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O TRASNO
Daniel López Muñoz

Deixemos
que medren
Pasaron os Reises e deixaron os nasos nenas cargados de videoxogos e bonecas variadas.
Gañas de cumprirlles un desexo, moitas veces falsamente alimentado pala publicidade.
Agora en medio do esforzo da costa de xaneiro ben
será facer unha refrexión sobre eses cidadáns, os nenas,
que alguen chamou "locos bajitos".
O nena é alguén que ten un destino: medrar. Está
condenado a medrar e iso é toda unha aventura.
Porque medrar non é so estirar brazos e pernas, deixar atrás zapatos ou traxes que non serven xa.
Medraré pasar da dependencia total á autonomía.
Medrar é deixar de estar no mundo sen saber nin
estar, nin onde se está, a ter unha postura fronte a el
diferenciada e humana.
E este camiño do nena cara a si mesmo, cara ó
desenvolvemento de tódalas súas capacidades, cara á
duración de sentimentos e actitudes, o nena non pode
facer oíño.
pa ar de e tar no mundo sen decatarse, a irse
f
nd , e ir facéndose co mundo, encontrar nel un
lugar, ntender dalgún xeito a súa complexidade, que
non é fenómeno natural nin sinxelo, tampouco se pode
facer en soidade.
Da man dos educadores, familiares ou non, vai
corre-lo neno a súa aventura.
E isto que tamén encerra un risco para el, esixe
moito dos seus educadores. Porque educar é guiar sen
substituír; axudar sen impoñer; empuxar a ser sen afogar o que el de seu, é. Saber respectar, empezando por
saber ver que o neno é misterio e novidade.

¡Viva o Xacobeo ceibe!
(Segunda Parte)
Nada, que non hai acougo nin liberdade para o coitado Xacobeo.
Primeiro, xa o vimos,
convertido en marca comercial mal rexistrada, apoteose
turística e canto a Galicia,
¡hei!, desde as Bahamas.
Pero iso non podía quedar así. O Xacobeo ten moito
aquel para os dirixentes de
turno. Hai que muxilo ben,
hai que lle esgotar tódalas
esencias porque, en ano electoral, machiño, é un filón.
E ó pelegrín de Portomeñe quere don Manuel darlle unha voltiña de rosca,
colocando no curutiño do
pastel do 93 unha guinda de
solemne fervor, piadosa
unción e exemplar relixiosidade. Pero claro, a el, sempre
tan inconmensurable e portentoso, fóiselle a man.
Porque unha cousa sería
ir gaña-lo xubileo (tremenda
expresión por certo á que
San Paulo non daría o seu
acordo) en plan discreto e
humilde, rodeado de amigos
e colaboradores sinceros,
familiares e outros en quen
confiar. E ir coma calquera,
unha fin de semana, libre,
sinxela e voluntariamente.
Sería unha respectable decisión, un proceder digno para
un digno mandatario.

Pero outra é converte-la
devoción particular nesa feira
das marabillas de primeira
plana: nese alarde de solermiño autoritarismo nada espiritual, que supón remitir notas
interiores ós cargos administrativos de libre designación
co fin de que encarecidamente colaboren invitando a que
todo o persoal participe,
suponse que libremente, non
faltaría máis, sen ningún tipo
de presión nin insinuación
oral complementaria, por
suposto, a quen se lle ocorre
pensa-lo contrario.
E así, un pelotón ou pelotonciño, de entusiastas funcionarios, rememorando os
tempos de montañas nevadas,
banderas al viento, acompañará ó seu apreciadísimo sub.director, que escoltará ó seu
respectado director xeral, que
seguirá fielmente os pasos do
seu amado Conselleiro, que
arroupará devotamente ó seu
auténtico Patrón, o infinito
don Manuel.
Desde o emperado.r
Constantino o nacional-catolicismo non entende de oferta libre e gratuíta senón de
imposición máis ou menos
taimada, eficaz para o poder
e o control social e letal para
a fe vi vida en liberdade que é
a única posible.
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Misterio cargado de interrogantes e esperanzas.
Novidade tan nova coma primeiriña luz da mañá.
Ou se queredes, novidade de cousa recén creada.
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Manolo Regal
Victorino Pérez

BOA NOVA

Benvido, Sr. Bispo

e

ando estaba rematando o ano 92,
e, polo tanto, empezando o Ano
Santo 93, fíxose noticia o nomeamento do hispo auxiliar de Santiago, D.
Julián, natural de provincia de León e rector do Seminario de Astorga. A noticia
non foi boa noticia para moita xente, incluso para xente da mesma curia santiaguesa.
As razóns dun malestar
Con todo o respecto á persoa de D.
Julián, eremos que estes nomeamentos
non son bos e proveitosos polos seguintes
motivos:
- O sistema de nomeamentos da Igrexa Católica non son nada democráticos.
Con esa idea de que a autoridade vén de
arriba, ponse toda nas mans dalgunhas
persoas concretas moi deste mundo, que
o ordenan todo con criterios moi parciais.
Pódense nomear cargos en Espírito desde
formas democráticas.
- Tódalas normas pastorais que a
mesma Igrexa ensina piden que o pastor
sexa un coñecedor ó máximo da socieda- ·
de e da Igrexa na que vai face-lo seu servicio: lingua, espírito, costumes, características, etc., é dicir, o que constitúe o
corpo e a alma dun pobo.

