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Galicia, ¿sitio distinto? 
{Obsérvanos un antropólogo brasileño) 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 



¡Tarde piaches! 
"Sol, está quedo en Gabaón, e ti, lúa, no val de Aialón!". 

Estas palabras de Xosué, sucesor de Moisés, servíronlle ó tri
bunal eclesiástico romano para condenar, no século XVII 
(1616 e 1633) a Galileo Galilei, por afirmar que a terra non 
era o centro do universo, serrón que xiraba arredor do sol. Xa 
o dixera o sacerdote polaco Copérnico bastantes anos antes 
sen maiores consecuencias. 

A disputa entre Galileo e o tribunal, presidido polo car
deal Belarmino, seica foi tráxico-cómica. Disque Galileo 
-pai da ciencia experimental moderna, afervoado católico-
convidaba ós eclesiásticos a ollar polo telescopio que el 
inventara, e, polo visto, non lles facía falla experimentar. Xa 
sabían, pola Escritura, o resultado. 

A cousa non é para rirmos . Dende aquela, o divorcio da 
Igrexa coa ciencia foi medrando. f>or exemplo, a Igrexa tar
dou en admitir que a hipótese evolucionista de Darwin - "o 
home procede do mono", simplificando-, non tiña por que 
entrar en conflicto cos relatos bíblicos da creación. Así o 
recoñeceu Pío XII ·en 1943, un pouco tarde para moitos 
científicos que se viron na obriga de abandonaren a fe . 

¿Cantos marxistas se farían ateos estimulados por 
Marx, per tamén axudados por un Vaticano que nin hoxe 
s á r c n iliad co marxismo? 

O pr blema é moi erio por este motivo: as ciencias 
m ven e dende a experiencia e unha experiencia controlada 
en laboratorio: a experimentación. A Igrexa, pola contra, 
padece o ri co de se mover na rexión dos principios e trocar-
e en platónica, é dicir, andar polas nubes, pensando que por 

voar tan alto xa está preto do ceo. 

Hoxe a bioxenética, poñamos por caso, é unha ciencia 
novísima que afecta ó terreo ético de xeito moi directo e 
radical. Formula problemas morais enteiramente novos 
sobre os que non hai experiencia ningunha e ós que a lgrexa 
trata de lles aplicar ... "principios". ¿Pode aforrarse un diálo
go coa ciencia e co pensamento laico en pé de igualdade sen 
pretensións dogmáticas? 

Din que hai uns días o papa Xoán Paulo II rehabilitou a 
Galileo. Se tal foi a súa intención, parécenos un xesto inútil e 
maniño. Inútil porque Roma xa o rehabilitara no século pasa
do, en 1822. Estéril ou maniño porque non é un xesto simbó
lico, que consi tiria na disposición de Roma a dialogar coas 
ciencias, e mesmo favorecer un diálogo interior teolóxico 
dentro do seu seo, que está moi lonxe de propiciar. 

Galileo Galilei obedecen a Roma, que o condenou a 
pri i "ne contan -é un conto- que, trala aceptación da sen
tencia, que o alvou da morte, ía rosmando: "eppur si 
muove' (con t do, aterra móve e). Os disidentes de hoxe, 
nin ro man: pre cinden da Igrexa e o abismo entre a nosa 
iviliza ión e o maxi terio ecle iá tico medra. Unha ver

dad ira mágoa. 
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Daniel López Muñoz 

Preinios ERI CA 

A oposición critícalle ó 
partido popular no Parla
mento Galego que non saben 
que facer cos 2.800 millóns 
que ten que gastar en norma
lización lingüística. É unha 
partida importante, conse
guida o ano pasado na nego
ciación con Madrid, a exem
plo dos vascos e cataláns. 

Resulta bastante crible 
esa crítica, esa falta de ima
xinaci ón nun equipo de 
goberno formado por xente 
que maiormente se desperre
c ha, dispensando, de risa 
destas cousas do idioma, 
aínda que, tamén maiormen
te, se garden as formas . 

Pero ás veces nótaselles, 
como pas'ou na Consellería 
de Industria na Coruña no 
asunto de ERICA-mel, 
empresa á que acaban de 
"chamar á orde" . Pero non 
foi por facer mel adulterado, 
que o seu producto é exce
lente, abofé; nin por corrom
per algún alto cargo para 
obteren unha concesión 
exclusiva nos almorzos de 
traballo do Xacobeo-93, o 
cal non estrañaría a ninguén 
e menos ó corrompido; nin 
por incumpri-la legalidade 
laboral, "pecata minuta"; nin 
por "moscardear" arredor 
dos despachos á procura da 
subvención fácil, "bocato di 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

cardinali". Non, non, a 
Erica-mel fáiselle rectifica-lo 
etiquetado de seu producto 
porque está en galego. 

Pois, en plan constructi
vo, velaí van dous programas 
nos que gastar aqueles carti
ños. O primeiro, a creación 
dun corpo de inspectores lin
güísticos que asegurasen a 
coherencia entre o que se di 
sobre idioma con bágoas nos 
ollos e o que se practica co 
selo da Xunta na man. O 
segundo a creación dos "Pre
mios ERICA", substanciosas 
gratificacións económicas e 
mencións honoríficas a 
empresas que, coma a agora 
penalizada, tomasen en serio 
aquelo de que o galego é un 
idioma oficial que hai que 
normalizar. Entregaríanse na 
mesma data e hora cos pre
mios Castefao, para compen
sala súa triste dexeneración. 

(Conste que tamén pen
sara nuns cursos de inmer
sión en galego para alto s 
cargos, pero sería estraga-los 
cartos. Mellor o dos inspec
tores levantando expedientes 
que, por incumprimento da 
normativa de normalización 
e por tomarse a coña as 
bágoas de don Manuel, 
fosen un impedimento para o 
ascenso no escalafón . 
Daquela si, carafio ). 
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BOA NOVA Manolo Rega/ 
Victorino Pérez 

Coida-lo corpo e o espirito 

e hamoume a atención o que onte 
mesmo oín pola TV de que un 
mozo de Vilalba (Lugo) se suici

dara tirándose ó río con pedras atadas nos 
pés e no pescozo. Non oín máis, e non sei 
polo tanto cales poderían se-las razóns 
polas que ese rapaz decidiu acabar dese 
xeito coa súa vida; anque nestes casos 
case sempre é escusado buscar razóns. 

Pero un corpo san nunha mente sa 

Coido que moi ben se pode vira-la 
frase da maneira que nós fixemos. Para o 
equilibrio da persoa cómpre coida-lo 
corpo, ·pero igualmente cómpre coida-lo 
espírito, a mente, a alma. A sociedade na 
que vivimos foinos aportando moitos 
medios para coida-lo corpo, e está moi 
ben, xa o dixemos, ¡ oxalá todos o puide-

sen ou o quixesen coidar ben! Pero, en 
cambio, non atopamos no noso medio 
demasiadas formas coas que coida-lo 
noso espírito. 

¡Que poucas veces somos capaces de 
ver e entende-lo que está pasando dentro 
de nós mesmos, nos nasos ánimos, nos 
nosos sentimentos, nos nasos desánimos, 
nos nasos amores e desamores! 

Unha mente sa nun corpo san 

Iso era o que dicían xa os antigos: 
nun corpo san era máis probable que se 
"criase" unha mente sa, por aquelo da 
relación íntima que existe na nosa persoa 
entre o corpo e espírito. E seguro que 
ninguén poñerá en dúbida ese feito. 
Todos ternos sobradas experiencias do 
mal que se nos pon o ánimo cando nos 
visita simplemente unha gripe. 

¡Con que poucas persoas -¿con 
algunha sequera?- témo-la liberdade de 
comenta-lo que nos está pasando¡ ¡Que 
poucas veces callemos unha revista, un 
libro, ou irnos a unha charla para saber 
algo de nós mesmos, xa non digamos do 
demais, da sociedade ! 

