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A modo con Maastricht 

O
. miolo do tratado de Maastricht á a 

conversión de Europa nun gran mer
cado único e libre de calquera medi

da proteccionista, cunha soa moeda e un 
Banco central emisor que dirixa a política 
monetaria. O resto figura como consecuen
cüi., coma medida complementaria ou mesmo 
coma compensación dos graves efectos que 
aquel obxectivo principal pode ter. 

O motor desta Europa, o seu corazón, é 
monetario. O seu fin é superar ós Estados 
Unidos e ó Xapón na competición polo pre
dominio económico mundial. se non partimos 
desta clave podemos facer moitas interpreta
cións de Maastricht, pero todas inxenuas. 

A primeira pregunta é evidente: ¿Que se 
sacrifica dentro da propia Europa para avan
zar nesta dirección? A ningén se lle escapa 
xa, e menos ós galegas, que unha acelera
ción da historia apoiada en criterios produc
tivistas, deixa na cuneta ós menos preparado 
se serve ós intereses dos máis potentes, que 
son os que sobreviven. 

En primeiro lugar a Unión monetaria 
está feíta á medida dos grandes centros eco
nómicose industriais de Centroeuropa. Qui
tar atrancos ó comercio dos seus productos 
e suprimir axudas ás industrias das áreas 
menos desenvolvidas, coma Galicia, é abrir 
camiño ó predominio absoluto das grandes . 
corporacións alemanas, holandesas, ... 

Esto resulta óptimo para que a industria 
"europea" se expanda, se fortaleza, reduza 
custos, colla pulo para domina-lo comercio 
mundial. Pero estudios moi serios da propia 
comunidade Europea demostran que as dife
rencias entre rexións ricas e pobres dentro 
da propia Comunidade non fixeron, nos últi
mos tempos, máis que agravarse. 

(continúa na pá.xina seguinte) 

REVISTA 
QUINCENAL 
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EDITORIAL 

(vén da pá.xina anterior 

Contra este mal, en Maastricht acordouse un Fondo 
de cohesión, ó que escotarían os ricos en beneficio dos 
pobres. Pero: a) vén ser un fondo coma os que xa hai, 
escaso e feíto para tapar buratos; b) diríxese non tanto 
ás rexións coma ós Estados; e) ten coma finalidade 
exlusiva investimentos en "infraestructuras" -trens , 
estradas, etc ... - e medio ambiente; d) en medios do 
goberno do PSOE xa se dixo que o que a España lle 
tocase "permitiría" construí-lo tramo Madrid-Francia 
do tren de alta velocidade; e) e para rematar, no cume 
de Lisboa, posterior a Maastricht, quedou en suspenso. 

Sabido é, por outra par~e, que a Unión monetaria 
ten un alto prezo social. Imponse ós países menos 
potentes unha durísima política de axuste que abriga ós 
Estados a gastar cada vez menos en servicios e progra
mas de axuda ós desfavorecidos. O "exame final" para 
entrar no club dos ricos ten varias asignaturas: prezos 
estables, baixo gasto e débeda do Estado, moeda firme, 
tipos de interese semellantes. Pero non entran outras 
posibles coma: baixa taxa de paro, reparto igulitario da 
renda, un determinado tanto por cento do presuposto 
para axuda 6 desenvolvemento do Terceiro mundo, 
calidade de vida, etc ... 

En terceiro lugar está o tan comentado "déficit demo-
rátic " qu é un asunto moi serio. O parlamento euro

p nac u d "pr pina" e aínda non atopou un papel 
e m rg no lexi lativo e de control. É un gran foro , 
carí im por certo, que non decide case nada. Agora, coa 
Unión Europea, pérdese unha nova oportunidade de con
trolar ó "tecnócratas". Máis ben se dá un paso atrás coa 
creación dun Banco Central, calcado do modelo alemán, 
totalmente autónomo, incontrolable, que vai dirixi-la 
política económica-monetaria da Unión. O "non" de 
esquerda en Francia e Dinamarca viña por aquí. 

Hai que construír unha unióneuropea, certamente. 
Esa unión debe ter unha base económica fi rme, sen 
dúbida. Pero os sacrificios débense compartir solidaria
mente. O desenvolvemento das nacionalidades e 
rexións que chegaron á unión en inferioridade de condi
cións, non se pode deixar á serte dun mercado libre · 
onde o grande papa ó pequeno. 

Todo reforzamento da idea de Europa é positiva e 
pode favorece-lo rexurdimento das nacións sen Estado, 
coma Galicia, nacións non recoñecidas e marxinadas 
dentro dos Estados dos que forman parte. Pero ese posi
ble efecto positivo pode quedar totalmente anulado se o 
futuro que se nos deseña é o de cidadáns europeos de 
terceira divi ión. 

A í que ¡ollo e a modo con Maastricht!. E os certo, 
e on tan amables, que nos pregunten a opinión. É o 

mínimo. 
A í que ¡olla e a modo con Maastrich! E, por certo, 

e on tan amable , que nos pregunten a nosa opinión. 
É o mimo 

RltllA-2 

Daniel López Muñoz 

Así, compañeiros, 
a terra non medra 

Fagámonos un par de 
preguntas incómodas e des
concertantes. ¿Son moi dis
titntos os pais que se mani
festaron indignada, xusta e 
masivamente en Vilalba con
tra a barbarie cometida con
tra unha rapaciña daquelou
tros que no Foxo (a Estrada), 
deixan soíño, marcado e 
avergonzado a un neno de 
catro anos con anticorpos de 
sida?. Abofé que se trata de 
casos ben distintos, pero a 
fin de contas, ¿quen en 
ámbolos episodios sofre a 
agresión, senón un neno ou 
nena absolutamente inocente 
e alleo a tódalas miserias, 
irresponsabilidades e egois
mos dos adultos? 

Uns e outros pais teñen 
ocupacións semellantes, e 
seguro que case idénticas 
crenzas e descrenzas, prexuí
zos, comportamentos sociais 
e políticos. Por iso que pode
ríamos dicir que os mesmos 
que abominan, con toda xus
tiza, dunha agresión sádica, 
da que se pode culpar, sen 
gran esforzo mental, a un 
individuo detestable, eses 
mesmos, digo, actuando en 
grupo, amparados nunha 
ignorancia compartida, fan 
desgraciadas as horas de vida 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

dese neniño que ten os seus 
días contados, sen comelo 
nin bebelo. 

Estes pais, que estarán 
agora convencidos do seu 
comportamento exemplar, 
prhíben ós seus fillos ir á 
escola mentres aquel cativo 
non teña un profe aparte, un 
profesor de apoio, din. Pero 
é a mesma cuestión de sem
pre, marcar e castigará vícti
ma, por máis que a víctima 
non supoña perigo para nin
guén. Mentres, perden unha 
excelente quizais única opor
tunidade de sensibilizar, de 
educar ós seus fillos na res
ponsabilidade social, na dis
creción, na tenrura e na soli
daridade. E tamén en certos 
conceptos básicos de hixiene 
e saúde preventiva. 

É <loado condena-lo 
crime brutal, abominar do cri
minal que o executa, laiarse 
pola sociedade capaz de exen
drar un monstro así. E punto. 

Máis difícil resulta 
tomar unha postura moral e 
firme en contra da masa nun 
caso coma o do Foxo. A cul
tura farisaica segue viva, os 
leprosos arredados seguen aí. 
E ir contra corrente é tan 
perigoso coma hai dous mil 
anos. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

11 Padriños 11 non 
que Deus é o primeiro que nos está cha
mando á unión, á organización, á defensa 
conxunta dos nosos dereitos, a traballar 
pensando sempre no interese do outro 
tamén, a mirar por soluciona-lo meu 
caso, pero tamén o do veciño; daqeula os 
padriñados non valen , porque, coma 
moito, soluciónanme o meu caso, pero 
deixan á intemperie os dereitos de todos. 

