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Unha oportunidade xacobea 
para a lgrexa en Galicia 



Esa lgrexa de Deos que 
se f ai en Galicia 

Nos primeiriños números da revista Encrucillada 
aparecera, hai xa ben anos, un debate sobre a lgrexa 
Galega. Entre outras causas poñíase en discusión se 
era correcta a expresión "lgrexa Galega", ou se había 
que recorrer á de "lgrexa en Galicia" para explica-la 
realidade eclesial dunha parte do pobo de Deus que 
vive en Galicia. Ben se ve que a discusión tiña un 
aquel de refinamento teolóxico, e de seu encerraba 
posicións moi diferentes respecto a como entende-la 
incorporación da lgrexa á historia, á cultura, á lingua, ó 
pobo de Galicia. 

Pasaron xa bastantes anos desde aquel escrito. 
Non obstante, non foron nada chamativos os avances 
que se fixeron neste campo. A lgrexa, en xeral, seguiu 
cabezuda no seu desinterese por identificarse cun 
pobo do que o recibe case todo: persoal, cartas, acolli
da, público, sentido, etc. Houbo esforzos e méritos, 
non se pode negar; pero a causa é tan minoritaria 
aínda, que non dubidamos en afirmar, segundo o 
periodista Álvarez Pausa publicou hai poucos días, que 
"ningunha outra estructura social de Galicia se mantén 
tan de costas a todo o que conleva a autonomía do 
país, lingua propia incluída, coma a xerarquía eclesiás
tica, e conseguintemente todo o que os bispos dirixen 
por feudos". 

O problema segue aberto. Ata agora nin se lle deu 
solución, nin posiblemente se fixo un careamento serio 
co mesmo. Se le un o que escribe un bispo galega, se 
fala un coa maioría da clerecía, se escoita tamén con 
boa parte do mesmo pobo cristián, a conclusión case 
sempre é a mesma: iso é un problema menor, que non 
ten nada que ver co importante do camiño cristián, e 
ante o que, en consecuencia, non se poden tomar acti
tudes radicais. 

E, claro, actitudes radicais neste caso son causas 
coma falar en galega nas xuntanzas, dici-la misa en 
galega, poder dispoñer de textos litúrxicos en galega, 
pensar nos problemas concretos do noso pobo á hora 
de anuncia-lo Evanxeo, coñecer e expresa-la alma 
galega, ter sentido da totalidade de Galicia á hora de 
traballar causas tan importantes para a lgrexa como é 
a formación para o sacerdocio, dar respostas pastarais 
de conxunto a problemas de conxunto como son o 
agrario, o mariñeiro, etc. 

Desde lrimia queremos agradece-lo traballo de 
tódolos que están tomando en serio o feíto de que a 
lgrexa sexa fiel, a Galicia e ós galegas todos. Sentímo
nos en irmandade de soños e tarefas con toda esa 
xente. Pensamos que aínda é posible darlle a volta á 
situación e abrirnos de vez ó que se nos ofrece coma o 
maior regalo de Deus: o pobo galega. 

RlltlA-2 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Alta tecnoloxía humanitaria 
Un mísil Patriot é capaz 

de interceptar en pleno voo un 
mísil Scud que avanza fenden
do o ceo a fume de carozo, a 
unhas velocidades supersóni
cas destas que case conseguen, 
é un dicir, que o foguete de 
marras chegue antes de saír. 
Pois nin por esas,. que o 
Patriot é un cacharro inteli
xente, cun dispositivo capaz 
de cheira-lo ronsel do mísil 
inimigo e zorregarlle un 
impacto mortal. 

Un Exocet é outro mísil 
moi cuco que se tira, por 
exemplo, desde un avión, e vai 
rentiño pola tona da auga sen 
desviarse un centímetro ata 
que impacta na mesmísima 
liña de frotación do buque 
insignia da Armada inimiga. E 
claro, coma os radares nin o 
cheiraron, pois levan un susto 
tremendo e vai a insignia a 
pique. 