- Cremos que en Galicia, entre os
varios miles de cregos que ternos, existen
persoas moi capaces de exercer un labor
episcopal con rrioita decencia.
- A sociedade galega ten xa un certo
nivel de recoñecemento da súa indiferencia, da sús autonomía; a Igrexa está
demostrando repetidamente que se está a
quedar por debaixo deste recoñecemento,
e iso en virtude duns principios universalistas, que non son nada católicos. Repetidamente o Papa está reclamando o respecto ás culturas autóctonas, por exemplo
ultimamente en Asís, falando dos antigos

pobos de Iugoslavia. Pero isto aquí non
se cumpre.
- Estas eleccións someten á persoa
elixi.da, xa desde o comezo do seu traballo, a unha presión difícil de superar, que ·
fai que en moitos casos estean no cargo
desexando liscar canto antes. Isto non
aproveita a ninguén.
- Isto en Cataluña non o farían. O
que quere dicir que os que mandan actúan con criterios humanos de presión, de
forza, de medo e respecto ó que ten
poder, e non ó que é máis débil.
Con todo, sexa V ostede benvido
Anque vemos este conxunto de . razóns para non
estar nada de acordo co
nomeamento que comentamos, dámoslle a benvida ó
novo Bispo auxiliar. No que
poidamos e saibamos, ofrecémoslle a nosa colaboración
cara ó coñecemento da nosa
terra, da nosa vida, da nosa
fe, dos nosos problemas, das
nosas esperanzas. Entre todos
podemos remediar algo o mal
feito. Pero hai que loitar para
que non se volva facer así.

REMOENDO O EVANXEO
"O que se gloría, que se gloríe no Señor"
ID (24 de Xaneiro) e IV Domingo do Tempo Ordinario (31 de
Xaneiro)
"Rompíche-lo xugo que pesaba sobre o teu pobo" (Is 9, 1-4).
"Xesús comezou a predicar dicindo: Convertédevos, que o
Reino de Deus está preto de vós" (Mt 4, 12-23).
"Deixarei no medio de vós un pobo humilde que se fiará de
Min" (Sof 2, 12-13).
"Felices os pobres ... Felices os que andan abourados por
seren xustos: que deles é o Reino dos Ceos" (Mt 5, 1-12)

Despois do Nadal comezabámo-lo Tempo Ordinario do Ano
Litúrxico, nunha primeira xeira que vai ata o comezo da Coresma, e que logo seguirá tra-las festas da Pascua e Pentecostés. Na
entrega anterior -que non chegou ó lector por culpa dos trasnos
da comunicación- titulaba ese inicio: "Un comezo con espírito",
falando da festa do Bautismo do Señor e da aposta donoso bautismo, asumido de adultos, que significa o convencemento de que
carniñando con Xesús acertaremos no carniño da vida.
Estes domingos seguintes tráennos inmediatamente as claves
dese carniño: En primeiro lugar, a posta polo Reino de Deus, que
non é só "causa dealó", senón tamén "causa deacó"; ou como din
en linguaxe teolóxica moderna: "Un xa, pero aínda non"; facendo caso do que dixo Xesús: "O Reino de Deus está entre vós". E
de seguida o programa dese Reino, o programa de todo seguidor
de Xesús, aquel discurso escandaloso do monte; nel, a clave está
en buscar a Deus non desde o poder, senón desde o non poder,
desde o pequeno, desde o que sofre as miserias propias e as alleas, desde o que busca con corazón limpo a xustiza e maila paz.
Valores ben difíciles de entender para os ricos e satisfeitos; por
iso, eles nunca serún constructores do Reino.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

FREO NA REFORMA
EDUCATIVA prevista
na Logse por mor da
crise económica camuflada por intereses pedagóxicos só un ano despois
de facerse público o
calendario da reforma,
que agora mesmo xa
quere ser modificado, e
coma sempre neste país, encauzámo-lo ensino mal e arrastre. A desconfianza é cada vez máis forte nos diferentes estamentos do ensino, que nin
sequera foron consultados. Debuxo de Anxo Lindín da Revista Amencer.
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O COUREL

PORTUGAL SEGUE
TAN LONXE a pesar da
libre circulación de mercancías, desde o comezo
de ano. As persoas seguen
a pasar coa vixilancia de
sempre polos cinco pasos
xa coñecidos entre Galicia
e Portugal. Unha Raia de
máis de douscentos quilómetros que segue a distanciarnos, excepto na
publicidade oficial. O tren
entre Vigo e Porto (cento trinta e cinco quilómetros)
tarda cinco horas en face-lo percorrido.
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A CRISE DA PIZARRA non fixo máis ca acelerarse na costa de
xaneiro. Mais xa se vía vir ... Os empresarios adormeceron e non buscaron novos xacementos, e as exportación seguen a baixar. V aldeorras, A
Cabreira de León e Quiroga son as principais comarcas productoras, e
ata agora da tre centas oitenta mil toneladas que se producían ó ano,
c renta mil tonelada e con umen en Galicia, as outras ían pra fóra:
ntr ur pa e Francia, sobre todo. A perda de mercados non tiña por
u , up r d pid ; p Ja contra, unha mellor planificación.

<
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O NOMEAMENTO DO NOVO BISPO AUXILIAR de
Santiago pasou sen pena nin gloria prá meirande parte das
comunidades cristiás da súa diócese, máis ben con pena pra
algunha comunidade e algún animador pastoral coma
Manuel Espiña, que dende as páxinas do xomal no que é
colaborador, fixo notar a súa denuncia profética. É de
lamentar esa falta de sensibilidade e de vibración pastoral
ante o que tiña que ser un acontecemento eclesial primordial en Santiago. Atrevémonos a diagnosticar que algo está
enfermo ... Debuxo de Iván Cagiao, da revista Amencer.

SEMANA
DO MEDIO AMBl·ENTE
E O DESENVOLVEMENTO
Unha proposta de trabal/o globalizado
para a escola primaria

Pide o moferiol "Unha Terra para todos"
Unidades didácticas para cada ciclo, con
documentación, xogos, obradoiros, actividades de
aprendizaxe, vídeos, fichas de animación, guía
didáctica, exposición de 12 carteis, etc.

Chámanos !
Centro de Recursos INTERMÓN-Galicia
Salvador de Madariaga, 43, Baixo C - 15008 A Coruña.
Tel. (981) 10 54 44
Roger de Llúria, 15 - 08010 Barcelona. Tel. (93)

301 29 36

interm~n
FUNDAPÓN PARA O TERCEIRO MUNDO

OS NOVOS NARCOTRAFICANTES están deixando un ronsel de violencia descoñecida ata agora. Os que moven os fíos
son ben distintos ós que antes se adicaron ó estraperlo, ó contrabando de tabaco e mesmo, na década dos oitenta, ó tráfico de
droga. Son grupos descontrolados que matan polos cartos, e
neste mundo da droga hai débedas entre eles de miles de
millóns. Moitos destes distribuidores son tamén consumidores
que se enganchan ó negocio polo doado que é gañar moitos cartos sen moito traballo, pero xa non se fían os uns dos outros ....