O s días 30-31 de agosto e 1 de 
setembro o Movemento Rural 
Cristián Galego celebrou o seu 

cursiño de verán, como ten costume facer 
tódolos anos. Nun momento do mesmo, 
intentouse ver por que formas de vida 
cristiá no campo coma a que promove o 
Movemento Rural atopan tanta dificulta
de para entrar no pobo, na xente. Entre as 
moitas razóns que se deron chamoume a 
atención unha, que, ó meu ver, está moi 
presente en toda a xente do campo e posi
blemente tamén na que non é do campo. 
Refírome ó "padriñado". 

- l:r~"l ':'- _......,}'-.Á<.'-~ 
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Un pecado que causa moitos males 

Atrévome a dicir que a práctica do 
padriñado é un pecado moi grave, que 
produce moitas inxustizas contra os máis 
débiles, que nos pecha os camiños da 
nosa liberación persoal e popular, e que 
enxendra unha unha desconfianza cara á 
organización social e as súas institucións 
de moi malas consecuencias sobre todo 
para os máis pobres. O Movemento Rural 
Cristián Galego fixo voto de loitar contra 
o padriñado, coa teoría e coa práctica. O 
lector tamén queda invitado a esta loita 
na que, ás caladas , estamos xogando o 
pan e a vida sobre todo dos máis peque
nos. 

O asunto do "padriñado" 

O "padriñado" responde a unha reali
dade moi corrente e moi practicada eu 
penso que por case todos nosoutros 
dunha forna ou doutra: se me atopo ante 
unha dificultade calquera na vida sei, que 
sen buscar un bo padriño non darei feito 
nada. Este convencemento está metido 
nas entrañas da xente rural e da que non é 
rural. É un froito dunha maneira determi
nada de organiza-la vida social e política, 

que trae moitas vantaxes para os caciques 
de sempre. Pero ó mesmo tempo é o 
motivo de que moitos intentos de renova
la vida política, social e incluso relixiosa 
donoso pobo, queden en nada. Un verda
deiro cáncer social que mata diariamente 
as posibilidades da xente de ser xente. 

Deos chámanos ó comunitario 

Cando queremos introduci-la expe
riencia relixiosa na vida, decatámonos de 

o 

REMOENDO O EVANXEO 

Unha fe que salva, quebrando as cadeas da opresión 

Domingo 28 do tempo Ordinario (11 de Outubro) 
"Naamán, o sirio, dixo: -Agora recoñezo 
que non hai en toda a terra outro deus máis 
que Deus" (2 Reís 5, 14-17). 
"Indo Xesús para Xerusalén ... ó entrar nunha 
aldea saíronlle ó encontro dez leprosos. estes 
pararon ó lonxe, e ergueron a voz dicindo: 
Xesús, Mestre, ten piedade de nós[. .. ] Díxolle 
Xesús ó leproso: -Érguete e vaite, foi a túa fe 
a que te salvou" (Le 17, 11-19). 

A cruel realidade da marxinación. Os leprosos de 
onte e de hoxe (sida, droga, fame, incultura, non ser 
dun país rico, ... ) dobremente víctimas, da enfermidade 
do carpo e da enfermidade social; legalmente rexeita
dos coma estigmas malignos do carpo social. 

A salvación onte e hoxe non pode ser outra que 
"ter misericordia" e quebra-las cadeas dos prexuí
zos, acollendo con amor ó leproso, aínda correndo o 
risco do contaxio e ... da ingratitude. 

Só Deus é Deus, só El salva. Deus é Amor, só o 
amor salva; un amor que non só se fai Caridade senón 
tamén Esperanza e Fe: "Poi a túa fe a que te salvou". 

Domingo XXIX do Tempo Ordinario(18 de Outu
bro ). DOMUND'92 

"Cando veña o Pillo do home ¿atopará no 
mundo esta fe?" )c 18, 1-8) 

" ... E comezou en Galilea" 
A causa comezou en Galilea, ó Norte da con

flictva Palestina, cando hai dous mil anos un carpin
teiro se puxo a pregoa-la chegada do Reino de Deus, 
Boa Nova para tódolos homes que quixeran acollela, 
sobe todo para os pobres. E pronto a xente comezou 
a dicir: "¡Xamais ninguénfalou coma el! ". 

Algúns creron nel e outros rexeitárono, perse
guíndoo ata acabar con el nunha cruz, condenado 
por subversivo e perigoso. Pero Deus deulle a razón 
e resucitouno de netre os mortos. Os seus discípulos 
recoñeceron que non só era un lider e un mestre 
excepcional, senón o mesmo Fillo de Deus, e come
zaron a pregoalo por todo o mundo coma o Salva
dor. Hoxe son millóns os que así o recoñecen por 
toda a Terra, atopando nel a salvación de Deus. 

Aquel home chamábase Xesús, e logo da resu
rrección comezaron a chamarlle o Cristo. 
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A PENEIRA 

O FRACASO DO SIS
TEMA MONETARIO 
EUROPEO é a mellor 
oferta electoral que pode 
vende-lo Presidente 
Bush, que está detrás de 
todas estas argalladas, e 
así pode vende-lo "caos 
económico" de Europa ós 
seus electores. Fracaso 
tras fracaso están levando 
ós pobos de Europa a un 
calello sen saída con isto 
da Europa dos mercade
res, baleirando de contido 
social todo o que están a 
tocar, e só soñando cunha 
moeda única. 

Calzada de San Pedro, 16 

Teléfono 58 24 55 

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

UR O DE FIN DE SEMANA é unha oferta 
int r ant que nos ofrece a Escola de Tempo Libre e 
Animación Socio-Cultural "Don Bosco" de Compos
tela, con actividades de te tipo nas principais cida
de , a í en Vigo (24-25 de outubro): "Educación no 
amor e na sexualidade para adolescentes"; despois 
outros temas: acción social, ambientación de festas, 
en ibilidade relixiosa, educación no barrio, preven

ción da droga ... 

Alfonso Blanco Torrado 

A RECOLLEITA DAS PATACAS volve a pór na mesa o problema 
dos cultivos no noso agro, demasiado diversificados e orientados ó auto
consumo. As patacas supoñen uns vinte mil millóns de pesetas de pro
ducción anual que xunto coas forraxes, cereais de gran, e hortalizas 
constitúen o setenta e catro por cento da producción agrícola do país. 
Todo isto vai sufrir un pao coa entrada no Mercado único. 

A CRISE PESQUEIRA é 
moi gtrave e de nada vale 
ese caramelo de sete mil 
millóns de pesetas que acaba 
de agasallar Madrid para a 
flota conxeladora, pois nece
sítanse máis de trinta e cinco 
mil. e nos vindeiros dez anos 
hai que renovar sete mil bar
cos, e isto non se fai en 
menos de cen mil millóns; e 
o máis negro é que non hai 
onde pescar. 

< 
¿Que é iso da subscrición real? 

-
-w -
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Apuntabamos no número anterior que a subscrición real para cubrir 
gastos tería que ser de 3.000 ptas. 

Con esa cota por subscritor non teríamos que recorrer á publicidade e a 
subvencións. 

lnterésanos autofinanciarnos e non depender doutros. 

Por iso, con toda a liberdade, invitamos a quen ben queira e poida, a 
paga-la cota real ou, mesmo, unha de apoio. 