É chupi esto da alta tecno
loxía guerreira. ¿E que me 
dicides do mísil Tomahawk? 
Ese xa é o máximo, ou, como 
di un amigo meu, colloestu
pendísimo. Ten unha especie 
de computadora de moito tri
quitraque aló na punta, que 
chaman cabeza, e nese cabe
zón levan un mapa con tódalas 
montañas, vales, edificios, 
mesetas e chairas que ten -que 
atravesar. Porque o tal mísil 
ten que percorrer distancias 
incribles, de miles de quilóme-
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tros. E teno que facer tamén a 
uns metros do chan para 
evadí -los radares, polo que 
resulta recomendable, cando 
tiran un Tomahawk destes, 
camiñar ese día un pouco 
digamos que cargado de costas 
e levar unha pucha vella e non 
a dos domingos. 

Bromas á parte, cada un 
deses monstros sobe do millón 
de dólares e, ademais, en prin
cipio, teñen un só uso. 

E agora vén a segunda 
parte. Para alimentar ás poboa
ci ón s bosnias asediadas e 
fomentas, montan uns caixóns 
de comida e menciñas, átanlles 
un paracaídas, máis que nada 
para que non estoupen, lárgan
se a voar aló onde a estratosfe
ra cambia de nome e ceiban 
paquete a paquete, cal simpáti
cas gaivotas facendo puntería 
cando, dispensando, cagan nas 
praias ateigadas de atorrados 
bañistas. E, claro, nin a pri
meira. 

Eso si, esa alta tecnoloxía 
humanitaria, conseguiu o efec
to contrario: alimento u ós 
agresores, foi un engado mor
tal para os desesperados bos
nios que caeron ametrallados ó 
primeiro intento por dar cos 
paquetes e terminou por des
moralizar e favorece-la rendi
ción daqueles a quen ía dirixi
da. Durma tranquila a tecnolo
xía occidental: non está pensa
da para tan altas empresas ... 
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BOA NOVA Manolo Rega/ 
Victorino Pérez 

Seguimos de Peregrinos 

V arias veces xa desde este recanto da 
revista falamos da peregrinación a 
Santiago que se está promovendo 

desde Irimia. O domingo, día 7 de marzo, 
segundo se anunciara, houbo unha xuntanza 
en Santiago para concretar diferentes aspec
tos referentes a esa peregrinación. 

As datas 

O primeiro que se acordou foi sinalar 
días precisos xa para a data da peregrina
ción. Son os seguintes: para os que fagan a 
peregrinación completa, desde Roncesva
lles, un mes, a peregrinación empeza o 15 
de xullo e remata o 15 de agosto . 

O grupo que se queira incorporar desde 
a entrada en Galicia deberá facelo o día 9 
de agosto, domingo, e peregrinará ata San
tiago deica o 15 de agosto. 

No caso de que a peregrinación longa, 
a dun mes, vaia adiante, e no caso de que 
haxa xente que poida peregrinar 15 días, 
poderá facelo . Xa se dirá o lugar concreto 
no que esta xente se podería incorporar á 
peregrinación. De momento hai moi pou
quiños que pensen na peregrinación do 
mes. ¡Animo! 

O estilo de peregrinación 

Tamén se falou no devandito encontro 

do estilo que debía caracterizar a· esta pere
grinación. Pensouse que debería ser unha 
experiencia humana de calidade, vivida en 
grupo, desde a particular situación que c;:1.da 
un teña coma crente. 

O camiño abre á comunicación, e esta 
actitude de comunicación debería provocar
se, por exemplo nun encontro diario. 

O camiño provoca á experiencia dun 
mesmo, na propia soidade, pobreza e peca
do. Tamén na capacidade de relativizar 
moitas causas que nos parecen imprescindi
bles para vivir. 

O camiño invita ó coñecemento de 

pobos, historias , culturas, ó desfrute e á 
contemplación. 

Cousas que cómpre ir preparando 

Tamén se viu nesa xuntanza que cum
pría ir preparando certas causas, coma: 

-Estado físico, mediante un bo adestra
mento, ata chegar a andar de 20 a 30 quiló
metros sen problemas. 

-Orientacións sanitarias: calzado, 
roupa, botiquín. 

-Equipo persoal, non máis de 5 kgs. 
por mochila. 

-Alimentación e durmida bastante 
sobre a marcha. 

-Encontros de cada día, prepa
ración e improvisación. 