HAI CONCELLOS QUE SE DAN A COÑECER dun xeito
intelixente coma é o caso do de Camota, que está a facer unhas
entregas nas que nos mete de cheo nas súas praias, hórreos,
peixes, e ata nos fai subir ó misterioso Pindo. Estensos areais
de sete quilómetros case descoñecidos e grandes macizos de
granito que se perden na noite dos tempos. A meirande parte
da nosa Galicia necesita desta publicidade puntal pois aínda
segue a se-la gran esquecida pra certos poderes.
LEMBRAMOS A GANDHI no cabodano do seu asasinato un trinta de xaneiro
de 1948, nestes momentos
no que a India volve a ser un
núcleo de intolerancia entre
relixións , só en Bombai e
arredores en pouco máis
dunha semana foron asasinad os máis de douscentos
cidadáns e máis de mil f eridos , coma unha etapa máis
da espiral da violencia xurdida pola destrucción dunha mezquita musulmana por hindús
radicais a comezos do Nadal, pisoteando entre todos a mensaxe de Non Violencia de Gandhi.

A AXUDA HUMANITARIA A CUBA
estase a facer por
varias canles. Así, a
Asociación de Solidari e dade
Galego Cubana Curros Enríq u e z está a mandar
varios lotes de medicamentos, roupa, alimentos,
material
escolar etc. Todos
aqueles que queiran
colaborar poden porse
en contacto con eles:
981 -63 57 69 e 27 18
12.

OS VINTE ANOS DA FRONTE POLISARIA (10-V-73)
non foron en balde, pero segue a traxedia infrinxida por un
Marrocos que non atende as resolucións da ONU. Máis de
douscentos cincuenta mil saharauis viven desterrados (o 75%),
mentres o seu país é ocupado por uns cento oitenta mil soldados do Estado opresor, e cento vinte mil colonos introducidos
por Hassan. A pesar do deserto, o Sáhara pode ser un dos países máis ricos de Africa.
OUTRA PUBLICACION
QUE CHEGA LONXE é a
Revista Amencer, que publican os alumnos de E.X.E. do
Seminario de Mondoñedo.
Veñen de tirará rúa un extraordinario número 100 en
colaboración de varios escritores. Hai que loa-lo esforzo
que están a facer por dar a
coñece -los grandes poetas
que pasaron por esta institución: Leiras Pulpeiro, Iglesia
Alvariño, Díaz Castro .. .. , sen
esquecer esa constelación de
creadores que tiveron a Mondoñedo como berce. Noraboa a
estos rapaces e ó seu coordinador Félix Villares.
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O asasinato das
''Formalidades''
Por SUSO DE TORO

GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
~~ 27891 CERVO ( Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE ·COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30

~
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Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28
Fax 988 - 249856
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:
Pza. Sto . Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 49 13

Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Telf. 986 - 220050
Fax . 986 - 220474
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Ata o ano 68, ano máis, ano menos, os alumnos universitarios, e aínda os de Bacharelato e "Preu", gastaban
roupa formal, elas, e traxe ou coma mínimo gravata, eles.
Era aquela unha universidade arcaica e clasista.
Contra ela, e contra case todo, mobilizáronse desde o
68 varias xeracións estudiantís nos "campus" de Occidente. A indumentaria destas xeracións era ferozmente informal, a súa bandeira eran os pantalóns vaqueiros.
Pois ben, hai pouco cadroume de asistir a un exame de
cátedra dun amigo e comprobei que no mundo universitario a nosa victoria foi total. O opositor a cátedra sentou co
seu traxe e a súa gravata.
Logo chegaroñ os cinco membros do tribunal, tres
deles con gravata, dous deles levábana moi frouxa, un
deles ademais sacou a chaqueta e amosou as mangas da
camisa arremangadas.
Outro membro tiña varios botóns da camisa abertos e
ensinaba un bo mato de pelos negros no peito.
Comezou o exercicio. Leron a correr e de xeito inintelixible as normas e os dereitos do opositor, ó fin e ó cabo
non son máis ca formalidades.
A pouco de comezar a ~xposición o aspirante, xa un
par de membros do tribunal estaban esparrados no sillón e
empezou o primeiro a fumar. Detrás deles e ós lados había
grandes letreiros que rezaban "Por favor, non fumar" e un
gran pitillo tachado.
Entre contorsións, estrictamente de músculos e
caras de aburrimento transcorreu a exposición. Hai que
recoñecer que en ningún momento ningún deles sacou a
botella de coñac nin os naipes nin tampouco insultou ó
opositor.
A vista de tales catedráticos de facultades españolas
comprendín que a nosa victoria sobre as "formalidades"
foi total.

DESDE A MOCIDADE

As Transnacionais fan trampa

P

ensamos nas transnacionais coma
en algo alleo a nosoutros, e precisamente o noso modo de vida xira
o redor delas: coches, roupa, televisión,
ordenadores, teléfono, mesmo a alimentación, están controlados por unhas poucas transnacionais ou multinacionais.