Quede claro que, con todo, que a subscrición "normal" segue sendo de 
2.000 pesetiñas (aproximadamente 15 ecus, para entendérmonos) 
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"COMO VIVIR NA 
COMARCA, APRO
VEITANDO RACIO
NALMENT~ OS 
NOSOS RECUR
SOS" foi a primeira 
das conferencias que 
organizou a coordina
dora anti-embalses en 
Navia de Suarna. Hai 
que salienta-lo esforzo 
dos veciños por ache
garse á realidade nunha 
comarca abondo depri
mida. Os veciños, con 
moita asistencia, pasa
ron revista a saúde, á 

ecoloxía, ó patrimonio histórico e artístico, á artesanía, etc. Cómpre que 
tódalas parroquias e comarca fagan este percorrido para coñecerse 
mellor, é un bo xeito de celebra-las festas. 

"GAIOLA ABERTA" 
quere se-la voz dos marxi
nados, é o voceiro dunha 
asociación que acaba de 
nacer: "Gaiola" prá defensa 
das liberdades da persoa, 
sobre todo das que sofren 
calquera discriminación ou 
marxinación. V ai ser unha 
publicación trimestral na 
que poden colaborar tódo
los sensibles é problemática 
dos marxinados, e na Comi
sión Xestora están traballa
dores dos Psiquiátricos de 
Conxo, Castro de Ribeiras 
de Lea, O Rebullan de Mos
Vigo ... 

DEIXOUNOS ANTHONY 
PERKINS, actor do cine de 
suspense, e despois da súa 
enfermidade da sida, deixou
nos este testamento: "Hai moi
tos que pensan que a Sida é 
unha vinganza de Deus, mais 
eu penso que é un mal pra 
ensinar ó pobo cómo amar, 
entenderse e ser solidarios os 
uns cos outros. Aprendín moito 
sobre o amor, a abnegación e a 
comprensión das persoas coas 
que tiven que compartir esta 
grande aventura e o mundo da 
sida". 

BICIS POLA PAZ é 
unha asociación que vén 
traballando pola promo
ción da bici coma ele
mento de solidariedade 
para o desenvolvemento 
dos pobos do Terceiro 
Mundo, que <leste xeito 
romperían coa forte 
dependencia económica 
e enerxética do Norte, e 
agora están mandando 
moción ós concellos para 
que envíen unha porcen
taxe dos seus presupos
tos ós pobos máis marxi

nados. Tanto Xevale coma esta asociación xa mandaron 
máis de catrocentas bicis a asociacións dos tres conti
nentes. Sen esquece-lo seu labor na educación apostan
do pola promoción <leste medio de transporte. 

M~~~ DA REQUIEM 

OIES URAE 

El Corriere della Sera, 

A COMUNIDADE EUROPEA que nos espera non é 
pra seducirnos: máis de cincuenta millón <lestes europe
os son moi pobres, máis da metade dos parados sofren a 
falta de traballo desde hai moitos anos e sen ningún 
indicio de saída ... , e un vinte por cento dos xoves tam
pouco teñen traballo. O paro tamén medrará neste ano 
na CE polo menos un punto ... 



DENDE A MOCIDADE 

Por camiños de leite e mel 
Entre o 13 e o 23 de xullo deste pasado verán fixen unha viaxe ó pais de Xesús; 
país que, dependendo dos gustos, as sensibilidades e as ideoloxías, recibe por 
aquí nomes tales coma Terra Santa, Palestina, Israel ... Que cadaquén escolla o 
quemáis lle agrade. 

Xeruslén é tamén, coa Meca, cidade santa para os musulmáns. Así o islam xunta co xudaísmo e 
mailo cristianismo teñen este centro común de referencia ecuménica. Aquí, a mezquita da Rocha 
de Xerusa lén 

Vouv contar algunhas das múlti-
ple imaxe e dos moitos pensamentos 
que gardo daqueles once días na terra que 
deita leite e mel. 

Cadaquén fala da f eira segundo lle vai 
nela 

Andando por Xerusalén -a cidade da 
paz- é normal ver, a cada poucos pasos, 
ombro con armas colgadas. Tamén polas 
e trada do país hai moitas veces solda
do armado agardando , a xeito de auto
e topistas, a que os recolla calquera que 
pa a por alí cun itio libre no seu coche. 
O parecer, aínda que non haxa lei nin
gunha ó respecto, os israelís consideran 
unha obriga e ta axuda ós mozos que, 
durante tre ano no ca o dos homes e 
dou no da mullere , erven no exército 
do paí . Segundo no dixeron, os rapaces 
d I rael n n teñen, polo xeral, reparo 
ningún n facer e ta longa mili. 

Aquí n cambio, ca e empre se 
n id ra afortundao ó que con egue 

librar. M mo hai quen por razón ideo-
1 i a m rai , t ., prefire fa er un er

ub titutori m ito mái longo e ata 
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ir ó cárcere antes de aprender a disparar. 
E u , como é normal , comparto a 

visión dos mozos do meu pobo. Supoño 
que a historia de cada país marca, moi a 
miúdo, as actitudes da súa xente. Para 
nós o exército , máis có noso defensor 
fronte a un inimigo que non acabamos de 
atopar (non nos sentimos ameazados), é o 
responsable dunha longa dictadura contra 
a que aínda hoxe desbafan os medios de 
comunicación. 

Masada non caerá outra vez 

Aló é diferente. Moitos ven o Estado 
de Israel coma un novo "Masada" rodea
do de inimigos por todas partes. Masada 
é algo así coma o seu Medulio: alí, no 
século I d.C. , os xudeus sublevados con
tra os romanos resistiron durante anos ó 
sito e ós ataques do contrario ata que, 
vendo que non tiñan posibilidades de 
gaña-la partida, preferiron un suicidio 
colectivo á rendición ou á morte a mans 
dos vencedores. Vinte séculos despois, os 
xudeus din que "Masada non caerá outra 
vez". O exército é un dos piares que sos
teñen a fortaleza si tiada do estado de 

Israel fronte ós inimigos que a rodean 
actualmente. 

Supoño que a historia do pobo pales
tino fara que os habitantes dos territorios 
ocupados -como os chamamos por aquí
unha visión menos positiva do exército 
israelí. 

Polo deserto a Xerusalén 

En contra do que poida parecer polo 
que ata agora contei, non foron as polé
micas nin as contradiccións o único que 
me chamou a atención durante a viaxe. 
Tampouco acapararon a miña atención as 
ruínas históricas ou os Santos Lugares, 
con todo o que iso me gustou. As dúas 
cousas que mellor lembro do país son as 
rúas da Xerusalén vella e, sobre todo, o 
deserto. Isto último foi, para min, o máis 
impresionante. 

En canto ó Xerusalén, aínda que prefi
ro mil veces a súa parte antiga, debo dicir 
que a nova é tamén digna de admiración. 
Entre unha e outra hai unha continuidade, 
unha harmonía que non abunda nas cida
des que eu coñezo. Conséguena en gran 
medida ó recubri-los edificios novos coa 
pedra branca, propia desa zona, coa que 
están constuídas as coasas vellas. Toda 
Xerusalén ten estilo de seu, é claramente 
distinta a esas urbes modernas que parecen 
feitas en serie. Quizais por iso sexa difícil 
esquecela ou confundila con outros recor
dos. Ou se cadra é polas implicacións reli
xioso-afectivas que ten toda aquela terra ... 
O caso é que cando un marcha sente unha 
certa morriña, coma se a cidade que aban
dona fose algo súa, orna se a coñecese 
dese había tempo. 