Prazos de apuntamento 

Acordouse finalmente que ata o 
30 de abril estivese aberto o prazo 
para se apuntar para a peregrinación, 
en calquera das úas modalidade . 
As comunicacións eguiran e facen
do a Irimia, Apdo. 980, Santiago de 
Compostela Telf. 981-59 01 42 (de 
3 a 5) e 981-80 13 84 (pala noite). . 

O día 9 de maio ás 4 da tarde 
volverase ter unha xuntanza na igre-

0 camiño abre á experiencia de si mesmo, á comunica- xa do Castiñeiriño , en Santiago , 
ción. para dispoñelo todo. 

REMOENDO O EVANXEO 
Luz e escuridade. Vida e morte 

IV e V Domingo de Coresma (21 e 28 
de Marzo) 

"Dixo Xesús : .. . Eu son a luz do 
mundo .. . 
-Para un xuízo vin a este mundo; 
para que os que non ven, vexan; e os 
que ven, queden cegos. 
Oíron isto algúns fariseos que esta
ban con el e dixéronlle: 
-¿E logo que? ¿Tamén nós estamos 
cegos? 
E Xesús díxolles: 
-Se estivesedes cegos, non teriades 
pecado; pero porque dicides 
"vemos", o voso pecado queda" 
(Xn. 9, 1-41). 
" ( N outra ocasión dixo tamén 
Xesús): 
-Cando alguén anda de día non tro
peza, porque hai luz; pero cando 

anda de noite, tropeza, porque lle 
falta a luz. 
-Eu son a resurrección e a vida. 
Quen teña fe en min, aínda que 
estivese morto, vivirá; e todo o que 
vive e ere en min, non morrerá 
para sempre" (Xn 11, 1-45). 
Abri-los olios para vemos nós e ve-lo 

mundo tal como é, con coraxe e con 
misericordia; con verdade e xustiza, 
pero tamén con bondade; con valentía, 
pero sen voluntarismos frustrantes. 
Abri-los ollos para ve-lo mundo coa 
ollada de Xesús, co xeito de Deus. 
Cadaquén ve o mundo segundo o cristal 
co que mira; o cri stián é aquel que 
quere ve-lo mundo co cristal de Xesús, 
cos seus lentes e coa súa luz. 

Hoxe coma sempre precisamos 
unha luz de fiar, que nos axude a saír da 

cegueira que nos leva a ollar só o de 

fóra, a quedarnos na materialidade das 

causas, da xente e da vida: da cegueira 

de espírito nace a ausencia ou a escase

za de valores "espirituais", ou o que é o 

mesmo, valores fondos. 

O relato da resurrección de Lázaro 

máis ca historia é parábola, máis ca un 

"texto de defuntos" é un.ha profecía da 

victoria da vida-amor, sobre todo tipo de 

marte, non só a física. Pois o Cristo veu 

"para que teñamos vida e vida abondo

sa". E, contrariamente ó que se escoita a 

diario , hai peores martes cá física: de 

Cristo aprendemos que a marte física non 

é o peor mal ó que. lle ternos que ter 

medo; máis aínda, Xesús veu tamén para 

liberamos de e medo á marte. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A REINSERCIÓN DE EX-TOXICÓMANOS segue a ser moi dura 
polos atrancos da sociedade, agora mesmo un mozo de Noia, ex-toxicó
mano, Xosé Manuel Juanatey é requirido pra cumprir unha pena daque
les momentos xa superados e esquecidos. Proxecto Home, entre outros 
colectivos, denunciou esta inxustiza. Por certo, esta asociación vai pór 
en funcionamento un centro en Vigo, mentras que nas instalacións de 
Santiago en tres anos xa atenderon amáis de trescentos toxicómanos. 

AS CELEBRACIONS 
DA CLASE OBREI
RA (10 de marzo) E 
DA MULLER TRA
BALLADORA (8 de 
marzo) denunciaron a 
situación de desfeita que 
estamos a sufrir. Non só 
somos nova polo futbol; 
cada día seis, Galicia 
tamén é primeira no cre
cemen to do paro. Máis 
de cento noventa mil parados, cunha economía mergu
llada, nun país no que nos últimos cinco anos se destruí
ron máis de cincuenta e mi mil postos de traballo. De 
cada seis en idade de traballo, un galego está no paro. 