• Xt QUÍN ÑIARÍN •

Da empresa familiar ás transnacionais

Se a empresa familiar, de tipo artesanal, era a unidade de producción do
século pasado, agora nesta nova etapa
do capitalismo éo a transnacional:
varias empresas do mesmo sector agrúpanse para dominar e procurar novos
mercados, fixar prezos e mailo volume
de producción, eliminando así a competencia.
Perseguen o máximo de beneficios
co mínimo de gastos e investimentos ,
sendo unha causa importante do subdesenvol vemento do Terceiro Mundo (TM).
O seu interese por este é triple: explotación dos recursos naturais, man de obra
barata e novos mercados para os productos.
Os argumentos das transnacionais

Ademais, lexitiman as suas accións
con argumentos que son <loados de rebater:
Disque aportan tecnoloxía ó Terceiro Mundo. Claro que é principalmente
unha relación ente a sede capitalista e as
súas filiais, de xeito que cando non lles
interesa uri determinado país, porque hai
demasiados movementos reivindicativos,
marchan sen deixar maquinaria nin infraestructura ningunhas.
Seica Jan grandes investimentos no
país de acollida. Pero é curioso que precisamente a maior parte do capital o poña
o goberno do país, correspondéndolle
lé>go a empresa coa fórmula de cobra
moito-paga pouco; mentres que a alimentación con biberón representa só o 3 por
cento do salario dun obreiro no mundo
desenvolto, en Sri Lanka (Asia) equivale
ó 63 por cento, en Indonesia ó 35 e en
Filipinas ó 28.
Polo demais, as multinacionais repa-

trían (fan volver ó país capitalista) a meirande parte dos seus beneficios, porque
se inhiben do desenvolvemento do país
de acollida e traballan á marxe das esixencias locais ante a indefensión e/ou
connivencia dos gobemos do país.
As trampas das transnacionais

Pero, ¿crean emprego, alomenos? O
que busca no Terceiro Mundo unha
empresa é man de obra barata, materias
primas e licencias fiscais regaladas ,
provocando, ademais, máis perdas de
emprego do que producen. Pola chegada
das transnacionais ó sector téxtil en
Indonesia creáronse oitenta e seis mil
(86.000) postos de traballo, pero máis de
catrocentos mil (400.000) artesáns que
vivían dos seus teares perderon o seu
medio de vida.
Para os mesmos indíxenas , os seus
propios productos son inasequibles: mentres que os mexicanos , guatemalenses,
costarriqueños, non poden comer carnes,
as súas terras están ocupadas por gando
que irá parar a países ricos. En Gambia
(África), o 73 por cento das súas terras de
cultivo están ocupadas polo cacahuete; as
súas exportacións baséanse nun 90 por
cento <leste producto, mentres que o país
se ve obrigado a importar alimentos para
a poboación.

Empuxan a un consumo desaxeitado

Non lles abonda ás transnacionais
con controlaren o mercado, senón que
ademais estimulan o consumo de productos, moitos nocivos, inútiles ou inaccesibles (x a qu e a ps icoloxía da pobreza
impulsa a pequenos luxos). Prefiren así
unha bebida azucarada á auga, xelatinas
en vez de froitas, o enlatado ó natural.
Por exemplo, a Nestlé incentivou o
consumo de leite en po para bebés no
Terceiro Mundo , no seu afán de abrir
mercado s. M áis de dez millóns deles
sufriron desnutrición por culpa do biberón, xa que por non tomaren leite materno (esencial no s primeiros meses de
vida) , a súa subsistencia faise difícil nun
entorno con enormes deficiencias hixiénicas e sanitarias.
É un fe ito ob xe ctivo que a nosa
riqueza se apoia na súa pobreza, nosoutros somos ricos porque eles son pobres.
E ele s son pob res p orque nosoutros
somos ricos. Todos vivimos nun mesmo
mundo e o que os pobres piden non é
esmola. Esixen prezos xustos, mercados
aberto s, préstamos sen us ura e unhas
transnacionais honestas. Debemos escoitalos e conseguir que os escoiten.
Juan Benito Galindo Rodríguez
(Membro do colectivo Estudiantes Solidarios)
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A CARÓN DO LUME

Os dereitos

D

Os nenos,
Tódolos nenos,
Sexan da raza que sexan,
Sexan negros, brancas, roxos, marelos,
Sexan pícaras ou pícaros,
Falen a lingua que falen,
Crean o que crean,
Pensen o que pensen,
N acesen onde nacesen,
Eles teñen dereito ...

.. . E os nenos nacen e deben ter un no me que sexa o sinal
desa dignidade.
O sol chamámoslle sol e á vida chamámoslle vida.
Un neno terá tamén o seu nome e el nace nunha terra determinada que o debe protexer.
Chamémoslle Patria a esa terra, pero chamémoslle antes
Mundo ...

D

... E nese mundo vai medrar.

Xa a súa nai tiña o dereito a toda a asistencia que asegura
un nacemento perfecto ...
E, despois, o neno nacido, despois da hora radial do parto,
o neno debe recibir amor, alimentación, casa, coidados médicos, o amor sereno da nai e do pai.
El debe poder rir, brincar, medrar, aprender a ser feliz ...

.. .A ser para a xente a Razón primeira da súa loita.
As persoas debemos protexer ós nenos.
Con leis, tenrura, coidados que os fagan libres, felices.
Pois só é libre, feliz quen pode deixar medrar un corpo san,
quen pode deixar descubrir libremente o corazón e o pensamento.
Este nacer e medrar e vivir así chámase dignidade.
E en dignidade queremos que os nenos nazan, medren,
vivan ...
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.. .Pero hai nenos que
nacen imperfectos, e debemos facer todo o posible
para que isto non suceda.
Darémoslles a eses
nenos un amor máis grande
aínda.

dos nenos
1
E os nenos naceron e deben abrollar coma unha flor, unha
árbore, un paxaro.
E unha flor, unha árbore, un paxaro necesitan amor -o zume
da terra, a luz do sol.
¿Canto amor necesitan os nenos?
¿Canta seguridade?
Os pais e todo o mundo que rodea ós nenos participarán na
aventura dunha vida que naceu.
¡Marabillosa aventura!
¿E se o nen o non ten familia?
Debe tela, sempre: nunha sociedade xusta, todos serán a
súa familia.
Nunca deberá haber un neno só, a infancia nunca debe s~r
solitaria.