A relixión ó servicio da xente 

A nosa sociedade foi aprendendo a 
coida-lo corpo, aínda que non tanto como 
debería, ou polo menos non cos xeitos que 
debería. Hai máis descanso para o corpo, 
pero seguímolo cargando con alcooles, 
tabacos, comidas excesivas, cando non 
botamos man doutras drogas máis serias. 
Coida-lo corpo, e coidalo ben, é tamén un 
mandamento de Deus que entra moi ben 
naquelo de "non matar". 

Coida-/o carpo e coidalo ben é un mandamen
to do naso Señor. 

Non é que a relixión sirva precisa
mente para equilibrar á xente. A historia 
da relixión é abundante en xente de equi
librada. Pero o cultivo dunha fe linipa e 
verdadeira pode axudar moito ó bo equi
librio do espírito. Non queremos vende-la 
relixión como se fose un fármaco de 
deprimidos, pero tampouco lle debemos 
quitar importancia a aquelas palabras do 
naso Señor: "Dóuvo-la paz, déixovo-la 
miña paz". 

REMOENDO O EVANXEO 

Un remate e un comezo 
Domingo de Cristo Rei (22 de Novembro) 

"Dámoslle gracias ó Pai ... Arrincounos do dominio das 
tebras e paso unos ó Reino do seu Fillo benquerido ... El é 
a imaxe do Deus invisible, é o vinculeiro de toda criatura ... 
El é a cabeza do corpo que é a lgrexa (Col l, 12-20). 

Cristo é "outro Rei". O 
seu éxito está na solidarieda
de cos fracasados da historia, 
a súa riqueza é a dos pobres, 
e o seu poder é o dos que non 
poden impoñerse a ninguén. 
Cristo é rei morrendo na cruz 
no medio de dous marxina
dos ás portas da cidade. Cris
to é rei, pero ... o seu reino 
non é do naso sistema social, 
é rei ... ó xeito de Deus. 

Domingo 1 de Advento (29 de Novembro) 

"Vixiade, porque non sabedes do día no que virá o voso 
Señor" (Mt 24,37-44). 

"O tempo de Advento é un tempo en que os cristiáns 
quremos tomar conciencia da limitación e pequenez de cada 
un de nós, da xente que nos rodea, da comunidade cristiá da 
que formamos parte, do país onde vivimos, Galicia, e do 
mundo todo. Limitación e pequenez no espacio e no tempo, 
no interior de nós mesmos e no exterior, na capacidade de 
facernos felices a nós mesmos e de axudar, coas ferramentea 
sólidas da paz e a xustiza, á felicidade de toda a humanidade. 

Desde esta limitación e pequenez ... suspiramos e clama
mos pala presencia de Deus ... desexamos abrirnos ó vigor e a 
frescura do seu acompañamento, que se nos irá mostrando por 
canles e camiños case sempre insospeitados cunha teimosa 
inclinación palas persoas e polos métodos humildes, aparente
mente insignificantes" (M. Regal, "Co Evanxeo pala man"). 
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A PENEIRA 

RECICLA-LO PAPEL 
XA USADO é unha obri
ga de todo cidadán, non 
hai que talar árbores e 
non se contamina. Pra 
facer unha tonelada de 
papel hai que utilizar 
catorce árbores e gastar 

,,..,, ... - moita enerxía en auga e 
electricidade. Se aprovei
támo-lo papel usado, afo
rrámo-lo noventa por 
cento da auga e o setenta 
de electricidade, a conta
minación diminuiu nun 

setenta e cinco por cento, non houbo que eliminar árbo
res e os vertedeiros tamén o notan. Hai grupos ecoloxis
tas que ensinan a facer este proceso como Cedenat. 

OS PENSOS DE ENGORDE NA CEBA de animais 
pre cupa cada vez máis ós cidadáns. Pensos medicados 
que producen riscos prá saúde e que parece que foron 
utilizado en varias explotacións gandeiras. Varios 
xatos deron positívo nas súas análisis, acusando a pre
sencia de clembutrerol. Aínda que foron denunciados 
algúns casos, hai outros que aínda están sen descubrir 
polos xulgados, aínda que a "vox populi" estea a 
falar ... 

Alfonso Blanco Torrado 

A ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA A DROGA é un 
xeito de solidariedade contra esta desfeita que está a sufrí-lanosa socie
dade. O día vintedous deste mes terá lugar un maratón na Coruña para 
sensibilizar sobre este problema que está a afectar a todos. 

PORTUGAL NON ESTA TAN 
CERCA, a pesar dos detalles de 
amistade que se prodigan entre 
ámbolos dous países; nestes días 
-o vintesete- Mario Soares é 
homenaxeado na Universidade de 
Santiago ... Mercar un xomal por
tugués en Galicia é algo difícil. 
A non se-la compra da Corpora
ción Noroeste de cementos pola 
Cimpor portuguesa, que sería 
mellor que non se dese. Portugal 
segue descoñecendo a Galicia 
pra face-los seus investimen
tos ... No noventa e un Galicia 
superaba ó país veciño en máis 
de doce mil millóns de pesetas no 
balance comercial. 

< IRIMIA, NEGRA 

-
-w -

Estamos negros con isto da color azul .da nasa revista. 

Sáenos a 20.000 ptas. de máis· cada número. 

Por iso, cheos de vida, pero escasos de parné, anunciamos que, para o próximo número, 

sairemos enteiriños de negro, nada de azul. 

Tomádeo non como unha esquela, pero si coma unha chamada de urxencia. 

Anotádevos, os que poidades, á subscrición que cobre o gasto real (3.000 ptas. ó ano) 

ou á subscrición solidaria (5.000 ptas. ano). Podédelo facer por teléfono, deixando razón no 

981-59 01 42 (Carmela de 3 a 5) ou no 981-58 53 30 (a Carme, de 8 a 12 da mañá). 

A subscrición ordinaria segue, polo momento, a 2.000 ptas. ano 



OS PRESUPOSTOS xa 
están no Parlamento. A 
Consellería que máis 
medra é a encargada do 
Xacobeo, case o dobre ... 
Mais son saúde e ensino 
os que levan a metade dos 
cartos ingresados pola 
Xunta. En canto ós ingre
sos dependemos de 
Madrid nun oitenta por 
cento a través das transfe-

20 DE NOVEMBRO: 
XORNADA DOS DEREI
TOS DOS NENOS fainos 
aterrar nunha situación san
gran te. É verdade que hai 
unha sensibilidade activa por 
axudar ós nenos víctimas da 
guerra da antiga Iugoslavia. 
Hai oitenta e cinco millóns de 
nenos que malviven na rúa. 
No ano pasado só' en Río de 
Xaneiro asasinaron a trescen
to s corenta destes nenos. 
Máis de dez mil nenos son 
prostituídos en Tailandia, etc, 
etc. etc. 

...... ébedaPÚblica 

..... 12,DO% 

--- NSERSO 

~'Ooo~-· a 16.13% 

FCl-FEDER 
8,20% 

rencias, a Xunta recada moi pouco; o que si está a facer é 
aumenta-la débeda pública que xa chega ó doce por cento, pola 
que a Xunta terá que pagar neste ano trinta mil millóns de 
pesetas de intereses. De Bruxelas virán algo máis dun oito por 
cento dos ingresos. 

----------• XAQUÍNMARÍN•---------..... 
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O GALEGO NO SENADO, xunto co catalán e o euskera, 
pode ser unha realidade aínda que en contadas excepcións, a 
pesar de que o PP está en contra desta práctica, víctima desa 
esquizofrenia illteresada de predicar en Galicia unha cousa e 
facer outra en Madrid. 

YELTSIN anda nervioso, per
correndo Rusia antes da celebra
ción do VII Congreso, anuncia
do pró primeiro de N adal. Non 
acaba de entenderse co xogo 
democrático dos tres poderes, e 
suspira por un presidencialismo 
autoritario que non teña que ren
der contas a ninguén. Estórballe 
Gorbachov e outros dirixentes, e 
sobre de todo, quere facer calar 
ó Parlamento, pois non acepta 
as voces críticas ó seu xeito de 
actuar. O máis fácil é que Yelt
sin caía nas .mans do poderoso 

complexo militar-industrial disfrazado agora de política. 

