-los petos para facer fronte 
ó gasto de libros, materiais, ... 
D n vo a preocupación que se 
xcran arrcd r de la institución 
tan bá. ica e m problemática, a 

e la, centro de ensino. 

Os nenos no leito de 
Procusto 

r usl ra, s gund a 
mil 1 xfa gr g·1, un bandid 
ru l que cand viax iro 
u · aban r fuxi na úa ca a da 

Álica l atábao a un leito de 
f rr que alí tiña. Se a víctima 
ra mái curta cá cama, Procusto 
tarricábaa ata que quedaba do 

me mo longo. Se, pola contra, 
obre aía do leito, cortáballe os 

pé para que coube e exacta
mente. Procusto moldeaba tanto 
a baixo coma a altos, ata que 
fo en do me mo longo e es ti ve-
en igualmente mortos. Tenible 

hi toria, ... coma a de tantos 
neno ometido a un programa 
único, uniforme frío, sen ter en conta 
o eu coñecemento anteriores, as 
úa experiencia e intereses. 

Xuntar en cada aula ó neno da 
me ma idade é eguramente, un inven
to que fai mái fácil o en ino. Pero pre
tender que por naceren no me mo ano, 

n no aben ou c mprenden o me -
mo ne pto é unha fal idade que 

11 a mema 
da mema 

para 
guir a anzand na úa par-

De novo ás aulas 

¿Haberá Reforma do e ns in o? 

Lograr unha intervención educativa 
axeitada a cada alumno no seu contexto 
social é unha das metas da Reforma que 
no presente curso comza xa para os 
nenos de 6 e 7 anos ( 1 º Ciclo de Educa
ción Primaria). Para que iso poida ser 

posible haberá que reducir, drastica
mente algunhs veces, o número de 
alumnos por aula e os mestres xa nunca 
máis poderán dicir coma desculpa para 
non e adpatarnós seus alumnos en par
ticular "Non me dá tempo a da-lo pro
grama', porque o programa terao que 
face-lo equipo de profesores de cada 
centro, tendo moi en conta as circuns
tancia concretas do seu contorno, Se a 
Con ellería de Educación e os titulares 
do colexios poñen os medios e os pro
fe ore e implican nun proceso de 
tran forma-la vida nas aulas, haberá 
Reforma. Se non, todo se reducirá a un 
cambio de nome : Educación Prima
ria' ' Educación Secundaria Obrigato
ria",. .. 

A guerra da xornada escolar 

Xa nos últimos cursos empezou entre 
nós a guerra da xomada escolar de sesión 
única (= escola só polas mañás), na que 
se enfrontan pais e mestres, asistidos polo 
árbitro, nada imparcial por certo, da 
administración educativa. Seguramente 

no curso que agora comeza algúns secto
res pretendan realiza-la ofensiva final. O 
asunto é certamente complicado e os inte
reses de pais, mestres, nenos e a adminis
tración son, en xeral, contrapostos. Con
vén non acochar isto e non crer de todo 
os argumentos "europeos" ou "pedagóxi
cos" que se veñen utilizando. A mellor 
solución en cada caso dependerá das súas 
circunstancias: horarios de traballos dos 
país, distancias, transporte, comedor, 
organización das actividades de aprendi
zaxe e complementarias, ... 

En fin , un curso por <liante, unha 
etapa na carreira da vida. A meta será 
para os esforzados. 

LOIS FERRADAS 



O NOSO TABOLEIRO 

O día que vimos medra-la Terra 

PARA COMEZARMOS BEN 
A FESTA 

O 12 de setembro, pola mañá, romei
ros de toda Galicia comezaron a chegar 
ás Ermitas para participar na XVª Roma
xe de Crentes Galegos. Deste xeito, 
fómonos xuntando unhas 5000 persoas 
na carballeira onde se ía celebra-la rome
ría. Ó entrarmos nela eramos recibidos 
con melindres e viño polos nenos e 
mozos de Caritel. Así, todos sabíamos, 
nada máis baixar do autobús, que eramos 
benvidos. 

A festa comezou por fin, e comezou 
cun baile, como debe ser. Tratábase da 
Danza de Caritel, coa que expresámo-la 
"solidariedade na morte e na resurrec
ción", así coma o arrepentimento dos 
nosos pecados e o desexo de "renacer a 
unha nova vida". 

ASCARTASDOSNENOS 

Sabedes que o lema desta XVª 
Romaxe era "U nha terra que medra", por 
iso toda a liturxia xirou en torno ás 
inquedanzas dos rapaces e adolescentes 
galegos que se esforzan por crecer nun 
mundo que moitas veces parece non 

coñecer ou non dar importancia 
ós seus problemas. 

A través de sete cartas -
seis delas recollidas das mil que 
mandaran os rapaces e a sétima 
creación literaria de Xesús 
Ferro-, os nenos fixeron oí-la 
súa voz. Rexeitaron a inxustiza 
cometida con Xesús hai dous 
mil anos, pero non esqueceron 
as que hoxe, tódolos días, lles 
amosa a televisión: fame, gue
rras, racismo, contaminación ... 
Expresaron as súas dúbidas 
sobre Deus, a súa preocupación 
pola Igrexa, as dificultades na 
relación cos maiores, a esperan
za dun mañá para Galicia e a 
lingua que a sostén. 

A lectura destas cartas, o 
achegamento ó sentir dos rapaces, 
aclarou para os maiores o senso 
das palabras de Xesús: "asegúro
vos que o que non reciba coma 
un neno o Reino de Deus, non 
entrará nel" (Me 10, 15). 

A Eucaristía rematou co 

Esta criaturiña non anda perdida. Está en camiño de medrar 
e de ser un cristián galega 

"berro seco" "para nos darmos ánimo 
uns a outros neste esforzo colectivo" de 
ir facendo que medre Galicia. 