< -
-w -

OS PRIMEIROS EN 
FUTBOL, pase o que 
pase no resto da Liga , 
cun Deportivo que trouxo 
ata máis marcha ó entroi
d o gracias a ese home 
que é todo un mestre, o 
brasileiro Bebeto que 
aparece na fotografía ... , 
sen esquece-los seus 
colegas. O Depor acertou 
nas súas inversións millo
narias ... , como está a 
acerta-lo Celta, a pesar 
de non poder gastar tanto, 
en mante-lo seu tipo, 
sobre todo cando xoga 
fóra. 

DE PORTUGAL A 
ARXENTINA peregrina
rán neste mes os seus 
mandatarios a Composte
la, países irmáns por moi
tas razóns. Máis de once 
mil portugueses intentan 
traballar nesta beira do 
Miño, aínda que poucos 
galegos residen máis alá 
da "raía". Cincocentos 
mil galegos fan a súa vida 
na Arxentina movendo 

uns corenta e catro centros galegos, e moitos arxentinos 
están agora a instalarse na nosa terra. 
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O EIXO POLITÍCO xira arredor da constitución da dirección 
de Unidade Galega xa posta a andar, sen esquece-la VI Asem
blea do BNG na Coruña nos días vintesete e vinteoito de 
marzo. A proposta da Administración Unica chega ó Senado 
de Madrid no debate do Estado das Autonomías con certa des
confianza entre aqueles que lembran ó Fraga que puxo tantos 
reparos na redacción do Título VIII da Constitución. 

CONTOS D O CASTROMIL .......................................... 

CASTROMIL, esa empresa de viaxeiros que vén serpeando 
polas estradas de Galicia hai moitos anos, débese ó esforzo de 
Ramón Castromil, músico e empresario, e sobre de todo, per
soeiro cunha forte teirna galega. Hai uns meses agasallaba ós 
viaxeiros cos cantos dos nosos escritores, agora vai bautiza-los 
seus autobuses cos nomes destes. 

O DÍA DA ÁRBORE 
ponnos tristes pola desfei
ta que se está a facer no 
noso monte. Á parte das 
pragas e da contaminación 
que están a mata-las nosas 
carballeiras, ternos que 
lamenta-lo incremento de 
piñeiros e de eucaliptos en 
contra das nosas árbores 
autóctonas, apoiados pola 
política forestal da Xunta. 
Seguno informacións, de 

cincuenta e dous millóns que saen dos viveiros, só catrocentas 
mil árbores son frondosas. 

A GUÍA ANTIMILITARISTA que se está dando a coñecer 
nestes días polo Consello da Xuventude sinala a inxustiza que 
están a sufri-los insubmisos: trinta no noso país, máis de tres 
mil en todo o Estado, sen esquence-lo dezasete por cento dos 
mozos que se declaran obxectores de conciencia. César García 
Aguiño, un mozo do Grove é o primeiro insubmi o xulgado e 
condenado. 

AS ELECCIÓNS 
DE FRANCIA no 
mesmo día que 
escomeza a prima
vera non van ser, nin 
moito menos, un 
xermolar de vida 
nova ... Os socialis
tas están esmorecen
do, e só os verdes 
son capaces de crear 
algunha esperanza, 
mentres o racismo 
segue a destruír. O 
sete por cento dos 
franceses son inmi
grantes, e dunha 
poboación de cin
cuenta e seis millóns dezaoito teñen pais ou avós estranxeiros. 

CADA VEZ SOMOS 
MENOS, sobre todo nas 
nosas aldeas. Nunha 
década diminuíu a poboa
ción en máis de oitenta 
mil habitantes , algo así 
coma toda a poboación da 
cidade de Pontevedra. As 

, provincias de Lugo e 
Ourense veñen diminuín
do dende hai medio écu
lo, e a í o vintedous por 
cento dos actuais morado
res teñen máis de esenta 
e cinco ano , e o de 

menos de catorce anos son só o quince por cento. 
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OPINIÓN 

Ou controlalos, 
ou ''roelos'' 

Por MARIANO GUIZÁN 

Os homes resultamos se-la especie animal máis rara da Natu
reza -fomos capaces de poñérmonos ergueitos e afixémonos a 
andar moi fachendosos enriba das patas traseiras; capaces de pen
sar "intelixentemente", e de "progresar" nas maneiras de vivir-, 
pero tamén a máis perigosa -se non se nos controla, somos quen 
de destruír con toda a conciencia ó resto das especies animais e 
vexetais, á Natureza toda, a nós mesmos-. 