A QUENLLA 
acaba de sacar 
á rúa o seu 
último disco: 
"Terra", son 
composicións e 
letras dos dous 
compoñentes 
máis represen
tativos non só 
do grupo, 
senón tamén 
da música folk donoso país, Mini e Mero ... A primeira com
posición qu~ dá título ó _disco é de Méndez Ferrín: "Quero 
dicir teu nome". Por certo, o grupo está neste intre despedindo 
algún dos seus membros por razóns persoais, mais mantendo a 
mesma liña de identidade e de compromiso. 

·?·.·:. .. . · 

As folgas anunciadas dos funcionarios públicos pra vindeiros 
días afectan ós sesenta mil empregados deste sector nas distin
tas administracións en Galicia. A medida de conxelaren os 
salarios dende Madrid é apoiada pola Xunta de Galicia, que 
supón unha perda de arredor de sete mil pesetas mensuais 
debido ó incremento do Ive e as retencións. Os sindicatos 
denuncian ó mesmo tempo que o Gobemo non esté a facer 
nada por cortar coa frade fiscal. 
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ECOLOXÍA 

O Taller A Curuxa é un colecti
vo de profesores e alumnos que 
funciona dende hai catro anos 

nos Institutos de Bacharelato Xelmírez 
I e Xelmírez II, de Santiago, e o LB. 
Virxe do Mar de N oia. A creación do 
grupo veu motivada polo intento de 
impartir unha asignatura de Medio 
Ambiente no EATP de 2º e 3º de BUP. 
Pero axiña nos decatamos de que tiña
mos diante de nós unha tarefa moito 
máis ampla e a continuación relatámos
vos sucintamente os obxectivos que nos 
marcarnos, os pasos que seguimos e os 
logros e fracasos acadados no noso 
Centro. 

A constitución do Taller coincidiu, 
non podía er doutro xeito, coa chega
da ó no o Centro dunha directiva pro
gr i ta empeñada na dinamización 
ultur 1 d In tituto. Tampouco foi, nin 

na a tualidade, alleo a todo este 
l r e ' inicial a exi tencia dunha 
xp riencia de renovación pedagóxica 

n Xelmírez I, en canto que unha gran 
parte do alumnos do noso Taller pro
veñen dela. 
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As ansias de 
A necesidade da educación ambi • 

O Taller de E. -

Marcha ciclista no día da bici. Abril 1990 

Educación ambiental na escola 

Ternos clara a necesidade dun 
grupo ecoloxista na nosa escola e a súa 
potencial capacidade para mover e ilu
sionar a numerosos estudiantes. O pro
blema que nos ocupaba era cómo arran
car con forza, de qué xeito vence-lo 
pasotismo e o individualismo que cada 
vez inmobilizan amáis xoves? 

Xa dende os primeiros pasos fomos 
conscientes da necesidade destas condi
cións para poder triunfar co noso pro
xecto: 

-Deben primarse as actividades de 
carácter lúdico, divertido ... 

-Atenderase ós aspectos máis 
prácticos, os problemas nos que poida
mos incidir coa nosa praxe persoal. 

-O Taller debe contemplarse como 
unha empresa colectiva, de todos, pro
fesores e alumnos en pé de igualdade. 

-A actividade de Taller pretenderá 
incidir máis no terreo dos valores que 
dos coñecementos dos individuos, sen
tando as bases para a edificación dun 
novo istema ético alternativo ó domi
nante. 

As primeiras convocatorias e xun
tanzas configuraron un pequeno grupo 
de alumnos dos nosos cursos superiores 
(3º e COU) e moi unidos entre eles por 
relacións de compañeirismo e amistade. 
Nos anos seguintes vimos de xeito evi
dente cómo esta era unha das condi
cións máis importantes para a forma
ción de grupos estables de traballo por
que nestas idades, 14-18 anos, en xeral, 
priman os intereses sentimentais e afec
tivos por riba de calquera outro. 

A coruxa bótase a voar 

A Curuxa empezou a organizar iti
nerarios, a participar nas manifestacións 
ecoloxistas, e ata se conseguiu un local 
propio no Instituto. Coa axuda de certos 
medios de comunicación difundímo-las 
nosas posturas conservacionistas sobre 
diferentes problemas de índole local e 
démonos a coñecer no propio Centro e 
fóra. Poi unha primeira etapa chea de 
ilusión e satisfaccións. 

A característica máis notoria dun 
grupo escolar, coma o noso, é que está 
constantemente cambiando. Cando un 



voo da Coruxa 
~ntal para os nosos mozos e mozas 
A. "A Curuxa" 

grupo de rapaces e rapazas, despois 
dun ou dous anos de traballo, adquiren 
unha certa formación e madureza, dei
xan o Instituto e hai que volver a esco
menzar case que dende cero con 
outros. 

XAQUÍN MARÍN---------------------. 

A segunda etapa (Cursos 89-90, 
90-91) supuxo o gran salto adiante do 
Taller: montamos un programa de radio -
semanal, lanzamos varios números da 
nosa revista "As follas verdes do 
Taller", entramos a formar parte da 
AGENG (Asemblea de grupos natura
listas e ecoloxistas da Galiza) e, sobre 
todo, impulsámo-la campaña de recu
peración de papel usado e uso de papel 
reciclado en moitas escolase concellos. 
Esta acción levounos a escribir e expo
ñer en moitos foros, tanto de Galicia 
coma do resto do Estado e do estran
xeiro, as principais razóns e argumen
tos en defensa da reciclaxe dos residuos 
sólidos urbanos. 

Mención especial merecen as via
xes a Chicago (USA) e Cuzco (Perú) 
para participar en senllos congresos de 
Educación Ambiental, onde presentá
mo-lo noso traballo "¿Cal é o noso 
papel cos bosques?", premiado no con
curso "N atureza e escola" polo Minis
terio de Educación. 

Reemprende-lo voo 

Na actualidade, o colectivo atópa
se integrado por unha terceira xera
ción de compoñentes e sumido nunha 
pequena crise de traballo e ideas 

-Seymour, J., Girardet, H. Pro
yecto para un planeta verde. Hermann 
Blume. Madrid, 1987. 

-Myers, N. (Coordinador): El 
Atlas Gaia de la gestión del planeta. 
Hermann Blume. Madrid, 1987. 

-Durrell, L. Atlas del conserva-

debido ó factor que xa apuntamos 
antes. Para asegura-la continuación 
das actividades adoptamos unha nova 
estratexia consistente en incorporar 
algunhas das súas tarefas ó marco 
formal que nos proporciona o feito de 
que dispoñamos en 2º de BUP dun 
curso de Medio Ambiente. Garanti
mos así unha continuidade dos pro
xectos emprendidos e un viveiro per
manente de coruxos e coruxas en 
plena eclosión. As liñas de traballo 
que parecen máis prometedoras para 
esta nova xeira de aprendices de eco
loxista son: 

Para saber máis 

cionismo en acción. Hermann Blume. 
Madrid, 1988. 

-The Earth Works Group. 50 cosas 
sencillas que tú puedes hacer para salvar 
la Tierra. Conocer. Barcelona, 1992. 

-Seymour, J. El horticultor auto
suficiente. Ed. Blume. Barcelona, 1981. 

-Equipo de redacción da revi ta 
-Equipo de radio 
-Recuperación e reciclaxe de 

papel 
-Contaminación atmosférica e das 

augas en Compostela 
-Adecentamento e coidado do 

entorno escolar 
-Intercambios e relacións con 

outros grupos 

Manuel Antonio Fernández Domínguez 
Profesor do /.B. Xelmirez /. Santiago 

-Rolden, E. La felicidad de vivir con 
Ja naturaleza. &l. Blume. Barcelona, 1980. 

-Bigas, J. (Coordinación): Pági
nas verdes. Integral. Barcelona, 1991. 