¿E sobre o deserto? A primeira vez 
que o vimos viñamos da Galilea, verde e 
fértil. Mentres o tiña <liante pensaba que 
só un pobo que coñecese aquel lugar 
podería experimentar e transmiti-la 
imaxe dun Deus só, eterno, inabarcable, 
sorprendente a cada volta do camiño. 

Por falta de espacio quedan no tinteiro 
moitas outras cousas que me gustaría contar. 
Imaxino que, en realidade, ningún artigo 
sería o suficientemente extenso como para 
dicir todo o que eu querería sobre esta terra 
que deita contradiccións e leite, beleza e mel. 

BEATRIZ GARCIA TURNES 



DA CONQUISTA Ó ENCONTRO Xavier R. Madriñán 

Os verdadeiros heroes 
Abusca da auténtica historia 
Damos cabo hoxe á serie de artigos 

que, ó longo deste significativo ano de 
1992, dedicamos ós asuntos relacionados 
coa conmemoración do centenario do 
dscubrimento de América. Non quixe
mos quedar na aparencia desta máxica 
data, na simple aventura coa que culmi
naban as ansias de Cristovo Colón, 
senón que intentamos ir unha chisca 
máis alá, para descubri-la realidade que 
se agacha tras dela. 

A historia verdadeira, a que trata da 
vida das xentes, transformada polo que 
adoita presentarse só coma unha gloriosa 
fazaña de valentes conquistadores ou 
coma a benéfica aportación dunha lin
gua, dunha relixión, dunha cultura supe
riores: ¡Ei-lo que nos interesou sacar á 
luz baixo das fastosas celebracións ofi
ciais ! 

Por iso reflexionamos sobre aqueles 
acontementos poñéndonos no lugar das 
víctimas, dos indios, do escravos arrin
cados de África; por iso falamos de 
invasión, de xenocidio e de aniquilación 
das culturas indíxenas; por iso quixe
mos deixar claro que os fins dos con
quistadores eran económicos e non reli
xiosos (foi o ouro e non o Evanxeo o 
que os moveu); por iso lle chamamos 
explotación colonial ó sistema de domi
nación español en América; por iso nos 
laiamos con aquela dor, tan impreionan
te que fixo dicir a un bispo daqueles 
tempos: "o clamor dos indios é tan 
grande e insistente, que chega deica os 
ceos". Se a alguén lle pareceu arrepian
te o que aquí se escribiu, que non dubi
de de que moito máis o foi a realidade. 

Berros proféticos 

Por non sermos acusados de fixamos 
só na face negativa da conquista, centra
rémonos desta vez nun aspecto digno de 
loanza: a loita dos españois que denun
ciaron a opresión do sistema colonial e 
saíron en apaixonada defensa dos indíxe
nas. 

Fronte a aqueles que caen en abe-

Restos dunha misión xesuística en Paraguay 

rrantes esaxeracións, coma propoñe-la 
proclamación coma santos da Igrexa 
(¡modelos exemplares de vida paraos 
cristiáns !) de Colón ou da raíña Sabela, 
nós atopamos entre aqueles loitadores 
pola xustiza ós verdadeiros heroes do 
mundo colonial hispano. 

Enfrontaron unha chea de dificulta
des, en medio da incomprensión, o odio 
e a persecución dos colonos, que rexeita
ban rápido enriquecemento. 

A loita comezou co berro profético 
do dominico antón de Montesinos no 
sermón de Advento de 15 11 en Santo 
Domingo, clamando contra o trato ós 
indios: "¿Estes, non son homes? ¿Non 
teñen ánimas racionais ?" As denuncias 
foron moitas, anque a algúns Hes custa
se a vida, coma ó bispo de Nicaragua 
Antonio de Valdivieso, asasinado por 
as facer. 

Pero, coma homenaxe emotivo, que
remos rematar estes escritos referíndo
nos a quen exemplifica este espírito xus
ticeiro a carón dos pobres: Bartolomé de 
Las Casas. 

De encomendeiro a apóstolo dos indios 

Cómplice da explotación colonial 
durante doce anos, coma encomendeiro 
que foi en América, Las Casas converte
rías e no máis decidido denunciador 
daquel sistema opresor para cos indios. 
Seu é o mérito de sinala-la inxustiza na 
que se fundaba todo o sistema colonial 
español -e, por extensión, calquera 
outro, pasado ou presente- e de loitar 
para corrixila, ben desde a diócese ame
ricana que rexeu coma bispo durante uns 
anos (prohibiu absolver nela os pecados 
dos encomendeiros), ben des de os 
milleiros de páxinas que escribiu en 
defensa dos indios. 

Tratado en España ara hai pouco 
coma un tolo cheo de odio pola súa 
patria, acusado de fabricar mentiras que 
logo servirían para construí-la chamada 
lenda negra antiespañola, a figura de 
Bartolomé de Las Casas non deixa de 
medrar en importancia e de acadar cada 
vez máis respecto entre a xentes. Poi un 
auténtico profeta e un verdadeiro heroe. 
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REPORTAXE _______ En sintonía, com Francisco 
Conversa co padre Petei¡ 

Domínao unha racional paixón polo continente africano, a 
onde foi enviado co~a arcebispo de Tánxer (IV!_arroc~s},hai 
9 anos, e no que ansia morrer, dando testemuno de dialogo 

entre dúas grandes culturas e relixións. Antonio Peteiro Freire é 
un franciscano ben coñecido en Galicia: nado na parroquia de 
santa María de Mezonzo, concello de Vilasantar, ten 56 anos. 
Mantén a sinxeleza evanxélica que é carisma dos que seguen ó de 
Asís. Visítoo na cela do que foi convento seu en Compostela, e ató
poo embebido na preparación dunha conferencia sobre o diálogo 
cristián-islámico. 

¿Por que un galego e franciscano 
de arcebispo de Tánxer? 

N an l 55 creou e o arcebispado 
d u era vicaria.to apo tólico e 

lo lugué mon e
arc bi po empre foi 

ata d ag ra de ta provincia franciscana 
d antiago, Pero a cou avén de lonxe. 

San Francisco, que tivo o propósito 
de e abrir a todo o mundo, decidiu ir 
vivir entre os musulmáns. Resulta sinto
mático o eu encontro co sultán, en 
Damieta, cerca de O Cairo. Estaban os 
exército cristián e musulmán un fronte ó 
outro, e nesas precisas circunstancias, 
tivo a liberdade de ir encontrarse co sul
tán e anunciarlle a Xesús Cristo. O sultán 
ob equionuno cun agasallo e despediuno 
con e ta palabras: "Roga por min para 
que Deu e digne revelarme a lei e a fe 
quemáis lle agrada". Era o ano 1219. 

O CARISMA FRANCISCANO 

Sempre sentín falar deste sorpren
dente xesto de Paco de Asís (e disimula 
a confianza) coma da arroutada dun 
inxenuo, case que unha tolemia. Vexo 
que non foi así. 

De ningún eito foi un feíto illado ou 
pou o pen ado. Pre i amente ne e ano de 
1219 an Franci co mandou 6 frade a 
Marro eu m mo e pírito: leva-lo 
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Evanxeo encontrándose con eles coma un 
amigo. Martirizáronos en Marraquex ó 
ano seguinte. En 1227, oito anos despois, 
ou tros 6 frades morreron mártires en 
Ceuta. Dende aqueles tempos sempre 
houbo presencia franciscana en Marro
cos, fóra de dúas interrupcións dun total 
de 8 anos, e iso por expulsión. 