E os nenos aprenden a medrar.
¡Todos debemos axudalos!
¡Todos!
¡Os pais, a escola, todos nós !
E irnos axudarlles a descubrirse a si mesmos, e ós outros.
Descubri-lo seu mundo, a súa forza, o seu amor, aprenderán
a vivir con eles mesmos ecos outros: aprenderá a fraternidade,
a facer fraternidade.
Isto chámase educar; saber isto é aprender a ensinar.

En situación de perigo os nenos, máis ca nunca, están sempre en primeiro lugar...
Será o sol que non se apaga co noso medo, coa nosa indiferencia: os nenos apagan, por si sós, o medo e a indiferencia das
nos as frontes ...

'
..

..... ·•··.••·

Os nenos son un mundo precioso, raro.
Que ninguén os roube, que ninguén negocie con eles, que
ninguén os explote baixo ningún pretexto.
Que ninguén se aproveite do traballo dos nenos para o seu
propio proveito.
Son libres e fráxiles as súas mans, Hoxe: se non as magoamos, eles seguirán sendo libres e serán a forza do mundo anque
sigan sendo fráxiles.

Os nenos deben ser respectados.
En suma, na dignidade do seu nacer, do seu medrar, do seu
vivir.
Quen ame verdadeiramente os nenos non poderá deixar de
ser fraterno; os nenos non coñecen fronteiras, nin razas, nin clases sociais: eles son o sinal máis vivo do amor, anque por veces
noi poidan parecer crueis.
Fráxiles e fortes da propia vida, que se nos estende, nos
agarra e dinos ¡Sé digno de vivir! ¡Olla para adiante!
Texto: Matilde Rosa Araújo
Debuxos: Francisco Bueno Capeáns.
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O CAMPO

A outra cara da moeda
Os incendios forestais na perspectiva de hoxe

Nos últimos anos 80 a situación
creada polos incendios forestais chegou a ser moi preocupante e desesperanzadora . O colectivo " A Rella"
escribimos daquela , e ó longo de
1990, unha serie de artigas para IRIMIA, tratando, por un lado, de denuncia-las variadas causas dos incendios,
e por outro , de apuntar posibles e
tamén moi variadas solucións para
aquela desfeita.
Agora, finalizado 1992, transcorreron case tres anos e, afortunadamente, pódese facer unha avaliación
moi positiva e chea de esperanza, a
pesar de que moitas daquelas causas
seguen producindo os amargos froitos
do lume e ou tras prevalecen coma
e pada de Damocles. Pero tamén se
levaron e e tán levando á pr áctica
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moitas das posibles solucións ás que
nos referíamos.
Houbo anos que pasaron de cen
mil, e incluso de cento cincuenta mil,
as hectáreas arrasadas polo lume en
Galicia. Este pasado ano 1992 o
lume non superou as doce mil hectáreas.
Cómo se obrou este "milagre"

A Consellería de Agricultura, xa
en 1990, tomou <lúas decisións que
resultarían definitivas, dentro da complexidade de cada unha delas:
1.- Creación do Servicio de
Defensa Contra Incendios Forestais.
Nese primeiro ano comenzou a funcionar improvisadamente, -como o
requerían as circunstancias case dramáticas dos incendios forestais-, e a
cabalo entre o sistema e os medios
existentes ata ese
momento , e as zonas
piloto que se crearon a
xeito de ensaio do que
ía se-la súa organización e funcionamento
no futuro , que se resume no seguinte:
- Fomenta a participación e a colaboración
institucional.
- Contacta amplamente coa poboación
relacionada co monte, a
nivel individual ou de
empresas e grupos.
- Dispón dun mínimo de medios para a
vixilancia e, no seu
caso extinción de
incendios , segundo a
época do ano e as circunstancias climáticas,

organizados de xeito que permite acudir axiña e indiscriminadamente a
cada alarma que se presenta.
- Realiza cada ano, paralelamente,
un plano de traballos de mellara e
ampliación da infraestructura preventiva e de loita.
- Leva a cabo campañas de información e divulgación nos centros de
ensino a nivel comarcal.
- Control permanente das queimas
de todo tipo e da forma de efectualas.
Este feito, que semella tan simple,
coido que é decisivo, fomentando a
relación, o coñecemento e o contacto
permanente coas persoas interesadas
en queimar.
2.- Convocatoria dunha serie de
axudas destinadas a mellorar, ampliar
e potencia-las infraestructuras, a silvicultura, e os equipamentos para a
comunicación, a vixilancia e a loita
contra os incendios.
A resposta foi tan positiva, xeneralizada e masiva que, ó parecer, as
solicitudes aprobadas no ano 1990
coparon o presuposto posible de
varios anos.
Segue na páxina 11 ~

~

ven da páxina 1O

Algunhas conclusións

Todo esto serviu ó menos para
que a xente volvese a vista ó monte
con certo interese, e cada vez con
máis ilusión e esperanza, se ben aínda
non con moita confianza, porque se
lle segue tendo medo ó lume, quizais
non sen razón. Non se deberá baixala garda, nin perde-lo paso nin a brúxula sobre o treito andado. Cómpre
seguir avanzando, mellorando e
ampliando as infraestructuras e perfeccionando os medios e a metodoloxía para garanti-la integridade e a
productividade dos montes.
Xa noutro artigo anterior, dos
antes aludidos, nos referiamos á conveniencia de facer nestes primeiros
anos un gran esforzo en investimentos, maiormente referidos á infraestructura perdurable, protección de
áreas singulares, fomentar novas
repoboacións con especies axeitadas

e outras accións forestais
segundo a vocación de cada
monte. Neste senso, o discutible Plano Forestal
actual, se ben supón un
logro importante, coido que
non concreta ben a obxectivización a curto prazo.
Finalmente, con relación ás causas dos incendios ás que nos referiamos
en 1990, sen descontar ningunha, hoxe coido que
"non había tantos mauros
na costa" como cría entonces; o que pasou foi que os
medios existentes chegaron
estar rebordados; non atendían, por sistema, ós incendios en montes particulares,
senón só ós de consorcio ou convenio; había xente que cobraba segundo
traballos, horas e número de incendios atendidos; non había control
axeitado das queimas. E a "monte
revolto" seguro que moitos "pescado-

res" se aproveitaron para queima-lo
que, por motivos ou intereses diferentes, Hes interesaba.
Constantino Mariño Torreira
Mondoñedo, decembro de 1992

VOCABULARIO
TEMATICO
ILUSTRADO·
/

....