Pero dentro do conxunto da especie humana hai indivíduos 
moito máis perigosos cós demais, e que precisan ser controlados 
con moita máis atención. Son os que poderiamos chamar Os 
Poderosos (os máis poderosos, os poderosos e os poderosiños) . 
Lévanse mal, pero enténdense ben. Teñen e manteñen o poder 
obre a totalidade, ou sobre anacos, máis ou menos pequenos, 

de te maltratado planeta chamado A Terra; e gobernan as cousas, 
egundo o seus intereses, ó seu mellor entender. 

A experiencia ten xa moi demostrado que ese tipo de xente é 
mái. p rigo a canto máis chea estea de razón, máis convencida 
d . r po uidore de verdade absolutas e de que a súa é a única 
man ira p si l de amaña-Jo problemas dos demais. Nas dicta-
luras s n dict d re ; na democracia, promotores das maiorías 

abs lula a calquera custo. Non atenden a razóns. Desprezan e 
de califi an calquera outra opinión que non cadre plenamente co 
eu propio punto de vi ta. Ás veces acertan -¡madia leva!-. Pero 

a con ecuencias dos seus moitos erros pagámolas todos. Uns 
mái ca outros, claro está, pero todos. 

Un día, poñamos por caso, nesa confraría dos señores do gran 
poder interesa aumenta-la producción de eucaliptos, e pensan que 
en Galicia é <loado de conseguir. Convencen ós paisanos de que 
para acar carto fácil e rápido das súas propiedades, a "única solu
ción" para que os montes galegos sexan rendibles e non ardan é 
poñelos a eucaliptos. ¡E alá vai! Xa pode haber quen intente razoar 
ou discordar da idea; eucaliptos ata no medio dos nabos. 

E o resultado, polo visto ata o de agora, é de merda. Igualiño 
que, cando nun banquete a ensaladilla ten salmonela, a xente bota 
a correr cara á porta dos retretes, e non dá chegado; o día 24 <leste 
pa ado febreiro, ringleiras de camións cargados de eucaliptos 
procedentes de toda Galicia, e ata de Portugal, non daban entrado 
polas porta da Fábrica de Celulosa en Pontevedra para entrega-la 
úa mercancía antes de que, en calquera momento, os prezos da 

madeira cae en en picado, consecuencia da baixada espectacular 
da pa ta de papel á metade do valor que tiña hai tres anos na 
cotización do mercado internacional. 

Abof ' que xa e tamos en Galicia afeitos a apeitar con conse
uencias mellante . E coñecemos ben ós responsable : os pode

ro iño d aquí. Para i o on galegas coma ti. Pero, así e todo, 
non o damo controlado. 

L go, coido eu, que de non lle poñe-lo pé <liante, haberá que 
guir a aturar na úa 'ocorrencias' por moito máis anos. 
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OPINIÓN 

''Carroñeros'' 
e cómplices 

Por CARLOS MELLA 

Unhas rapazas valencianas foron violadas e asasi
nadas. Chovía sobre mollado e a traxedia semeritou 
odio e angustia nunha sensibilidade popular que non 
acostuma facer, precisamente porque é popular e espon
tánea, análises moi reflexivas. Xa pasada a primeira 
impresión imponse dicir algunha cousa. Non por nada, 
senón para evita-las ganas de trousar que lle entran a 
calquera ó ve-la utilización e o manexo que se fixo de 
tal suceso. 

Baixo a capa de informar montouse unha vergoñen
ta carreira a prol de gañar audiencia. Non nos engañe
mos; gañar audiencia é gañar cartos. E o lucro non se 
detén <liante de nada: utilización da dor allea, exposi
ción do drama, aproveitamento de intimidades indefen
sas e esf areladas pola pena e a tristura, converténdoas 
en· "carroña" informativa. E, non convén esquencelo, 
esa "carroña" é o que avalamos nós con malsá curiosi
dade dende o refuxio momo dunha sala de estar. 