E así ata os nosos días 

Si. Esta presencia mantívose ata que 
en 1630 (século XVII) Roma lle encar
gou á provincia franciscana de Andalucía 
a misión en Marrocos. Pero adquiriu 
impulso especial no século XIX coa fun
dación, primeiro en Priego (Cuenca) e 
logo en Compostela (ano 1862) do cole
xio para misioneiros en Terra Santa e en 
Marrocos. Dende entón, esa misión 
pasou a ser da incumbencia desta provin
cia franciscana de Santiago, que logo se 
prolongou a Chipiona (Granada) e tamén 
hai unha Custodia de frades franceses. 
Un aspecto importante desta presencia 
foi nos séculas XVII e XVIII o servicio 
dos frades ós que estaban cativos. Non os 
redimían, como facían mercedarios e tri
nitarios, senón que estaban canda eles no 
cativerio, mesmo no cárcere. 

Pódese falar, polo tanto, dun caris
ma da Orde franciscana e mesmo dun 
calculado proxecto evanxélico do seu 
fundador. 

Certamente que San Francisco tivo o 
carisma de vivir entre os musulmáns. Na 
regra franciscana de 1221 -a primeira e 
máis longa das dúas que el compuxo-, o 
capítulo 16 titúlase: "Dos que van entre 
sarraceos e outro infieis". E afirma isto: " 
E os irmáns que van poden comportarse 
entre eles de dous xeitos: un, que non 
promovan disputas e controversias, 
senón que se sometan a to~a humana 
criatura por Detis e confesen que son 
cristiáns. 

Ou sexa, unha presencia maior
mente testemuñal. 

Si, pero ese é o primeiro xeito de se 
comportar: o estilo é o de estar alí sim
plemente, sen dicutir, someténdose a 
todos. Pero cunha expresa condición: o 
diciren que son cristiáns. Máis Francisco 
engade un segundo xeito posible de com
porta.mento: "Cando lles pareza que agra
da ó Señor, anuncien a palabra de Deus 
para que crean en Deus omnipotentee, 
Padre, Pillo e Espírito Santo, creador de 
tódalas cousas". E cando compón a 



de Asís, co mundo islámico ___ w~~--
ro, arcebispo de Tánxer ~ 

segunda regra, máis breve, formula a 
mesma idea. A súa orixinalidade consiste 
en que concibe dous xeitos autónomos de 
evanxelizar, non graduais como se o pri
meiro fose presuposto da segunda. 

UNHA IGREXA PONTE 

Resúltanos hoxe incrible esta anti
cipación profética do máis enxebre 
ecumenismo. E vosoutros, cristiáns 
tanxerís, ¿como vivides tan vizoso 
carisma? 

Somos unha minoría numericamente 
insignificante. A proporción de católicos 
e musulmáns é inferior ó un por mil. Dos 
700.000 habitantes que ten a cidade de 
Tánxer, seran cristiáns algo máis de 
2.500, acaso cerca dos tres mil. O naso 
labor pastoral é triple: a) de atención e 
animación da comunidade cristiá, que é 
moi viva, maiormente española, pero 
tamén francesa e italiana e doutros paí
ses; b) desenvolvemos unha acción en 
colaboración coas relixiosas, que está 
moi prestixiada, tanto no eido sanitario 
coma de promoción da muller ou de aten
ción ós pobres e mesmo de educación 
especial, sen esquece-la acollida de 

mozas musulmanas sen familia, etc; c) 
contacto amistoso e dialogante cos 
musulmáns. 

Irnos demorar oeste punto. ¿Cal é 
o obxectivo da lgrexa de Tánxer? 

O de sermos unha Igrexa-ponte. En 
primeiro lugar, ponte entre dous mundo 
humanos : a sociedade europea, que é o 
mundo dos ricos, e a sociedade africana, 
o mundo dos pobres. Pero tamén ponte 
entre dous universos eclesiais: entre unha 
Igrexa autosuficiente e poderosa, maiori
taria, como é a europea, e a Igrexa mino
ritaria africana, pobre e só tolerada. En 
terceiro lugar, ponte entre dúas relixións: 
o Islam e o Cristianismo. 

¡Difícil mediación para cristiáns 
europeos que teñan conciencia erística! 

Si. Pomos explotadores en África en 
tempos recentes e agora o continente afri
cano chama ás portas de Europa, ¿que 
sucede? Cunha tremenda facilidade cha
mámoslles ilegais ós inmigrantes africa
nos. eles teñen dereito a non saíren da &úa 
terra, dereito a comer. Parece que nin
guén se pregunta por que saen dela. 

Hai exactamente nove anos (24.IX.83) un cardeal asiático, o indio Lurdusami, consagraba bispo a 
un galega no templo de San Francisco, en Compostela. ¡Extraordinario signo dos tempos! 

Pomos aexplotalos aínda hai 50 anos. O 
camiño de Europa a Asia é ben coñecido 
e andado pola explotación e o agora 
ternos unha débeda con eles que nos 
resistimos a pagar. Hai que axudalos a 
que sexan eles mesmos os que se liberen 
da situación terceiromundista que pade
cen. 

A ponte relixiosa será difícil, debi
do ás diferecnias dogmáticas das dúas 
orelas. 

O problema reside en que tanto o 
Islam coma o Cristianismo, que se atopan 
hoxe ambos espallados por todas partes, 
quizais viven máis preocupados polo pro
pio feudo ca polo Reino de Deus. Ternos 
que xuntarnos aínda manténdomo-las 
diferencias . Que son grandes, mesmo 
insuperables dende o punto de vista teo
lóxico-dogmático. Pero hai que ir facen
do a decrúa do terreo, sen máis valos cós 
imprescindibles . O muro principal e o 
misterio de Xesús Cristo e concretamente 
os puntos dogmáticos -coma o da Encar
nación, Redención e o da Trindida-, que 
son fundamentais na fe cristiá e non 
aceptados pola fe musulmana. 

Pero tamén hai posibles puntos de 
contacto. 

Sobre todo, existe o misterio en que 
tanto insiste o Islam do Deus máis grande 
que hai que respectar. Todos buscamos a 
Deus e ninguén pode apropiarse del. N ós 
pretendemos se-lo pobo de Deus e eles o 
partido de Deus. Ambos con pretensión 
exclusivista. Trátase de desbloquea-los 
mundos teolóxicos respectivos para se 
abrir ó outro coa súa peculiaridade, sen 
exclusivismos, porque o Reino de Deus 
abrangue a tódolos humanos e aínda que 
non converxamos na Igrexa -que é unha 
mediación importantísima , pero non 
única; hai outras-, todos podemos con
verxer en Deus. Partindo destas bases -
respectando as diferencias efacendo forza 
nas semellanzas- é posible entenderse e 
colaborar. Se os dous billóns de cristiáns 
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e musulmáns (dos 5 billóns de habitantes do mundo) se entende
sen, o mundo podería cambiar. 

Claro que os respectivos fundamentalismos consitúen 
atrancos, ¿insalvables? 

Este é un fenómeno común a tódalas relixións que, quizais 
polo aspecto globalizante do Islan -engloba o aspecto político, 
económico, a vida social- se preste acaso máis. Cumpriríalles ir 
encontrando unha lectura crítica do Corán, coma algúns empe
zan a facelo, como os cristiáns irnos facendo coa Biblia. Pero 
tamén o fundamentalismo · se propicia por culpa da situación de 
miseria. Por exemplo, o problema do PIS alxerino (Fronte Islá
mica de Salvación) é que, fracasado segundo eles tanto o capita
lismo coma o comunismo, miran ó Islam coma fonte de identi
dade relixiosa, política, étnica, cultural e idiomática, todo isa 
fronte a Occidente. Pero xa no Islam está habendo un gran cam
bio: o debate que dende principios de século se daba entre o 
Islam e Occidente, agora trasládase ó interior mesmo do mundo 
musulmán: temas coma relación relixión Estado, ou a liberación 
da muller ou Islam e violencia, o Islam e os outros, están senda 
xa obxecto de discusión interna. A mesma liberdade relixiosa de 
conciencia está sobre o tapete. 