-Bharat Cornell, J. Vivir la natu
raleza con los niños. Eds. 29. Barcelo
na, 1984. 
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ENTREVISTA 

Carlos Rodrigues Brandao é un brasileiro de 52 
anos que leva media vida entre os "camponeses" do 
Brasil, desde o seu traballo de antropólogo, estudian
do e mesmo compartindo a súa vida e os seus costu
mes. Ten publicados cerca de dúas ducias de libros de 
antropoloxía, especialmente sobre relixiosidade 
popular. Está en Galicia facendo un traballo de 
investigación sobre a vida rural. 

Interésanno-los seus saberes de investigador, a 
súa opinión de crente ligado á Teoloxía da Libera
ción e a súa traxectoria vital de loitador polo desen
volvemento de América Latina. 

Pero impresiónano-lo talante franciscano deste 
segrar, aberto a todos, cunha capacidade de admira
ción sen límites ante a natureza ... e optimista, "inso
portablemente optimista", como alguén o ten definido. 

arlo , preséntate 

n un home de Améri
ca Latina ... cincocento anos 

e poi . Nacín en Río de 
Xaneiro hai 52 anos. Unha 
guerra empezaba. Cinco anos 
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despois, cando me enviaron á 
escola, falábase outra vez de 
paz. 

Un día metinme na U ni
versidade e cinco anos des
pois ela enganábase pensan-

do que fixera de min un psi
cólogo. Casei cunha compa
ñeira de soños e ideais, 
coma min "militante" da 
Xuventude Universitaria 
Católica en tempo dunha 
gran esperanza. 

Casados, fomos os dous a 
México a estudiar Educación 
Popular; traballamos xuntos 
en comunidades campesiñas 
do Centro, Amazonia e Nor
leste de Brasil. 

Unha tarde resolvín 
facerme antropólogo e nesto 
estou agora. Cando non estou 
en Camiñas -onde vivo coa 
miña muller e os meus dous 
fillos-, est9u nalgunha 
comunidade campesiña de 
Goiás, de Sao Paulo ou de 
Minas Xerais. 

Parte da miña vida adícoa 
a un traballo de apoio ás igre
xas e movementos cristiáns 
participantes dos ideais e loi
tas de indíxenas e campesiños 
no Brasil. 

¿E Galicia? ¿Que te 
trouxo aquí? 

- Estou aquí desde 
febreiro e volverei ó Brasil 
en decembro. Galicia é un 
país que se está a redescubrir 
a si mesmo, que vive outra 
vez dilemas da súa propia 
identidade cunha sorpren
dente fecundidade, que com
bina transformacións socioe
c on ó micas moi rápidas 
cunha cultura ancestral; que 
enche as aldeas de aparatos 
de televisión, pero que aínda 
se resiste a pasar de ser un 
país de aldeas e montes. 
Unha experiencia de vida 
que lle fai meigallos ó tempo 
e á historia e mestura o futu
ro co pasado nunha intrigan
te experiencia dun presente 
onde todo é ancestral e, ó 
mesmo tempo, todo está por 
facer. 

Os galegos v 
antropólog4 

E ata agora, como 
antropólogo, ¿que atopa
ches en Galicia? 

- Galicia é unha realida
de humana e cultural extre
madamente fecunda. Galicia 
ten máis das dúas terceiras 
partes a monte, unha natureza 
que ó mesmo tempo se ofrece 
ó traballo dos homes e resiste 
a eles. En termos de Europa, é 
un mundo xa moi civilizado e 
aínda "salvaxe". 

As mesmas mulleres ves
tidas de negro cos seus som
breiros de palla que o venres 
controlan a calidade do leite 
das súas vacas con aparatos 
electrónicos, o día de Santa 
Minia eren que con dúas pala
bras cheas de fe a unha antiga 
virxe mártir (probablemente 
moito menos santa que cal
quera delas) poderá salva-las 
súas vidas e as dos seus fillos 
e vacas do mal. Coma poucos 
mundos, Galicia comparte 
hoxe en día a vida e a cultura 
que noutros lugares de Euro
pa as xentes destrúen. 

Volvemos a América 
Latina hoxe, ... cincocentos 
anos despois. 

- Aínda nos falta moito 
camiño. 500 anos despois 
somos países endebedados e 
sociedades periféricas, depen
dentes de decisións políticas e 
económicas distantes, algun
has veces moi opresoras. Nas 
últimas décadas pasamos de 
dictaduras a fráxiles democra
cias sempre ameazadas, a 
economías sometidas, desti
nadas a fornecer continua
mente ó primeiro mundo de 
materias primas. 

En Galicia dous millóns 
de propietarios lexítimos das 
súas terras reclaman dos seus 
gobemos e dos burócratas de 
Bruxelas condicións mellores 



"istos por un 
[) brasileiro 

para a venda do producto do 
seu traballo. No Brasil de 
agora, 20 millóns de homes e 
mulleres, entre a pobreza e a 
miseria, reclaman dos podero
s os o dereito mínimo de 
posuíren as súas propias 
terras. 

A menos que se produza 
un cambio radical en todo o 
continente, país por país , á 
chegada do próximo milenio, 
haberá en América Latina 
unha poboación de nenos 
polas rúas superior a toda a de 
España. E todos sabemos que 
eles son e serán os menos cul
pables do que lles pasa. 

Pero , a pesar de todo , 
somos mundos e sociedades 
xoves, persistentemente cheos 
de esperanza. 

Coñe~es persoalmente a 
Leonardo Boff, es amigo de 
Paulo Freire, de Pedro 
Casaldáliga, de curas e lei
gos "da liberación", de bis
pos brasileiros moi pouco 
ortodoxos desde o punto de 
vista do Vaticano ... 

- Hai algo en todos que 
os unifica, que os fai primiti
vamente evanxélicos e ó 
mesmo tempo profundamen-

Sabemos que te estás 
preparando para face-lo 
Camiño de Santiago. ¿Por 
qué? 

- Desde mozo me gus-
tou camiñar, polas vivencias 
que dá o camiño, compartir 
silencios co mundo en luga-
res onde a natureza te invita 
á contemplación, a entrar un 
pouco máis a fondo no senti-
do do mundo, no misterio de 
beus. ¿Reparaches que o 
mesmo Evanxeo é unha his-

te, urxentemente actuais , 
mesmo proféticos no sentido 
que a Pedro Casldáliga lle 
gusta dar a esta palabra: sen
tirse e vivir cristianamente 
"en diáspora" (dalgún xeito, 
non se sentir protexido por 
unha igrexa sólida, estática, 
poderosa e consagrada) e 
estar sempre "disponible". 

Considero que toda a 
Teoloxía da Liberación está 
centrada no ideal de sentirse 
ecclesia, pero nunca eclesiás
tico. Crer que o destino 
humano é compartir, darse ó 
outro, encontrarse solidaria
mente na experiencia igualita
ria da convivencia amorosa 
entre tódalas xentes. 

Participaches na Roma
xe de Crentes Galegos. 

- No Brasil algunhas 
romarías tradicionais foron 
recen temente transformadas 
en " romarías da terra" e 
fanse nun espírito de comu
nidades eclesiais de base. En 
parte, esto mesmo o encon
trei na Romaxe. Para min 
aquel día inesquecible nas 
Ermitas foi mesmo un descu
brimento. Foi como atopar
me, dunha vez, coa experien-

toria de camiñantes e viaxei-
ros? 

O Camiño de Santiago 
sempre me tentou. Pero non 
o fago por unha "promesa". 
O Camiño de Santiago pode-
ría ser calquera outro, pois 
en Galicia todos eles pasan 
por montes e aldeas; pasan 
por sitios onde o traballo do 
home deixou o seu sinal, nas 
pedras dunha vella igrexa ou 
unha leira de millo. Este é 
sempre o maior milagre e 
nin~ sequera nos son ne~esa-

Para Carlos Brandao ser antropólogo é estar no medio da xente 

cia viva e comunitaria <lestes 
cristiáns sen cri stiandade, 
fráxiles de seren tan poucos, 
pero fortemente proféticos, ó 
expresa-la posibilidade cotiá 
de ser esa persoa humana
mente cristiá de que che falei 
antes: en diáspora e dispoñi
ble. 