Baixo capa de anceios de xusticia librouse outra 
non menos porca loita. Autoridades públicas, de xeito 
non menos público, ventilaron "rencillas", botáronse 
culpas, negaron os seus evidentes erros e desculparon 
as súas incompetencias. E descaradamente, espidos de 
ética, houbo quen intentou manexa-la traxedia para 
levar auga ó seu muiño político. E xa parece que se 
endureceron penas, diminuiron permisos indiscrimina
damente e, supoño, que pronto teremos campaña para a 
reimplantación da pena de morte. 

Todo moi ben ensarillado e moi ben aquelado. Pero 
mentres, os rapaces de hoxe e mozos de mañá están a 
ver unha media diaria de sesenta e sete homicidios, 
oitenta e catro pelexas, corenta e cinco balaceras e 
sesenta accións de grave violencia. E moitas destas 
accións son cometidas por xentes simpáticas e guapas. 
E estes rapaces están a ser educados no culto ó triunfo e 
á competividade, no éxito e na velocidade. 

E sendo as causas así penso que en troques de laiar
se polo sucedido o que de verdade debemos facer é adi
viñar cales serán as próximas víctimas. 

Propoño un xogo para xogar no recreo dos cole
xios: unha quiniela cos norhes de tres rapazas que pri
meiro van ser violadas e asasinadas. 

Non vos asustedes: sen sabelo xa o levamos xogan
do moito tempo. E cada vez é mais <loado acertar. 



ECOLOXÍA 

Biodiversidade e extinción de especies 

Os cálculos que se fan na actualida
de sobre o número de seres vivos 
existentes no noso planeta oscilan 

entre 3 e 10 millóns de especies, xa que 
recentes investigacións sobre grupos moi 
variados, como o dos insectos, demostran 
que só se teñen catalogado científicamen
te do 15 ó 50% do total. 

Esta prodixiosa diversidade non se 
contradí co feito de que tódolos seres vivos 
da Biosfera, por moi distintos que sexan, 
están feitos de materiais semellantes e pre
sentan funcións biolóxicas comúns. 

Diferencia dentro da unidade 

O aparente paradoxo que enfronta a 
gran diversidade de formas, cores, tama
ños .. . cun plano unitario básico, é explicado 
polos biólogos evolucionistas supoñendo 
unha orixe común a tódalas formas viven
tes. Pouco a pouco, os distintos seres van 
cambiando por mutación e cruzamentos 
xenéticos e só triunfan as variedades mellor 
adaptadas ós diferentes medios que se van 
formando. Así, cada grupo de seres vivos 
vaise adaptando por selección natural (a 
supervivencia domáis apto, segundo teoría 
de Charles Darwin), o que orixina toda 
unha serie de variedades, razas e finalmen
te, especies distintas. 

Todo esto xa era coñecido intuitiva
mente moito tempo antes da teoría de 
Darwin (1.859). Por "selección artificial", 
a base de cruzamentos, enxertos, etc., xa 
se conseguiran antigamente moitas das 
razas de animais domésticos e cultivos 
que constitúen a base da agricultura e 
gandería modernas. Tódolos sistemas 
agroforestais diversificaron esta riqueza 
xenética e tamén nos ecosistemas naturais 
non sometidos á sobreexplotación do 
home, a diversidade de especies é o deno
minador común. 

Todo se acaba, pero ... 

Fronte a esta riqueza biolóxica eléva
se a pantasma da extinción das especies e 
a proliferación dos monocultivos, que 
tenden a reducir drasticamente os recur
sos xenéticos e a Biodiversidade. 

Tódalas especies -e a nosa tamén
están abocadas á extinción, pero na actua
lidade, as taxas de extinción superan en 
moito ás de formación de novas especies. 

¡O/lo ca cultivo único! 

A situación chegou a un punto tan crítico 
que o comité da IUCN (Unión Internacio
nal para a Conservación da N ature za) 
para as plantas ameazadas declara que ó 
redor do 10% (de 20.0QO a 30.000) das 
plantas con flores do mundo son ."perigo
samente raras ou están baixo ameaza". O 
célebre especialista en temas medioam
bientais globais, Norman Myers, indica 
que probablemente desaparece, coma 
mínimo, unha especie por día nos bos
ques tropicais e que en poucos anos, se 
continúan estas tendencias, desaparecerá 
unha especie cada hora. 