O ISLAM ESTÁ EN EUROPA 

¿Que mensaxe podemos tirar da presencia progresiva de 
musulmáns en Europa? 

Este é o desafío que ten a Europa das Relixións [lectura 
paralela da chamada Europa das Rexións]. En Francia viven 600 
mil budistas e máis de 3 millóns de musulmáns, moitos nadas alí 
e con nacionalidade francesa. En toda Europa incluídos os países 
do Leste hai alomenos 70 millóns de musulmáns. O Islam é 
unha realidade viva e crecente aquí: son unhas persoas concre
tas, non unha idea. Xa non se trata de ir, coma san Francisco, a 
vivir entre musulmáns, senón que a Igrexa ten a carón súa un 
novo interlocutor, un mundo distinto. 

Estamos, logo, diante dun ecumenismo de feito, non sem
pre acompañado dunha auténtica actitude mental e cordial 
ecuménica. 

Hai que tomar conciencia deste mundo relixioso -incluídas 
as sectas-, un mundo pluri-relixioso. Coñecelo e actuar coma 
instrumentos de unidade e concordia entre tódolos humanos . 
Estimula-la apertura e o recíproco enriquecemento entre os cren
tes das distitntas relixións. Habería que coñece-lo Libro, o Corán 
coma reflexo dunha experiencia relixiosa. 

E o contacto con eles aquí, en Europa, debería abrimos á 
reciprocidade, para non falar nin uns nin outros tanto de Terra 
islámica ou Terra cristiá, porque toda a terra é de Deus. Estamos 
perante unha oportunidade histórica. 

A convivencia pacífica na Europa pluri-relixiosa podería axu
dar a que outras sociedades tamén admitisen o pluralismo relixio
so con tódalas consecuencias. Sería unha maneira de supera-los 
nasos partircularismos e de poñer en práctica o consello de san 
Francisco: "Ide por todo o mundo e anunciade a paz". 

PEPE CHAO 
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O CAMPO 

Volvemos a estar no outono, a esta
ción na que ruáis variados e abundantes 
son os cogumelos. Ó longo dos últimos 
25 anos, a poboación galega, foi pasan
do de ser case que absolutamente micó
fuga (fuxindo dos cogumelos e rexeitán
doos dunha maneira xeral) a ter unha 
porcentaxe importante de poboación 
micófaga (que come os cogumelos), e se 
interesa por eles, colleitando moitas 
especies silvestres, e indo a máis tamén 
o consumo dos cultivados. 

Con todo, o fenómeno ruáis impo
rante que se vén repetindo cada outono 
en Galicia, non é de carácter gastronó
mico nin cultural, senón económico e 
comercial, consistente na colleita, venda 
e exportación para fóra de Galicia, de 
varias especiaes de cogumelos , algun
has a gran escala, coma o Boletos 
edolis, do que se están comercializando 
anualmente arredor de un millón cinco 
centos mil quilogramos (1.500 tonela
das), en toda Galicia, maiormente nas 
provincias de Lugo e Ourense, que a un 
prezo medio de cincocentas pesetas Kg., 
supón para os colleitadores 750 millóns 
de pesetas. 

Para os afeccionados principiantes e 
para animar ós aínda non iniciados, 
voume referir a catro espeies comesti
bles, de boa calidade, e moi pouco ou 
ningún perigo de confusión, sempre que 
se observen as regras que engado ó final. 

Lepiota procera. 
Nomes vulgares: Choupin, Zarrota, 

Monxo, Patamela. 
SOMBREIRO: 10-25-(35) cm., 

pardo claro con escamas de cor ruáis 
escura, mamelón central (pequena pro
minencia a xeito de teta) de cor coiro e 

Os cogumelos 

consistencia rexa. Forma primeiro coma 
de mazo de bombo e despois aberto, 
extendido. 

HIMENIO: (parte de baixo do som
breiro) Formando por laminiñas brancas, 
espesas, libres (non se unen ó pé). 

ESPORAS: Brancas, en masa. 
CARNE: Branca, esponxosa, sabor 

suave a noces. 
PÉ: Longo, estreitando algo cara 

arriba, bulboso na base, cor canela ati
grada, fibroso, foco e algodonoso por 
dentro, con anel grande deslizante. 

HÁBITAT: Outono, en terreos mar
xiniais, pradeiras, pastizais, terras de 
cultivo, entre o millo, pataqueiras, viñas 
e hortas. 

Psalliota campestris oo Agaricos 
campes tris. 

Nome vulgar: "Champiñón". 
SOMBREIRO: 4-8 cm., branco par

duxo, algo rosado, primeiro hemisférico, 
despois convexo-extendido, sedoso, con 
escamiñas máis grandes no centro. 

HIMENIO: Laminiñas, espesas, 
libres, rosa claro, despois rosa escura e ó 
fin viran negras cando o cogumelo é 
vello. 

ESPORAS: Rosa-marrón. 
CARNE: Branca-rosada, algo 

esponxosa, olor e sabor agradable. 
PÉ: Curto, cilíndrico, brancuxo, con 

anel membranoso. 
HÁBITAT: Primavera, verán e 

OUTONO en campas e pastizais. 
Boletos edolis. 
Nomes vulgares:Andoa, Bolouro. 
SOMBREIRO: 6-15-(20) cm., 

hemisférico, despois convexo, de cor 
parda escura co borde fino máis claro. 

HIMENIO: Tubos e poros que 
semellan coma unha esponxa ben tupida, 
primeiro brancuxos, despois amarelo
oliva, e finalmente verdecentes. 

ESPORAS: Amarelo-oliváceas, en 
masa. 

CARNE: Branca, algo ferruxenta 
debaixo da cutícula, sabor doce a abelá. 

PÉ: Groso, cheo, barrigudo de xove, 
branco-canela claro. 

HABITAT: Bosques de folla caediza 
e piñeirais. 

Lactarios deliciosos. 
Nome vulgar: Pingadouro. 
SOMBREIRO: 4-12 cms., vermello-

alaranxado manchado, con tons verde
centes, primeiro extendido deprimido, 
borde enrolado, despois embudado. 

HIMENIO: Laminiñas vermello-ala
ranxadas, estreitas e decorrentes (únense 
ó pé e baixan algo por el) 

ESPORAS: Branco-cremosas, en 
masa. 

CARNE: Rexa, granulosa, cor aver
mellada, ó ferila súa gotiñas de leite de 
cor alaranxada- viñosa e sabor doce. 

PÉ: Alaranxado, cilíndrico, atenua
do na base. 

HABITAT: Nos piñeirais e en cam
pas e pastizais sempre ó pé dos piñeiros. 