Para un brasileiro, o xeito 
europeo de ser católico resúl
tanos demasiado formal, pesa
do, case tráxico. 

rios os mitos nunca compro-
bados de Santiago en Espa-
ña. 

Pero o camiño de San-
tiago é unha boa metáfora, 
coma a Gruta de Belén ou as 
beiras dos ríos onde os adep-
tos dos cultos afro-brasilei-
ros lle fan ofrendas ós seus 
deuses negros. Quero com-
partir con tanto s homes e 
mullere s de mil anos un 
tramo des ta metáfora . Un 
"camiño" é ben que se ande, 
non por ser "santo" ou por-

A Romaxe desveloume 
unha maneira crente de vivi
la fe cristiá coma unha cele
bración da fe licidade que e 
comparte. Aquel domingo 
lembreime de Francisco de 
Asís; hai case mil anos, el 
ensinounos iso coa ú a 
mesma vida, desbragadamen
te amorosa, dispoñible e feliz. 
A el tamén lle gustaba cantar. 

Luciano Pena Andrade 

que distribúa indulxencias (a 
indulxencia é sempre un 
grande pecado da Igrexa, 
porque substitúe o deber do 
amor polo dereito a mercar 
con cartos ou pasadas nunha 
estrada unha salvación iluso-
ria), senón porque é humano; 
porq ue moita xen te antes 
viaxou por el, e moita xente 
despois o f ará. 

Os ilusos van en bu ca 
dos restos dun corpo; os que 
teñen outros soños conviven 
co camiño. 
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. CRÓNICA 

VII Asemblea de Encrucillada 

1993: Galicia na procura do camino 

D urante os días 6-7 de novembro cele
brouse en Santiago, Colexio La Salle, 
a Asemblea que anualmente organiza 

a revis ta ENCRUCILLADA. A pretensión 
destas asembl eas é informar e impulsar ós 
subscritores da revista, e a cantos queiran, 
sobre algún tema de actualidade, desde a pre
tensión de poder ofrecer pensamento cristián 
sobre o asunto que se trate. Este ano o tema a 
tratar era o do "Ano Santo", concretado no 
lema da Asemblea 1993: Galicia na procura 
do camiño. Ó redor de 300 persoas fixeron e 
aproveitáronse do traballo <lestes días . 

Un europeo en Galicia 

Despois dunha breve e xeitosa presenta
c ión da Asemblea por parte do membro do 
Conse llo de Redacción da revista, Hermelina 
Dapena, tocoulle a Xosé Lúis BatTeiro Rivas, 
antigo xp reside nte da X un ta de Galicia e 
hox profe or asoc iado da Univers idade de 
Vigo, a r i-1 traba l! da Ase mbl ea cunha 

p si i n s br Gali ·ia en Europa: o novo 
cuniño. Aspe ·tos so ·iopolíticos. 

A expos ici n de Barreiro Rivas sorpren-. 
d un os a cas todo . Na prime ira par te da 
mesma, cunha linguaxe demasiado conceptual 
e de d ifíci l seguimento, fixo unha interpreta
ción do significado do camiño de Santiago nos 
eus comezos : supera-la parcelación de Euro

pa que facía imposible calquera proxecto se1io 
de futuro. De aí, deste pai·adigma ou exemplo 
histórico, Barreiro Rivas sacaba a clave para 
e situar en Galicia no momento presente. 

Fixo unha crítica dura ós nacionalismos exis
tentes - herdeiros dos nacionalismos pasados 
de moda dos "devanceiros"- por non quere
ren ve-la realidade que os desautoriza perma
nentemente cos votos, e apostou por unha acti
tude realista de apertura á realidade europeísta. 

A tal apertura a moitos soounos a unha 
entrega insconsciente, por moito que se presen
tase chea de argurnentacións hábiles, nas mans 
do mecani mos de poder que actúan e dominan 
Europa. O di cur o de BatTeiro, arnais de ser 
completamente insolidario co Terceiro Mundo 
--qu parece que non exi te para el- á hora da 
verdade emellaba o discur o máis vello de 

mpre, o discur o da eficacia e do poder; e xa 
abemo a onde leva e que trae ese di curso. 

De calquera maneira non a todo lles pro
du iu e ta impre ión a úa conferencia, e 
hab rá qu ver actuacións futura deste ilu tre 
" ub mpr gado" para detectar ata que punto 
hai unha palabra e un pro ecto incisivo no 
qu el prop n. D momento quedouno unha 
dúbida ol mn . 

O profesor Manuel Cecilia Díaz y Díaz, un dos 
me/lores expertc:s no mundo do tema xacobeo 

Entre camiños e xubileos 

A. Torres Queiruga foi o conferenciante 
da primeira hora do día 7 . O tema da mesa foi: 
Ano Santo: desafío á lgrexa galega. Aspectos 
teolóxico-pastorais. Queiruga centrou o tema 
ó redor destas dúas cuestións: xubileo e pere
grinación ; dos que destacou as dimensións 
positivas, as dirnensións negativas, e por últi
mo as posibilidades no momento presente. 

A tensión de fondo da conferencia de 
Queiruga era o convencemento de que un 
pobo sen memoria non camiña, non progresa, 
e de que esa memoria era, debía ser, unha 
memoria creativa: poder facer hoxe o que non 
se deu feito noutrora. Rematou a súa exposi
ción cunha chamada á actualización teolóxica 
na Igrexa Galega e á galeguización da mesma 
para gai·antir precisamente a dimensión uni
versal desa mesma Igrexa. 

Historia e lenda en Santiago 

O catedrático da Universidade de Santiago, 
Manuel Díaz e Díaz ofreceunos posteriormente 
unha detallada presentación do estado da cues
tión xacobea no momento presente. É dicir, que 
é o que hai de historia e que é o que hai de lenda 
sobre o traballo de Santiago como apóstolo, 
sobre o seu martirio, sobre a súa sepultura. 

E ntre historia e lenda foi se creando a 
grande realidade de Santiago coma feito de 
peregrinación e culto na cidade do mesmo 
nome, á que se chegará por moitos camiños, 
coma os moitos que levan a Roma, pero cara a 
que soamente un é O Camiño. 

A pesar de ser un tema de minuciosidades 
históricas, o profesor Díaz e Díaz conseguiu 
suscitar e manter vivo o interese do público. 

Ó redor dunha mesa 

U xío Romero Pose, rector do Seminario 
Maior de Santiago e patrólogo, co tema: O 
camiño antes do Camiño; Xosé Chao Rego, 
escritor e teólogo, co tema: Teoloxía do Ano 
Santo; e Miguel Carneiro, seminarista e estu
diante de Filosofía, co tema: A experiencia do 
Camiño , formaron a Mesa Redonda coa que se 
puxo fin ó traballo destas dúas xornadas. 

A aportación do primeiro, Romero Pose, 
consistiu en mostrarnos cómo antes de que O 
Camiño levase cara a Santiago a moitos pere
grinos, xa houbera antes un camiñar de Galicia 
cara afóra e de fóra cara a Galicia, que quedou 
concretado en personalidades da talla de Exe
ria, Prisciliano, Orosio, Martín de Dumio , 
Toribio de Astorga, Beato de Liébana. 

Chao Rego parouse sobre todo a sinala-la 
cuestión de fondo que había na pretensión das 
peregrinacións cando se facían por motivacións 
relixiosas: mercar unha gracia que antes fora 
cuantificada artificialmente; así o tema do si e 
do non das peregrinacións respondía a esa pre
gunta máis fonda: realmente ¿quen é o suxeito 
da historia persoal e social, Deus ou o home? 

Miguel Carneiro narrou a súa experiencia 
de peregrino dunha maneira sinxela e apuntou 
as moitas posibilidades que a peregrinación 
aporta ás persoas que a realizan, ata convertela 
nun instrumento de traballo do corpo e do 
espírito; a súa experiencia fora moi positiva e 
provocounos ó reto do camiño. 