*
*

ga

•

galego-fran~ais-español-english
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DOCUMENTO

Reflexión de aninovo
Colectivos Cristiáns de Cataluña
chaman á Solidariedade coma fundamento para a construcción da Europa
Unida.
Asinan unha reflexión de empezo
de ano co título "España e Europa.
Luces e sombras". (Suplementos de
Cristianisme i justícia).
No documento faise balance do
· que foi 1992 e obsérvase a perspectiva do 1993 no contexto da entrada en
vigor do mercado único europeo;
faise un chamamento á solidariedade
para supera-las correntes racistas e
xenófobas e para acadar unha Europa
unida sen desequilibrios.
O documento parte do feíto que,
finalizado 1992, a maior parte dos
problemas seguen pervi vindo, e
algúns van probablemente a se agravar e han incidir novamente sobre os
colectivo máis desprotexidos.
Analízan e a causas de que a
itu ción e pañola pasase en poucos
m e da euforia á crise. Non é unha
actitude acertada pretender que eses
males ó corresponden a continxencias externas. A situación económica
é difícil, pero non é igualmente difícil
para todos. Ternos problemas comúns
con Europa -paro, xermolos de racismo, desigualdades rexionais ... - pero
hai outros con peculiaridades propias.
O documento dedica unha atención
particular ó auxe do racismo, da
xenofobia en España e á necesidade
dunha resposta solidaria.
Examínanse a continuación as
perspectivas da Europa do 93 se se
quer realmente progresar cara a unha
Europa unida non só no económico
enón tamén no político e no social.
Con tátase un avance no económico e
unha len ti tu de no social, así coma
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carencias políticas, en especial o escaso poder decisorio do Parlamento
europeo. Para construír unha Europa
dos cidadáns e non dos mercaderes
son necesarios tamén unha potenciación do principio de subsidiariedade e
unha participación directa do mundo
do traballo.
Pero nas épocas de crise coma a
actual poden redescubrirse mellor os
valores solidarios. A Europa do futuro
pode se-la da solidariedade entre
pobos e cidadáns e tamén cos países
da Europa central e oriental e os países do sur do Mediterráneo, e con
todo o conxunto dos pobos en vías de
desenvolvemento.

"Afortunadamente a historia non
rematou -afirma en conclusión o
documento- e o 1993 ábreno-lo camiño para repensala e reconstruíla dende
bases nidiamente diferentes ás da
década dos oitenta".
Barcelona, 23 de decembro de
1992

Caritas de Catalunya
Cristianisme i Justícia
Justicia y Pau de Catalunya
Secretariat diocesá de Margina ció de Barcelona.

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 30)

Tal home é Xosé (Xén 41)
Ternos xa ó patriarca Xosé en Exipto, rico país ó que
chegara coma escravo e que agora vai axudar a
gobernar coma visir do faraón ou vicerrei. Os soños
do faraón /oran interpretados por Xosé coma 7 anos
de jame negra que lles habían seguir a 7 anos de
abastanza. O consello de Xosé foi o de escolleren a
persoa axeitada pra goberna-los anos da fartura pra
equilibralos cos da miseria. (1)
37

A proposta de Xosé pareceulle ben ó faraón e a tódolos seus
ministros. Aquel preguntoulles a estes: 38" ¿Dariamos atopado un home tan cheo do espírito de Deus coma o está este
home?" 39"Polo feito de que Deus che revelase todo isto, non
hai outro home tan intelixente e asisado coma ti. 40Estarás á
fronte da miña casa. O pobo todo obedecerá as túas ordes;
soamente polo trono estarei por riba de ti". 41 E engadiu: "Olla que che dou o mando de· toda a
terra de Exipto" (2).
Irnos asistir á toma de posesión do cargo de visir, coa entrega do anel do rei co selo
pra cuñar documentos, coma ministro plenipotenciario e con todo o ritual que o texto
sagrado describe, ritual perfectamente documentado:

Xosé Chao Rego

1. - A sabedoría de Israel débelle
moito á exipcia, xa que o rei
Salomón organizou a súa corte ó
estilo da do faraón importando
sabios escribas de Exipto. Foi
daquela cando se debeu de escribir esta historia de Xosé, a do
documento J ou iahvista (século
X), completada dous séculas
despois polo E ou elohísta. Pero
a historia xoseita recolleu tradicións anteriores de Israel, reino
do N arte, no que a Casa de
Xosé, sobre todo a tribo de Efraím tivo moita importancia.
Aínda que Salomón establecu
boas relación co faraón e a historia de Xosé reflicte un colorido
exipcio indubidable, poida que o
fondo do relato traizoe unha
rivalidade ente a sabedoría israelita coa exipcia.

42

O faraón tirou o anel do selo do seu dedo e púxoo no de Xosé. Fíxoo vestir de roupa de liño
e púxolle un colar de our9 no pescozo. 43Mandouno montar no carro de vicerrei e que pregoasen ó seu paso: "Axeonlládevos". Con iso púñao á cabeza de todo o país de Exipto.
O faraón cámbialle o nome e ponlle un exipcio, sinal da súa nova función e cása coa
filla do sumo sacerdote de Heliópolis, cidade que cadraba ó norte do Cairo:
44

Díxolle o faraón: "Eu son o faraón. Ninguén en todo o Exipto moverá a man nin o pé sen
contar contigo". 45 0 faraón púxolle a Xosé o nome de Safenat Panéah e deulle por mullaer a
Asenat, tilla de Potifera, sacerdote de On. Xosé saíu pra percorre-la terra de Exipto. (3)
Como era de esperar, o vicerrei cumpre o seu cometido;

46

Tiña Xosé trinta anos cando se presentou ó faraón, e saíu da súa presencia pra percore-las
terras de Exipto. 47Nos sete anos de fartura aterra deu froitos a manchea. 48Xosé xuntou víveres dos sete anos de fartura e entullonos nas cidades, en cada unha os productos das terras do
redor. 49Recolleu tanto trigo coma as areas do mar ata deixar de medilo, pois xa non o daba
medido.
Pero Xosé, fillo de Xacob, era descendente da promesa abrahámica de formar un pobo
numeroso. Por iso, cómprenlle fillos. Vai ter dous, pero o segundo, Efraim será o máis
importante porque a Biblia comprácese en asegurarnos que a promesa e a elección son
iniciativa de Deus, como o é a alianza, e non mérito xurídico humano: pura gratuidade,
enteira gracia.