As regras de ooro son: 
- Pacerse con algún libro. 
- á primeiro saír ou consultar con 

alguén que saiba. 
- Non colleitar para comer ningún 

cogumelo que non se coñeza ben. 
- Non fiarse de ningunha regra 

caseira. _ 
CONSTANTINO MARINO TORREIRA. 
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COAS ORGANIZACIÓNS 
PROFESIONAIS 
AGRARIAS 

Axuda N.2 2 
Subvencións a actividades e convenios de colaboración 

Que consiste en 
Subvencións segundo presuposto de ingresos e gastos para o ano 1991 
de acordo cos convenios de colboración 

E vai destinado a 
Organizacións profesionais agrarias 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA. 7-5-91 
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DE GALICIA rrh1 u 

RlttlA-12 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 



· -" 

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 22) 

Loitar con Deus (Xén 32) 

Para volver a Canaán, 
Xacob ten que fuxir do seu 
parente Labán (cap. 31) 
Vai preparando o encontro 
co irmán Esaú, ó que enga
nara e agora tenlle medo. 
De súpeto, o relato inte
rrompese para nos Jalar 
dun perigo maior cando 
Xacob chega ó río Iaboc, 
fronteira con Canaán(l). 

23Xacob ergueuse de noite, colleu O santuario de Penuel podía ser semellante a unha das 
nasas cabanas á beira do río as dúas mulleres, as dúas servas e 

os once fillos, e atravesou o vado de Iaboc. 24 Despois que os pasou a eles, fixo. pasar a 
toda a facenda. 25 Xacob quedou só. Un home loitou contra el ata o menccer (2). 

Facer pasar polo Iaboc, río profundo entre montañas, os rabaños non era doado. Os 
antigos, ademais, consideraban moi perigoso pasar un río, gardado polo seus xenio 
protector. Vai haber unha loita para que o caos ou mundo desorganizado, represen
tado polo xenio acuático protector daqueles lugares salvaxes, se converta en cosmos 
ou mundo organizado gracias ó heroe Xacob: 

26En vendo o home [o xenio acuático] que non podía con el [con Xacob ], feriuno, no medio 
da loita, na articulación da coxa e escordoulla (3). Logo díxolle: ''Déixame marchar, que 
xa rompe o día". Xacob respondeulle: "Non te deixarei mentre non me bendigas". 

¿Por que lle pide unha bendición? O relato do iavista (documento J), aproveitando 
esta Zenda antiquísima do folclore ariental de seres misteriosos que loitan cos home, 
sobe todo pala noite, fai que Xacob descubra nese ser o mesmo Deus. E agora vai 
suceder algo importante: 

28Preguntoulle el: ¿Como te chamas?. Respondeulle: "Xacob". 29Díxolle el: "Desde hoxe 
non te chamarás Xacob, senón Israel (4), porque loitaches con Deus ecos homes e puidé
cheslles" (5) 

O cambio de nome significaba unha nova función, que é a que aogra vai ter Xacob 
coma xefe do pobo de Israel. Xacob arríncalle ó ser misterioso a bendición, mais non 
o nome, porque os antigos consideraban que o nome encerra dentro de si a esencia 
da persoa e, cando se coñece o nome propio, pódese pronuncialo e, dese xeito, mani
pular á persoa. Deus non entrega o seu Nome a ninguén, mantense coma misterio 
non manipulable polo home: 

30Preguntoulle Xacob: "Dime agora o teu nome". El dixo: "¿Por que me preguntas polo 
meu nome?". E deulle alí mesmo a bendición. 

Xacob chámalle a aquel lugar "rostro de Deus'', que en hebreo se di Penuel. Segura
mente alí había un antigo santuario que conservaba esa Zenda que lago se lle aplicou 
aXacob: 

31Xacob púxolle a aquel lugar o nome de Penuel, porque -dicía- "Vin a Deos cara a cara e 
puiden seguir vivindo". 32Cando atravesaba Penuel saía o sol, e el ía coxo dunha perna. 
33Por iso os israelitas non comen o tendón da articulación da coxa ata o día de hox, por 
ser Xacob, ferido nel(6). 

Xosé Chao Rego 

1. O Iaboc é un pequeno río 
que desemboca no Xordán. 
Xacob, patriarca de Betel, na 
Palestina central, tamén ten 
infuencia na Transxordania. 
Agora, ó chegar á fronteira, 
pasa por unha proba. Tamén en 
Galicia os ríos constitúen a eito 
fronteiras naturais que marcan 
lindeiros parroquiais. 

2. Os antigos pensaban que 
cada río tiña o seu xenio acuá
tico protector. Bouza Brey 
estudiou a mitoloxía das nosas 
augas e dinos que ó pai Miño 
se lle sacrificaban víctimas 
humanas. Nel seica habitan as 
"xacias" e outros seres miste
riosos. 

3. O autor sagrado parece que 
non quere que a victoria de 
Xacob sexa tan completa que 
non deixe unha marca da loita 
no corpo do patriarca. 

4. Israel era, probablemente, 
un patriarca do centro de 
Palestina con santuario no 
famoso Xequem (Siquén). 
Xacob tiña santuario tamén no 
centro (Betel). En Xequem 
principia, como axiña veremos, 
a historia de Xosé, o fillo pre
ferido de Xacob (cap. 37) e alí 
nace, con Xosué, o pobo de 
Israel coma confederación da 
12 tribos. O patriarca Israel 
sería, logo, o devanceiro da 
"Casa de X osé". O seu nome 
desapareceu coma nome de 
persoa e pasa a ser denomina
ción do enteiro pobo, do que é 
"pai'' Xacob-Israel. 

5. O nome de Israel, que signi
fica "¡Que Deus reine!", é 
interpretado aquí de xeito libre 
facendo referencia á loita. 

6. Esta prohibición alimenticia 
é moi antiga e delata a antigüi
dade do relato ignórase a súa 
orixe. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Romance da lingua galega 

Xoaquín Gómez Barros recitou, na Romaxe 
das Ermitas, estas coplas sobre a nosa lingua. 
Trátase dun extracto dun longo poema moi 
interesante do poeta chairego Darío Xohán 
Cabana. Algúns irimegos pediron a súa repro
ducción na nosa revista 

~ 
EUROPA 

Miñas donas e señores, 
nenos, vellos e medianos 
esta historia verdadeira 
xa comenza cos romanos. 

Era unha vez unha terra 
que Gallaecia era chamada 
onde había moitas tribos 
nunha idade antepasada. 

Chegaron despois de Roma 
xentes ben organizadas 
que ganaron esta terra 
polas armas esforzadas. 

Falaban estes romanos 
a ilustre lingua latina, 
que ó cabo de certo tempo 
Galicia por súa tiña. 

N este extremo de Occidente 
xa o falar se diferencia 
do que falan en Italia, 
en Romanía e en Provenza. 

Xa non podemos chamarlle 
lingua latina a este fala 
e chamámoslle Galego 
pra poder diferenciala. 

Falan a lingua galega: 
reis, labregos e señores, 
e os abades dos mosteiros 
e os notarios e os doutores. 

U nha grande poesía 
cántase ó son das violas 
polas prazas de Santiago, 
por Toledo e por Lisboa. 

Mais despois tempos viñeron 
que Galicia esmorecía 
porque nobres e señores 
cometeron felonía. 

Galicia foi sometida 
polo xugo de Castela 
e os que mandan en Galicia 
non falan na lingua dela. 

Pero as xentes desta terra 
columna do noso pobo 
non deixa de ser galegos, 
nin falan idioma novo. 

Este noso antigo idioma 
é unha lingua de cultura 
e é vergoña pra un galego 
non falala con soltura. 

O galego que non fala 
na lingua da nosa terra 
non sabe o que ten de seu 
nin é merecente dela. 

Esta historias é diferente 
doutros romances de cegos, 
non se sabe inda o remate pois 
depende dos galegos. 

Nenos, homes e mulleres 
desta terra adormecida 
rematouse xa o romance 
escoitade a despedida: 

¡Arriba pobo Galego! 
¡Arriba lingua galega! 
Que se morre a nosa fala 
non hai pobo nin hai terra. 