Celebrando o camiño 

As xornadas remataron cunha moi coida
da celebración eucarística que presidiu Victo
rino Pérez. A súa longura, quedou compensa
da coa súa fondura e coa participación ampla e 
plural de moitos dos asistentes. Dentro dela, 
xunto cos carniños que uns e outros andamos a 
facer desde diferentes organizacións de pobo e 
de Igrexa, ofrendouse tamén o proxecto de 
peregrinación a Santiago que ENCRUCILLA
DA pensa promover para o ano 1993. 

Pechamos esta crónica recollendo dous 
sentimentos; un apareceu na sala de reunións: 
¿por que o Carniño de Santiago, o Santuario 
de Santiago ten tan pouca acollida entre os 
mesmos galegos fronte á atracción doutros 
santuarios coma o Corpiño, San Andrés de 
Teixido, etc.? E o outro recollémolo dalgún 
participante: nestas xornadas ¿non nos queda
mos en cuestións moito da historia e da teoría, 
sen baixar ó que de verdade pode ser un desa
fío para os crentes galegos? 

NlanuelRegalLedo 

RRtlA-10 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

Avelliña esmorecía coa súa crónica 
doenza renal e co bater fráxil dun 
corazón castigado, por veces 

demasiado pousón e por veces descontro
ladamente acelerado. 

Estaba na cama recuperando forzas 
logo da última e dura crise, cando soou o 
teléfono no outro lado da vivenda. Non 
había ninguén con ela naquel momento e 
colleu un supletorio da mesiña de noite. 
Aínda que era pudorosa para laiar os seus 
males e procurou voz firme, o "diga" 
saíulle esvaído, ruáis un xemido que pala
bra articulada. 

-¡Carmela, que xa ternos teléfono 
na casa! 

Eran as irmás da aldea. Quedaran 
solteiras coidando os pais e a casa e ofre
ceran sempre para todos aquel fogar vello 
e acolledor, coma unha raíz para que as 
novas xeracións de sobriños zugasen 
pobo e vida na terra dos avós. 

Queríalle moito á casa, e á aldea, ós 
cans e ás vacas, ás parras da horta, ás 
mazairas e ás herbiñas. Queríalles moito 

O teléfono 

a aquelas irmás que xa cobraban a vellez 
pero que ela seguía chamando tantas 
veces "as pequenas". Ultimamente a súa 
doenza non lle deixaba ir á aldea ... 

-¡O teléfono! 

-Si, puxéronnolo hoxe ... dicía a 
irmá ruáis nova rebordante de alegría. 

-¡Gracias a Deus filliñas !. .. excla
mou a anciá encamada. 

A cargo de Xosé Antón Miguélez Díaz 

E sen decatarse de que se lle afirma
ba a voz coma moza de vinte ano , a tra
vés daquel teléfono puido ver e sentir e 
ulir e acariñar a vida toda da aldea da úa 
infancia e mocidade, da súa aldea, con
vencida e xa sandando dixo tamén: 

-Pois logo non podo moITer aínda, 
que ternos que desfrutar del. 

X.A.M.D. 
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AXUDAS AS 
EXPLOTACIÓNS 
AGRARIAS 

Mantense a vixencia da Orde de 21-3-91 que regula un sistema de axu
das ás explotacións agrarias para axiliza-la percepción das subvencións 
derivadas do Real Decreto 808/1987. 

Prazo: As solicitudes poden presentarse ata o 30-11-92 

Diario Oficial de Galicia, 19-2-92 

UNTA 
DE GALICIA rrh> 

o 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 25) 

O soñador (Xén 37) (1) 

Xacob (chamado agora Israel) tardo u 
moito en ter fillos -Xosé e Benxamín- de 
Raquel, a súa muller preferida. A Xos é 
mimouno tanto que os irmáns chegaron a 
odialo por culpa do moito que Xacob Jala
ba en privado con el, e seica o Xosé lle ía 
con contos (versículo 2). 

3lsrael quería a Xosé máis ca a ningún dos seos 
fillos, porque lle nacera na vellez. E encargou 
para el unha túnica de mangas (2). 4Seus irmáns, 
ó dárense de conta de que seo pai o prefería, 
colléronlle xenreira e non podían falar de boas 
con el. 

Néganlle o saúdo e nin con esas: o rapaz segue coas súas impertinencias. Detrás 
desta historia novelada está a preeminencia que por algún tempo tivo a Casa de Xosé 
e mailo santuario de Xequem, na tribo de Efraím. 

5Xosé tivo un soño e contóullelo ós irmáns, polo que estes o aborreceron aínda máis. 
6Díxolles el: "Escoitade o que soñei. 1Parecía que estabamos na eira atando monllos. 
Nisto o meo monllo levantouse e tíñase ergueito; os vosos, en troques, rodeábano e pos
trábanse diante del". 8Dixéronlle os irmáns: "Seica queres se-lo noso rei e fas conta de 
dominarnos?" E aborrecérono aínda máis, por culpa dos soños e da súa interpretación. 

Na Antigüidade, os soños tiñan moita importancia e constituían unha revelación que 
se chama onírica ou en soños. Aquí Xosé aparece como coñecedor dun futuro que, 
ademais, hase cumprir. ¿Podía o soñador ocultala? (3). 

9Tivo Xosé outro soño e contóullelo tamén ós irmáns. "Tiven estoutro soño: o sol, a lúa e 
once estrelas postrábanse diante de min". 1ºCando llelo contou a seo pai e a seos irmáns, 
o pai reprendeulle: "¿Que clase de soño é ese? ¿Teremos que vire postrarnos diante túa 
eu, túa nai (4) e teus irmáns?". 110s irmáns tíñanlle envexa, pero seo pai gardaba a cousa 
nos adentros. 

¡Pois que ben! Para máis os amolar, el quentiño na casa e os irmáns alindando o 
rabaño a quilómetros de distancia. E por riba, o pai mándao de inspector. 

120s irmáns de Xosé foran para Xequem apacenta-los fatos de seo pai. Israel (5) díxolle: 
"Teus irmáns estarán co gando en Xequem. Ven, que te vou mandar onda eles". Xosé 
díxolle: "Aquí me tes". 141srael díxolle: "Vai ver se están ben os teus irmáns co gando, e 
logo tráesme as novas". Despediuno no val de Hebrón, e el marchou para Xequem (6). 

Xosé vai cara ó norte, pero anda desnortado, (¡claro, vén do sur!). Literariamente o 
narrador anticipa os perigos e sufrimentos que axiña lle van vir enriba do lombo, 

porque tales soños teñen un preza, como veremos no próximo número: 

15Cando andaba dando voltas, perdido polo monte, encontrouno un home e preguntoulle: 
"¿Ti que buscas?" 16Respondeulle el: ''Busco a meus irmáns. Dime, se podes, onde andan 
co gando". 110 home díxolle: "Fóronse de aquí. Oínlles dicir: Irnos ir a Dotán". Xosé foi 
tras deles, e encontrounos en Dotán. 

Xosé Chao Rego 

l. Nos capítulos 37-50 do Xénesis 
Xacob (Israel) perde protagonis
mo a prol dos seus fillo , e estes a 

favor de Xosé, no que se vai cen
trar dende agora a historia. ¿Histo
ria? Fermosa novela histórica ou 
historia novelada, dun humanismo 
secularizado, na que Deus a penas 
aparece, pero goberna os fío s 
levando a historia a boa fin. Peza 
de gran unidade e a_máis longa do 
Xénesis , estes capítulos establecen 
a ponte entre o libro do Xénesis e 
9 do Éxodo, servindo de vencello 
entre os patriarcas e Moisés. Por
que, por mor de Xosé, Xacob Isra
el vai baixar a Exipto e logo ser 
liberado da escravitude exipcia. O 

núcleo da novela é , polo tanto , 
histórico. 

2. Túnica de luxo da que soamente 

podía desfrutar quen non traballa
ba. 

3. Precisamente na esencia da 
revelación onírica (en soños) está 

que só chegaba a ser eficaz se o 
soñador a proclamaba. Os irmáns 

de Xosé tiñan bos motivos para 
alarmarse e Xosé non podía senón 

manifestala. 

4. Raquel , a nai , xa morrera. O 

narrador sofre aquí un despiste. 