Antes que chegase o primeiro ano da fame, nacéronlle dous tillos a Xosé. Deullos Asenat,
filia de Potifera, sacerdote de On. 51 0 primoxénito chamouno Menaxés pensando: "Deus fíxome esquece-los meus traballos e a casa de meu pai". 52 0 segundo chamouno Efraím: ''Deus
fíxome fructificar na terra da miña aflicción".
50

Os nenos nacen, e non é casualidade, no derradeiro ano da fartura, inmediatamente
antes da jame, que eles non padecerán, pero si os irmáns de Xosé, que han ter que baixar a Exipto e paga-lo seu crime humillándose perante aquel soñador que eles venderan coma escravo. Por suposto, os nomes dos nenos son hebreos, como lle cómpre á
realización da promesa.

2.- O faraón era propietario de
toda a terra, ¿un escravo vicerrei? Así coma os se te anos de
fame están documentados ,
tamén a historia de Xosé resulta
verosímil por este costado: os
máis dos escravos, procedentes
do botín das guerras, eran propiedade privada do faraón, e a
algúns escolliaos coma interpretes e habíaos que facían carreira
na administración pública coma
favoritos do reí.
3.- Esta novela histórica de
Xosé, moi verosímil, nin é puro
canto nin estricta biografía. Está
escrita no xénero literario da
antiga hokma ou sabedoría
hebrea: unha narración didáctico-sapiencial influenciada polos
relatos exipcios. En realidade
queríase educar á xente xove no
ideal humanista roáis propio dos
exipcios, menos relixioso có dos
hebreos. Algo semellante ó ideal
cabaleiresco en que se educaba á
xente da aristocracia na nasa
Idade Media. Importaba a mesura, a ponderación , o dominio
sobre as paixóns, que lles eran
tan propias ós hebreos.
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UTOPÍA

A ovella perdida

Parábola para educadores relixiosos:
Unha ovella descubriu un burato na cerca e fuxiu a través del. Estaba feliz
de e capar. Vagou moito tempo e acabou desorientado.
Daquela deuse conta de que a seguía un lobo. Botouse a correr e a correr... ,
mais o lobo seguía tras dela. Ata que chegou o pastor, salvouna e conduciuna outra volta, con moito agarimo, ó curral.
E a pesar de que todo o mundo lle porfiaba ó contrario, o pastor negouse a
repara-lo burato da cerca.
Tony de Mello

Xornadas de Retiro e Oración
A Asociación IRIMIA ofréceche a oportunidade de aproveitares uns días de retiro e oración en dúas épocas diferentes:
-Durante a Semana Santa, Xoves, Venres, Sábado Santo e Domingo de Pascua, días 8, 9, 10, 11 de abril.
-Durante uns días no verán, que aínda están por concretar.
Se estás interesado, comunícao canto antes a IRIMIA, Apdo. 980-Santiago de Compostela, ou ó teléfono 981. 80 13 84.

latlA-14

O NOSO TABOLEIRO

Festa do lome: O camiño e a pousada
Sábado 6 de f ebreiro
O fío conductor da nosa reflexión
fornéceo o Camiño de Emaús (Le 24,
13-35). Nel distinguimos tres etapas.
Acompañamos un cuestionario -9 cuestións- por se nos poden servir para o
diálogo.
A encrucillada (Le 24, 13-24).

Os dous discípulos non camiñan,
escapan. Derrotados: perderon a rota.
Non saben por onde pillar. Andan despistados porque perderon a pista que
lles dera Xesús: "Nós esperabamos que
el fose quen liberase a Israel". Pero discutían entre si, algo os aguilloaba. A
encrucillada, lugar da decisión:
1. Con relación á fe , ¿ tiveches que
cambiar de rota ou ségue-lo mesmo
camiño de sempre ?
2. A túa galeguidade, ¿algo máis
ca referencia romántica? ¿ Camiño
meramente ocasional ou habitual?

ORDEDODIA
10.

Asemblea anual da Asociación
Irimia.

Sesión de traballo en base ó
cuestionario, con breve exposición previa sobre o tema "O
camiño e a pousada".
12,30. Descanso.
l.
Revisión de compromisos e
proposta de proxectos.
2.
Xantar compartido. Que cadaquén leve a súa conrida.
4.
Eucaristía (Levar cirio para
celebra-la Candeloria).
11.

¿ Houbo
algunha
decisión no cruce de
camiños?
3. Fe e galeguidade: ¿un só camiño
ou dúas vías paralelas na túa vida? ¿ Cal
é o teu entorno?
¿Precisas de estrear
camiño ou de mera
recuperación
do
pasado? ¿Pode ríase
f alar de conversión ?
O camiñar

(Le 24, 25-29)
O camiño non o
facemos nós, "vainos
facendo o camiño",
como di o lema da
nosa Romaxe. ¿Por que? Porque
durante o carniño sáenos ó encontro a
Palabra. A experiencia común do s
peregrinos dá de si que o camiño os
transforma. O camiño non é o mesmo
cá estrada: dúas persoas poden face-la
mesma rota, pero acaso unha f aina en
automóbil, con parada en hoteis previamente reservados. Pouco espacio
queda para a sorpresa, a inventiva, a
gratuidade.
4. Os de Emaús tiñan incapacidade
de recoñecer a Xesús porque el xa habitaba outra dimensión. ¿Que persoas ou
acontecementos che axudaron a espertares do sano relixioso tradicional ?
5. O camiño da galeguidade, ¿ resúltache penoso por solitario ? ¿Atopáchelo? ¿Paréceche interesante realizalo ?
6. ¿En que grao de renacemento da
nasa galeguidade cristiá estam os?