A FESTA DA TARDE 

Tralo xantar deu comezo a festa da 
tarde. Mentres uns se divertían cos 
xogos tradicionais, outros bailaban ó 
son das gaitas e do acordeón ou rían cos 
contos de Xosé Manuel Carballo. 
Tamén puidemos escoitarlle a Xaquín 
Gómez Barros un romance de cego e 
coñece-la experiencia dun antropólogo 
brasileiro na Galicia rural. Por último, 
cantamos co grupo A Quenlla algunhas 
das súas cancións. 

Sobre as sete da tarde reuniímonos 
na igrexa parroquial de Caritel para 
remata-lo día cunha breve oración. 

Agora, xa podemos empezar a 
conta-los días que faltan para a próxima 
Romaxe que se ha celebra-lo 11 de 
setembro do ano que vén en Lobeira 
(Ourense), no monte de Nosa Señora do 
Viso. Estamos todos invitados. 

As nenas e nenas de Caritel, e a parroquia enteira, foron os protagonístas da Romaxe BEATRIZ GARCIA TURNES. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e Historia (9) 
Aínda Xan do Outeiro 

Cando unha figura coma Xoán do 
Outeiro entra na lenda, pasa a ser propie
dade dos transmisores. De xeito que por 
aí anda un tercerio Xan do Outeiro, capaz 
de xantar media <lucia de turriscos, unha 
<lucia de ovos estrelados e dous li~os de 
tinto; capaz tamén de suicidarse, estando 
aínda solteiro e con corenta e tantos anos. 
Ignoro esta versión é creación literaria 
moderna de X. Costa Claven ou é tamén 
p pular. Sexa como for, nada ten que ver 
c Xoán de Outeiro lonxevo e austero 

ue n relata a hi toria. 
P r v rbo de Xan do Outeiro aínda 

h i mái dit , en parte referibles a esta 
Lradi i n. 

¡ T de pa i n ia, que tamén a tivo 
Xa11 do ut ir ! (e mais facíano agra
dar).. dicir, ir oa grade. 

¡ T6calle a gaita a Xan do Outeiro ! 
quivale a "Hai que amolarse!" (ou en 

ca telán "¡No te fastidia!"). 
Xan do Outeiro toca a gaita e a 

muller o violín;/ os fillos andan dicindo:/ 

"Tres preocupantes 
problemas afectar á saúde 
do nosos nenos: a morta
lidade por accidentes 
domésticos (9 ,81 por 1000 
fronte a 8,83 na CEE), o 
incremento do fenómenos 
de adicción e dependencia 
en idade cada vez máis 
temperá e a prácticas 
exuai en eguridade dos 

adole cente " 
(Matilde Fernández. Ministra 
e pañola de A untos Sociais.) 

'O dereito do neno 
deixaron de er unha 
declaración de inten ión 
para hegar a er unha 
norma d brigado cum
prim nt na 1 i lación 
int ma ional ' 

eral da Nación 
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¡miña nai, nunca tal vin! (ou ¡Vaia unha 
cousa ruín! ). 

Xan do Outeiro ten un can / que lle 
chaman capitán, / tamén ten unha cadela 
/ que lle chaman Micaela I temén ten un 
boil que lle chaman Turroi. / Tamén ten 
un galo / que lle chaman Santiago; / 
tamén ten unha gato / que lle chaman 
escribano; tamén ten unha galiña, /que 
lle chaman Mariquiña; / tamén ten unha 
ovella /que lle chaman cotorella. 

V elaí cómo un feito histórico pode 
deixar múltiples marcas na lingua común. 
Porque seguro que o meu lector aínda 
poderá achegar outras. 

Non quero acabar sen lembrar que 
Outeiro ou do Outeiro foi o apelido gale
go máis castelanizado. Dificilmente ato
paredes na Guía telefónica alguén que se 
apelide Outeiro; todos quedaron castela
nizados en Otero (lembrade a Otero 
Pedrayo ou a Camilo Otero) aínda que se 
conservaron os derivados Outeiral e 
Outeiriño. É dicir que un nome tan 
común coma Xoán do Outeiro corre hoxe 
como Juan Otero. 

IRIMEGO 

1. Xa logo principia o curso 
e a todo estudiante 

se lle presenta a aventura 
de nove meses por <liante. 

2. Tamén para os profesores 
principia a aventura 

de manter un ten con ten 
entre man suave e dura. 

3. Había que procurar 
non suceda nunca máis 

que o profesor e o alumno 
se porten coma rivais. 

4. O alumno ó profesor 
cavila como burlalo 

e o profesor o posible 
fai para poder domalo. 

5. A miña experiencia dime 
que ambos, dende moi cedo 

se vixían, tentan forzas 
porque teñen mutuo medo. 

6. A única solución 
pró problema, eu opino 

que consiste en promover 
a liberdade no ensino. 

7. Liberdade no aprender 
pra que a clase sexa lgoo 
non un lugar de suplicio, 

senón un pracer, un xogo. 

8. Para is to acadarmos 
non hai nada que máis preste 

que a autoridade que ten 
distribúa o señor mestre. 

9. Non que el demita dela, 
senón que o mestre intúa 

que ela é un ben colectivo 
que é mellor que distribúa. 

10. E así as súa clases 
han ir sendo razoables 

procurando que os alumnos 
sexan libres, responsables. 

11. Poida que a alguén estas coplas 
lles soen a fantasía: 

soño que este estilo sexa 
noso pan de cada día. 

12. Sementemos utopía, 
alumen tempos mellores 

que chegan se son amigos 
alumnos e profesores. 