5. Xacob é chamado Israel, que 
era o patriarca devanceiro da casa 
de Xosé, desaparecido da tradi 
ción e confundido con Xacob. 

6. Se nos relatos dos soños pode
mos descubrir ó elohista (docu
mento E), agora, nos vv.12-13 
aparece o iavista (fonte J), tradi
ción do sur e que ten interese en 
facer emigrar ós fil los de Xacob 
dende o santuario de Abraham, no 
sur, ó de Israel, no centro-norte. A 

teoloxía chouta por riba da xeo
grafía, porque, ¿como ían alindar 

levando o gando a pacer a tantos 
quilómetros de distancia deixando 

a familia parte da familia nas ten

das de campaña e non levala con-
igo? 
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DESDE A MOCIDADE 

Darse, partirse, repartirse 

O pasado día 17 de outubro, Xabier 
Blanco Vilar, un mozo irimego de Cam
bados, festexou a súa primeira Eucaristía 
coma sacerdote neste seu pobo natal. 
Nela compartiu connosco o que para el 
significaba o acto que estabamos cele
brando. Velaquí un resumo do que nos 
dixo: 

Facede isto en memoria de min 

"Para entender qué celebramos coa 
Eucaristía hai unha frase clave na Consa
gración: "facede isto en memoria de 
min". Os evanxelistas poñen esta frase na 
boca de Xesús cando El celebra a cea de 
despedida cos seus amigos (e probable
mente tamén coas súas amigas). Facede 
"isto", ¿pero que é isto?, ¿que é o que 
ternos que facer? Porque coller un cacho 
de pan e repetir unhas palabras évos moi 
fácil, pero emella que Xesús quería dicir 
utr c u. a. 

Para entende-1 eu xesto debemos 
fixarn primeir en como viviu. O libro 
d eito dinos que Xesú pasou polo 
mundo facendo o ben: coidou dos enfer
mos, con olou ós tristes, púxose da parte 
do pobre , denunciou publicamente as 
inxu tizas, loitou por unha sociedade 
mellor que el chamou Reino de Deus. Si, 
Xe ú tiña un proxecto, un soño que que
ría facer realidade: que tódolos homes e 
mulleres, experimentando a Deus como 
Pai bo, puidesen verse entre si coma 
irmáns e irmás. Este soño era moi revolu
cionario, porque cando eu experimento 
que os demais son os meus irmáns non os 
podo deixar que morran de fame, que 
vivan sós, ou que sexan aplastados polos 
caciques de tumo. 

Por iso os poderosos da época de 
Xesús, "a xente bien", que cría que Deus 
e taba da súa parte e non da parte dos 
máis nece itados, empezaron a cabrearse 
con El. Dixéronlle: "coidadiño co que fas 
e co que di . Ti que aíches dunha aldea 
perdida de Galicia" -digo ... de Gali
lea- "¿va no en inar a nós cal é a von
tad d Deu "?. Xe ú non calou a boca, 
6 contrario, pro ocouno dicíndolle de 
moita forma que Deu Pai non quere un 
mund ond un vivan coma raxás men
tr outr fren terriblemente. Por i o 
l d cidiron eliminalo. (Hai ni to un 
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Recordatorio que repartiu Xabier na súa primei
ra misa. 

dato que a min sempre me fai tremer. 
¿Sabedes quen asasinou a Xesús? Non os 
ateos, non os "pasotas" da práctica reli
xiosa. A Xesús asasinárono os que máis 
veces pronunciaban o nome de Deus ó 
longo do día: os sumos sacerdotes da 
época, os saduceos, os fariseos . Isto ten 
que nos facer pensar ós que hoxe nomea
mos a Deus ... ). 

Vivir como viviu Xesús 

Cando Xesús se decata de que o van 
linchar decide celebra-la última cea cos 
seus amigos e amigas na que di "facede 
is to en memoria de min". Logo, ¿que é 
facer isto? É vivir como viviu Xesús. 
Xesús foi o home-para-os-demais, espe
cialmente para os máis febles. Só glorifi
camos de verdade a Deus cando atende
mos e servimos ós seus fillos máis nece
sitados. Como dicía Monseñor Romero: 

"a gloria de Deus é que o pobre teña 
vida". 

Logo ternos que estar moi atentos, 
porque só quen pon o amor coma clave 
fundamental da súa vida pode compren
de-lo significado da Eucaristía: darse, 
partirse, repartirse, gastarse polos demais 
na loita pola construcción do Reino de 
Deus, dunha sociedade mellor onde todos 
teñan pan material e espiritual, onde 
todos poidan realizarse coma persoas, 
sentirse verdadeiramente fillos e fillas de 
Deus ... 

¿Que ternos que facer, entón? Eu, 
polo menos, converterme, cambiar de 
mentalidade. Hai unha presión social que 
nos quere convencer de que o mellor é 
vivir mirando sempre para o propio 
embigo ou ollando con envexa para os 
que teñen máis cartos. Frente a iso Xesús 
dinos que o camiño para ser persoa é 
.outro: o camiño da Eucaristía. Eu quero 
converterme a ese camiño e, por fidelida
de ó ministerio que a Igrexa me conce
deu, teño que dicirvos a todos que a 
Eucaristía significa isto e non outras cau
sas ... 

Deos sempre aposta por nós 

Queda outra cuestión: Xesús loitou por 
un mundo mellor e asasinárono, é un fraca
sado. Pois non, porque a morte non tivo a 
derradeira palabra, a palabra derradeira 
tívoa Deus Pai que resucitou ó seu Pillo 
para nos dicir a todos: Xesús tiña razón. 

Por iso celebra-la Eucaristía é com
promiso, pero tamén profunda alegría, 
gozo: sabemos que Deus Pai está connos
co e que nos invita sempre a que vivamos 
coma o seu filio. Deus sempre aposta por 
nós, por iso non debemos desanimamos 
ante as nosas incoherencias e egoísmos, ó 
contrario, sabendo que El sempre ten os 
brazos abertos cara a nós, debemos traba
llar con ilusión por sermos cada vez máis 
semellantes a Xesús. Como dicimos en 
Cambados, oxalá que cada día lle "amiÍe
mos" máis a Xesús. E non nos preocupe
mos de que os violentos, os superegoís
tas, os chulos, os oficialmente triunfado
res, os que viven só para si mesmos nos 
chamen parvos ós que eremos que hai 
outra maneira de ser persoa, de sermos 
homes de verdade." 

Beatriz García Turnes 



O CAMPO 

¿Canto vale o litro de leite? 

T eño que empezar dicindo que son 
consciente de que a rniña forma
ción económica non é tan sólida 

como ben ·querería. Quizás por iso, con
ceptos como VALOR ou CUSTO bailan
me un chisco sen conseguir precisa-lo seu 
significado. 

Non obstante, o que si teño moi claro é 
que, nunha sociedade coma na que estamos 
-a min non me gusta- esa serie de concep
tos encárgase de aclaralos a dinámica do 
"Mercado" e, nesa dirección, unha vaquiña 
soamente vale o que dan por ela. Por iso, ás 
veces a un sóalle a demagoxia -aínda que o 
comprenda- todas esas perrenchas que se 
collen cando as patacas non valen o que 
custan ou .as sardiñas non custan o que 
valen, sobre todo cando hai sardiñas tan 
boas coma as nosas e máis baratas, ou pata
cas tan boas e menos caras. 

De aí quizás o oportunismo, ou inopor
tunismo, segundo se mire, da miña pregunta 
inicial ¿canto vale . o litro de leite? E para 
dar respost(\ á dita pregunta, o primeiro 
paso debe ser situarse na realidade do mer
cado, e dun mercado, "o común" que, desde 
hai tempo, vénnos dicindo, aínda que non o 
queiramos escoitar, que nos sobran pande
retas e castañolas e que o que cómpre é tra
ballo serio e eficiente. Un mercado que se 
quixesemos definir en poucas palabras, está 
marcado por tres conceptos claros e diáf a
nos, PREZOS A BAIXA, e no que respecta 
ó leite, CONTINXENTACIÓN e ESTABI
LIDADE NO CONSUMO. Nada máis grá
fico cas curvas de prezos que sufrimos para 
comprobalo. 