... olio co cultivo único 

O monocultivo de determinadas espe
cies vexetais, ademais de reduci-la biodi
versidade, frea o desenvolvemento econó
mico dos pobos en canto que reduce as 
súas posibilidades mercantís a un número 
escaso de productos, e os seus prezos 
poden descender nun sistema internacional 
dominado polas superpotencias, ou que 
poden ser substituídos por outros. 

Este aspecto é especialmente signifi
cativo para o país galego no que se pre
tende implantar unha política forestal 
baseada na potenciación de monocultivos 
de especies de crecemento rápido, coma 
os eucaliptos, destinadas exclusivamente 
a ser fonte de materias primas para as 
industrias altamente contaminantes de 
pasta de papel que pretenden instalarse. 

Cómpren cultivos diversos 

A conservación da biodiversidade é 

un problema ambiental tan prioritario 
que constituíu un do tema principai 
da recente Conferencia Internacional de 
Río de J aneiro sobre "Medio Ambiente e 
Desenvolvemento" (1-15 Xuño, 1.992). 
Desgraciadamente, os acordos adopta
dos neste apartado non foron asinados 
polos representantes da todopoderosa 
administración norteamericana, só inte
resada na defensa da súa industria bio
tecnolóxica. 

Segundo o acordado, os recursos 
xenéticos xa non estarán a disposición de 
todos, senón que serán considerado 
coma posesións nacionais, explotables ó 
tras acordos entre os Estados implicados. 
Atribúselle ás especies salvaxes un valor 
económico, o que promoverá a súa con
servación. 

Coma unha caixa forestal de aforros 

Resumindo, a biodiversidade supón 
unha garantía de calidade ambiental e 
prosperidade económica. Por i o, tódolos 
países avanzados dispoñen de 'banco de 
xenes", onde almacenan a variabilidad e 
xenética que pode ser usada no momento 
que se precise. Poderiamos modifica-la 
famosa frase do noso Castelao e deixala 
así: "máis vale ter moitas especies de 
diferentes árbores nos montes, que moito 
diñeiro nos bancos" . 

A mesma función conservadora cum
pren os Parques Nacionais e as Reservas 
Biolóxicas , para as especies silvestres 
máis ameazadas. Cando comprendamos 
que estas misións non son un luxo, nin un 
capricho de certos ecoloxistas, senón un 
problema de supervivencia, de desenvol
vemento sostido (desenvolvemento sen 
destrucción), daremos un paso de xigante 
adiante, cara á salvación do planeta e das 
xeracións futuras. 

Parece como se houbese que inte
gra-lo traballo de conservación da varia
bilidade biolóxica dentro dun contexto 
máis amplo de defensa da variabilidade 
cultural dos pobos e das liberdades dos 
individuos, para que non nos aplaste a 
onda uniformizadora do i tema. 

Manuel A. Fernánde z Domínguez. 
Coordinador do Taller de Educación Ambien
tal' A Curruxa". LB. Xelrnirez I de Santiago. 
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REPORTAXE 

P
osiblemente estea o asunto moi gastado, pero un ano coma este 
debería servir á propia Igrexa en Galicia para mirarse a si 
mesma e darse un repaso humilde e concienzudo. Está moi ben, 

cando é necesario, actuar coma conciencia moral da sociedade, mais, 
para que resulte honesto, eficaz e aceptable sinala-lo lixo no olla dos 
demais, cómpre que un non ande escorado de estribor por causa dunha 
trabe no seu propio olla dereito. 

Unha alerxia na lingua que dá que 
pensar 

Non hai tanto que nos sorprendia
mos, de novo, pola teimosa imaxe anti
galega dos representantes eclesiásticos 
en Galicia cando, fronte ás insignias e 
slogans das institucións civís con motivo 
deste Ano Santo, todas en galego, apare
cía a deseñada polos bispos das dióceses 
galega , co seu lema año santo jubilar. 

E non é unha casualidade ese desafi
ne ecle iástico. Responde máis ben a un 
rumbo firme, mantido contra vento e 
mar a de ilu o cristiáns galeguistas, dos 
t monciros dun aparato eclesial que non 
s dá curado cunha curio a alerxía na 
lingua. 