Este número de IRIMIA está subvencionado pola 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE UNTA 
DE GALICIA rd)') 

o DIRECCIÓN XERAL DE CULTURA 
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ECOLOXÍA 

"Meo querido profesor" 

M eu queirdo profesor de ensino 
medio, básica ou formación 
profesional de calquera conce

llo galego, escnoeche esta unha vez máis 
quen xa sabes hai tempo foi alumno teu 
hoxe é alumno da vida. 

Escnooche agora que escomenzaron 
xa as aulas para pedirche, case que pre
garche que non esquezas que este pode 
se-lo ano en que dunha vez para sempre a 
enfermiza educación que dende tempo 
vimos sufrindo chea de competitividade, 
de consumismo e violencia esperte do seu 
longo sono para deixar paso a eso que 
pode se-lo verdadeiro senso de formar ou 
mellor autoformar potenciando xa os 
aspectos solidarios, ecoloxistas, humanos 
dos que hoxe son os teus alumnos. 

Non esquezas a túa enorme respon
sabilidade ante os que quizás te poden 
xulgar, triste palabra, dentro de anos 
cando vexan esnaquizado o seu futuro, 
estéril o seu pobo, destrozado o seu 
medio ·ambiente, violento e insolidario o 
seu mundo decatándose, unha vez máis 
supoño que tarde, de que lles ensinaron a 
competir en vez de a compartir, a oprimir 
en vez de respectar, a destruír en vez de 
conservar. 

Sobre todo o meu amigo lembra que 
educar non é impoñer senón dar e recibir, 
enriquecerse mutuamente, encherse de 
vida e nunca uniformizar, esquematizar, 
robotizar ... Rompe dunha vez coa ~ono
tonía, son centos de ideas que podes dei
xar voar na clase, a natureza, a paz, a 
solidariedade, a defensa dos dereitos 
humanos, a cooperación que usurpen día 
a día a triste realidade de guerra, miseria 
e violencia que hoxe vivimos, seguro, 
por culpa dos que non soubemos apren
de-la verdadeira lección da vida, da natu
reza. 

Decataraste tamén de que a coheren
cia pode ser tamén un xeito de comuni
car; por iso poderás converte-la túa aula 
nun modelo de entorno ecolóxico poten
ciando a reciclaxe, o aforro enerxético, o 
uso da bicicleta, a plantación de árbores 
e mil ideas que terás. 

Sei que estás disposto a se-lo verda
deiro mestre, non o dubides; nós, os que 
fomos, os que hoxe son, e os que serán 
os teus alumnos así coma o planeta que 
compartimos, agradecerancho. 

De ti depende, pénsao. 

Anxo Moure Mosquera (Xeva/e) 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e Historia (1 O) 
Como un rei 
nunha cesta 

Para rematar con ditos que proceden 
da nosa experiencia histórica quero 
comentar tres ou catro máis. 

Ir como un rei nunha cesta quere 
dicir "ir ben", "ir cómodo", "salvarse dun 
apuro". A razón contóunola o Cura de 
Fruíme no século XVIII. Cando nacía un 
meniño non desexado, por ser ilexítimo 
(o pai ou a nai ou os dous, claro), por 
veces a nai poñíao nunha cesta á porta da 
casa do pai. Teño visto algúns libros de 
bautizados que aluden reiteradamente a 
este feito e case sempre acompañaban os 
nenos dun quilo de azúcar ou algo así. O 
ca o é que, senon se resolvía o problema 
entre veciños, algunha alma piadosa levá
bao nunha cesta ó Hospital dos Reis 

at lico en Compostela. Alí a caridade 
pública alvaba a criatura dunha morte 

gur , autizábao e poñíalle un un nome 
un ap Jid , m ita vece Reí, algunha 
z pósito. De aí vén o significado de 

Ir ·omo un rei nunha cesta. E o cura de 
ru fme, don Diego Cernadas, di que a 

e te neno chamábanlles reís. 
Impío coma un francés é un dito 

seguramente máis recente, da época da 
resistencia antinapoleónica, na que parti
ciparon activametne os curas. Era expre
sión común polo menos en 1886. 

Se queres cartos, vai a Xubia, alude á 
fabrica de moeda que alí houbo en tempos. 

Antón estalle, dispensando, coas 
vacas. É sabido que na Galicia rural os 

vellos aínda din dispensando ou con per
dón cada vez que se menciona un animal, 
maiormente se é un porco. Moi probable
mente é unha marca que os xudeus dei
xaron na lingua galega antes de marcha
res desterrados polos Reis Católicos. 

Cara lavada é como se lle chama en 
galego ós descarados, caraduras, desver
goñados (en castelán sinvergüenzas) . A 
proba de que aquela é a expresión enxe
bre é que ainda non se aclimatou o calco 
do castelán senvergoña. É sabido que en 
tempos sólo se afeitaban cómicos, tore
ros, cocheros y en general las gentes 
achuladas, di Llópiz. Velaí tres cantigas: 

Anque bonita non son, 
de fea non teño nada. 
Non me criou miña nai 
para ti, cara lavada. 

Se quére-lo desafio, 
ven eiquí, cara lavada, 
que tu non has de fuxir, 
sen levar unha escaldada. 

A muller do meu irmau 
chamoume cara lavada 
Pasa a iauga pola porta: 
lávate, miña cuñada. 

Lembrémo-lo refrán Queixos sem bar
bas, caras lavadas ou o que escribiu Gon
zález Senra en 1812: Eses caras lavadas 
dos magnates de Galicia consentiron que 
os pobres galegos fosen tomar f orwsamen
te os máis miserentos oficios as Castillas e 
a Portugal. 

O cruel asasinato da nena de Goiriz, Maruchi 

Rivas, clama dende a terra ó ceo como clamaba o 

sangue do xusto Abel. O mán fácil é decreta-la 

busca e captura de Caín, e hai que o facer. 

Pero máis alá da lei e da xustiza, e do even

tual linchamento por parte do pobo, habería que 

apuntar, tamén, a unha sociedade cainítica que se 

e cu a adoito preguntando: ¿son eu acaso gardián 
do meu irmán? 

O culpable disque é un psicópata, posible

mente expresidiario. ¿Por que o ceibaron? Pero 

hai outra pregunta: ¿por que un perigoso enfermo 

mental cumpre condena nun cárcere común, se 

non parece o lugar óptimo para rehabilitalo? 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O Tribunal de Xustiza 

que din Constitucional 

emitiu dúas sentencias 

que me parecen moi mal. 

2. Segundo as sentencias esas 

nas que falan da bandeira, 

a galega é de segunda, 

a española de primeira. 

3. En efecto, se ofendes 

a "roja y gualda" de España 

podes seis anos e un dúa 

ter de prisión e de caña. 

4. Mais se aldraxas á galega 

non irás, non, á cadea 

pois non insultas un pobo 

serrón un trapo, unha tea. 

5. Polo que eles dictaminan 

eu podo, así barrunto, 

insultar a España a anacos 

pero non no seu conxunto. 

6. ¿Vese o rabo raposeiro 

de tan alto tribunal? 

¿Serán de Madrid vasalos, 

servos do poder central? 

7. Seica as etnias de España 

cometeron o pecado 

de ser nacións sen poder, 

porque elas non son Estado. 

8. Para os señores xuíces 

pouco significa logo 

que as bandeiras sexan símbolos 

que representan o pobo. 

9. Es tes altos personaxes 

non comprenden, ¡con perdón! 

que violan o espírito 

da mesma Constitución. 

10. Coa bandeira azul e branca 

orgulloso, erguendo a testa, 

no nome da nai Galicia 

lanzo un berro de protesta. 