Pero, ¿sabemos canto custa producir 
un litro de leite? Para axudar a responder 
a esa pregunta, proporciónanse datos de 
como se van compoñendo esas 77 pesetas 
que a vostede lle custa o "ladrillo" de leite 
en calquera supermercado. E particulari
zando un pouco máis, vemos que das 77 
pesetas, 35 lévaas o productor, 25 o que o 
industrializa e alomenos 15 o que o vende. 
Pero afondemos máis. 

Das 35 pe.setas que cobra o productor 
¿cantas pesetas netas lle quedan realmen
te? Segundo datos de xestión fiables, non 
moitas máis de 9 pesetas pasan a engro
sa-la súa economía. ¿E con esas 9 pesetas 
vive? Haberá que dicir agora que ... depen
de da cota que teña. A implantación de 

cotas está chamando á 
porta e non eremos 
que gandeiros con 
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80 

COSTES LITRO 

ptas 
menos de 80.000 -
120.000 litros/ano poi
dan subsistir exclusiva
mente coa producción 
de leite. ¿Cal é o reme
dio? Evidentemente 
non é <loado, pero hai 
cousas que si se poden 
e deben facerse. E a 
fórmula xa hai tempo 
que está inventada e as 
empresas serias utilíza
na sobre todo en épocas 
de crises ... ¡REDUCIR 
CUSTOS! 
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PRECIO CAMPO 

Todos sabemos que 
os nosos productores de 
leite non botan contas; 
aspecto este que aínda 
que é problemático 
sempre, non é grave en 
épocas de vacas gordas 
(cando LARSA pagaba 
a 60 pts.) pero convér
tese en tráxico en épo
cas de vacas fracas; e 
por aí veñen os nosos 
males. 
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+13 

+2,30 

Non é ningún tópico falar das nosas 
posibilidades productivas. Sabemos da 
limitación que supón o tamaño e o fracio
namento das nosas explotacións, pero sabe
mos tamén da forza e a resistencia que nos 
proporciona a nosa estructura familiar, ata 
o punto que, aínda que non nos guste, 
pódese dicir que canto máis baixe o prezo 
do leite a curto prazo, máis nos vai benefi
ciar ós galegos a medio e longo prazo. 

É certo que máis dun productor non 
eficiente caerá e haberá que axudalo a 
erguerse, pero por cada un que caia en Gali
cia, caerán vinte en Castela ou Extremadu
ra, ¡e eu síntoo ! , pero son tan solidario que 
propugno e defendo a idea dun sector lácteo 
galego próspero e forte, aínda que sexa a 
custa do doutras autonomías. 

Supoño que a incredulidade e o asom
bro aparecerían nos ollos dalgúns dos lec
tores ... pero non deben asombrarse. Nin 
teño etiquetas, aínda que mas poñan, nin 
desfruto poltronas e unicamente loito polos 

ALIMENTOS COMPRADOS ... % ... 36 

PRADERAS Y CULTIVOS 6,7 

3 
7,6 100 45,45 '1. 

.. OBJETIVO 

intereses de Galicia, nese sentido, teño 
MOi CLARO que nas épocas de crises só 
sobreviven os máis eficientes; e é que, ade
mais, os galegos ternos armas para selo. 
Preguntaranse cómo, e non é fácil dicilo en 
tan pouco espacio, pero intentarei resurnilo. 

O noso obxectivo deberá ser, sen dúbi
da, REDUCIR CUSTOS a tódolos niveis, 
producción, transformación e distribución. 
Pasar des as 9 pesetas por litro ás 15, para o 
gandeiro e iso sen que o prezo suba de 35 
¿e como? pois aplicando o concepto de 
CALIDADE TOTAL a todo o proceso, ou 
o que é o mesmo: reducindo custos nas tres 
fases, aumentando a calidade do producto e 
estimulando ó máximo o consumo. 

Sen dúbida son obxectivos ambiciosos, 
pero ninguén como os galegos poderiamos 
conseguilo se nolo propuxesemos. E nese 
empeño o porvir de boa parte de Galicia 
está en xogo. ¡Somo nece ario todos! 

Javier Grien Docampo 
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FALANDO CON XEITO 
Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e tradicións (3) 
Vai f eita unha 

Berenguela 

Din algúns libros que Berenguela, 
esposa de Afonso VII o Emperador, ente
rrada na catedral de Santiago, foi muller 
de beleza senlleira, unha Miss Universo 
do seu tempo. 

E din os santiagueses que, cando 
máis lindas están as santiaguesas, é na 
noite dos Fogos do Apóstolo, a noite do 
24 ó 25 de xullo. 

Pero non creas que é pola luz multi
color das lucerías. Nin tampouco por 
aquilo que dicía Nietzsche de que as 
mulleres cando máis lindas es tán é a 
media luz. Non. 

Esa noite, di a tradici ón , a raíña 
Berenguela ten permiso de Deus para saír 
un mjnut do seu sartego e pasearse por 

entre a xente que está no Obradoiro. E 
que mesmo lle concede o poder máxico 
de esa noite transferi-la súa beleza. ás 
mulleres que contemplan o espectáculo 
en vivo. 

É moito o cariño que Deus lle ten ás 
santiaguesas para facer tal milagre. E 
indirectamente tamén ós santiagueses, 
testemuñas e destinatarios de tanta bele
za. 

De feito o mfils grande piropo que se 
lle pode botar en Santiago a unha moza 
que pasa é o de ¡ Vai f eita unha Beren
guela! 

Se non e vero e ben trovato, aínda 
que Hes chegaría para ser piropo que o 
entendamos como que "vai c?amando 
pola xente" e "marcando o ritmo", coma 
a campá Berenguela, recentemente res
taurada, que chama polos santiagueses e 
marca o ritmo da cidade. 

Pois ó mellor, o señoriño pon a TVG e mn se nota que é galega. Seica lle cus
tou a Barreiro Rivas, hai anos, parir este proxecto de televisión galega. ¿Lembra
des? A xente ría a cachón ó veren os telefilmes e escoitalos en galego. " ¡Non 
diga parvadas, Xota Erre!". Pero fómonos afacendo e sementáronno-la esperanza 
da pre encía do noso idioma nese medio de comumcación. Pero faltou competen
cia no eu emprego e ós profesionais, que gañan cartos por falar en galega, nada 
ou pouco lles esixen. O que resulta mfils grave é a crecente castelamzación do 
TVG. Unha televi ión oficial, se dá perdas, soamente se xustifican se está ó servi
cio da cultura do pobo que a paga. ¿E que dicir do estilo basto e groseiro dalgúns 
programa ? Señor Villot: non lle é por aí. 

l. Clinton, ¡cling-tong, Clinton, 
¡ cling-tong ! 

as campás tocando están. 
¿ Quen gaño u as eleccións? 

O de sempre: o tío Sam. 

2. O pobo americano 
(o conto vir xa se vía) 

baixouse do auto-Bush 
porque tiña avaría. 

3. A a varía americana 
está no peto e no sobre: 
un imperio omnipotente 

cada día con máis pobre. 

4. Se polo cambio votaron 
iso a min tanto me ten: 

cambiarán de auto-Bush 
mais témo-lo mesmo tren. 

5. Un tren que o Capital 
goberna, que é un tren de vida 
no que hai primeira e segunda 

e non a mesma medida. 

6. ¿E poderá míster Clinton 
facer política nova? 

Non llo ha deixar Tío Sam 
e se non, aí vai a proba. 

7. O Tío Sam ha impedir 
que Suramérica suba, 
non sexa que revirada 

lle saia unha nova Cuba. 

8. O tal Sam fará que Clinton 
siga dando un si rotundo 
á explotación da riqueza ·· 

que ten o Terceiro Mundo. 

9. ¿ Quen vén sendo o tío Sam? 
¿Aínda con esas? ¡Que coño! 

É un deus chamado Dólar: 
¡ é "o americano soño" ! 
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