Parroquia de Galegos, lugar do Pazo (Casa das Monxas)
- Dende Ordes, dirección Ponte Carreira (10 Kms).
- Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (14 Kms).

I~
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¿Como valóra-lo camiñar da Igrexa
galega?
A pousada (Le 24, 30-35)

Se o camiño propicia o encontro
consigo mesmo, a pousada fornece a
ocasión de comunicarse cos outros. É o
lugar para acou gar. Pero tamén é o
ámbito da narración: os camiñantes
có ntanse marabillas e penalidades,
fai se memoria subersiva, pero tamén
agradecida -eucaristía-, da viaxe. As
pousadas, hai que coidalas, para que
sexan confortables humanamente e
ofrezan quentura afectiva.
7. As pausadas convencionais que
ti coñeces: as institución que prestan
acollida, ¿sensación de fogar ou de
orfandade?
8. ¿Cales fuches encontrando no
eido eclesial e no fogar de Breogán?
¿Precisas de novas lugares de encontro?
9. Intervalo, que non meta, a pausada está á be ira do camiño. ¿Proxectos de futuro? ¿Promotor da hospitalidade galego-cristiá? ¿E por que non ti?
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Lingua e tradicións (8)
O que vale, vale ...
É ben seguro que este dito ten moitos
remates distintos e convido xa os lectores
a comunicalos. En Anceu (Ponte Caldelas) remátano así: e o que non, pra cura.
Pero en terras de Ferrol dise: e o que non,
prá Marina. Por Lugo din: e o que non,
pra maxisterio. Por Maceda e o u tras
terras de Ourense fano así: e o que non,
pra Alemania. Por Pontevedra, en cambio, rematan: e o que non, por letras (En
Asturias mándanos a Ensidesa).
E curioso que nestes remates latexa a
tradicional minusvaloración do cura, do
militar, do mestre, do emigrante, e do estudiante de letras como amigo de vivir traballando pouco ou nada ou simplemente
como persoa que non dá para máis. De
feíto en Caritel rematan: e o que non vale,
non vale pra nada. Minusvaloración que,
como estamos entre galegos, é compatible
cun aparente respecto e reverencia.
Nalgúns casos é o interlocutor o que
o remata coa propia profesión, que sempre lle parece dura e pouco pagada e así
t ñ oído alternativas como veterinario,
vendedor de revistas e similares.

En Maceda din, pola contra, Xa sirves pra Ourense, co valor de "xa estás
preparado".
Como se ve, estes ditos revelan elementos da sicoloxía colectiva, que, como
é natural , non son transferibles duns
pobos a outros. Os andaluces usan con
sorprendente inocencia este <lito, dispensando a palabra, Me cago en tus muertos.
Se alguén o usase traducido ó galego, é
seguro que provocaría un gravísimo incidente e unha ferida sen posible cicatriz.
Por veces a tradición procede do
mundo folklórico. A gaita é pró gaiteiro,
corresponde ó castelán Zapatero a tus
zapatos.
E outras veces a tradición é literaria.
Hai moitas expresións proverbiais que
fan referencia a un conto popular. Se o
conto se varre da memoria, o dito vólvese
enigmático. Así ¡Atrévete, que tamén se
atreveu o crego! é unha advertencia contra a temeridade; pero só colle sentido
pleno, se alguén rescata o conto do cura
que, sen fcer caso dos consellos que lle
dab an , meteu se a cruza-la serra nunha
tarde a pesar da neve e dos lobos. Fíxose
o máis valente e comérono os lobos.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Inda que vos son paisanos
haivos que ir pouco a pouco
dando a Fraga o que é de Fraga
e a Rouco o que é de Rouco.

2. Pra ben de Fraga e Galicia
inventouse o Xacobeo,
mais monseñor tiña de antes
Ano Santo ~ Xubileo.
3. Pero este No venta e Tres
sorprende a laicos e a cregos:
xa non se sabe o que é.
¡Unha merenda de negros!
4. Porque o don Manuel non para
e o seu caletre barrunta
nada menos que argallar
pereg1inación da Xunta.
5. Calquera que pense un pouco
ben seguro que matina
que a idea do señor Fraga
e unha idea "peregrina".
6. Poida que a algún conselleiro
lle pegue no ventre un cólico
ó, sen comer nin bebelo,
verse "nacional-católico".
7. Porque é ben peregrina
a idea; a miña tese
e que a Xunta ha gobernar
e non facer catequese.
8. Xa que a sociedade é laica
non me parece normal
que un gobemo se comporte
de xeito confesional.
9. Don Manuel leva dous anos
reunindo ós conselleiros
pra faceren penitencia
nos respectivos mosteiros.

1O. Tamén xa fan romarías
e pena dá, senón risa
que un partido político
organice unha misa.

¡Qué cousas, quen o diría! ¡Volve a guerra do Golfo. Os ianquis entraron en
Somalia en plano humanitario . "Americanos, recibímosvos con alegría", seica
dixeron os somalís. Houbo UJ?. forte aplauso mundial e non habemos ser nosoutros
os derradeiros en bater palmas: ¡moi ben polos estadounidenses ! Pero resulta que,
ollando o mapa do globo terráqueo, Somalia cadra non moi lonxe do Golfo Pérsico:
e constitúe unha zona estratéxica de primeira orde. Humanitarismo si, pero a vaquiña polo eu. Como esta muller somalí de Mogadisco, mirámo-la cousa de esguello.

11. Que coman no monte, ¡pase!
o polbo con pan e viño,
pero se eles comungan
é con rodas de muiño.
12. Cando un partido ou gobemo
queren recibir bautismo
non son cristiáns porque fan
nacional-catolicismo.