Esa doenza ten moitas manifesta
cións e parece ser que se estende pola 
maior parte dos cregos que en Galicia 
animan ou dirixen parroquias. Velaí o 
feito de que menos dun dez por cento das 
misas dominicais que hai en Galicia 
sexan en galego. 

Pero que se trata dunha doenza estra
ña dá fe outro feito que chama a atención 
a curiosos e estraños, pero menos, por 
desgracia, á xente próxima, que o ve 
coma cousa domáis natural: os tres cuar
tos dos párrocos falan decote galego, 
viven en galego, pero traspasan o sacro 
limiar que separa a sacristía do altar e é 
daquela, xusto daquela, cando lles sobre
vén ese mal de alerxia na lingua que só 

semella aliviarse se no 
momento de empezar a 
misar se viran ó balsámi
co castelán. 

E abofé que non é 
porque os párrocos gale
go s non lle teñan lei ó 
galego. Téñenlle máis 
agarimo que moitos 
outros colectivos. Pero o 
caso que non poden, non 
dan feíto, vénlles o ataque 
da alerxia -que os exper
tos chaman diglosia
xusto nos momentos 
serios, importantes, sagra
dos. 

E para superar esa 
do enza necesitarían 
ánimo, coidado, acompa
ñamento e bos e estimu
lantes exemplos. ¿ Quen 
llelos debe procurar? 

Din que non l7a1 demanda de liturxia en galega, pero ¿hai ofertas 
no escaparate da lgrexa? 

Pois a cousa ten pouca 
dúbida para quen coñeza 
algo as formas de organi
zación e de toma de deci
sións que hai actualmente 
na nosa Igrexa. A clave 
estaría na actitude activa e 
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Unha oportun 
exemplarizante dos bispos a prol do gale
go, pero, como queda de manifesto co 
asunto aquel do año, está claro que deso 
hai tan pouco que máis ben non hai nada. 

Pero a alerxia esa na lingua da Igre
xa, ó mesmo tempo ca unha enfermidade 
de seu, é un síntoma dun desequilibrio en 
todo o seu organismo. Dá a impresión de 
que a enteira forma de estar e expresarse 
a Igrexa na sociedade galega actual está 
afectada por un unha doenza máis seria: 
non é só mal de lingua, senón de corpo 
enteiro, de mirada, de escoita, de expre
sión, de capacidade de comunicación. 

A enfermidade da incomunicación 

¿Que significa a Igrexa para a xente 
galega de hoxe? ¿Que lle di a Igrexa ás 
nosas xentes da cultur.a, ós grupos huma
nos e movementos que impulsan valores 
positivos para a sociedade galega? 

Esta é unha pregunta importante por
que a Igrexa está chamada a ser sacra
mento, esto é, toda ela debe ser sinal, 
toda ela debe lembrar, suxerir, sinalar, 
remitir a aquel que a fundou . Pero ¿que 
pasa se a Igrexa está significando para a 
xente algo que non ten que ver aló dema
siado con Xesús de Nazaret e a súa idea? 

Pois parece que a cousa vai por aí: 
hai un fallo de comunicación. Porque na 
Igrexa ou, en relación con ela, medran 
realidades humanas e comunitarias dun 
gran valor. Hai vidas intachables, que 
foron así pola fe que as alimentaba, ó 
servicio das causas máis nobres: compro
metidas de raíz cos labregos, cos obrei
ros e sectores marxinais; coa cultura 
galega, e a causa da fala dos pobres; 
apostas proféticas polos máis vellos, 
polos máis deformes, polos máis apesta
dos. E hai moitas horas gastadas en 
acompañar, en reconciliar e sandar, en 
abrir camiños de comunidade, en alimen
ta-la esperanza contra toda esperanza. 

Esas realidades abrollan na lentura 
desa gran Memoria que a Igrexa transmi
te e celebra. Pero non é eso o que a Igre
xa galega comunica á sociedade, senón 
que, máis ben, toda esa vida auténtica 
queda agachada por unha imaxe triste, 
escura, represiva, patemalista, etc ... 

¿Que visión ten a sociedade galega 
da súa Igrexa? ¿Cantos galegos e galegas 
teñen, así de primeiras, unha idea da 
Igrexa coma signo de gratuidade? ¿A 
cantos se lle vén como primeira idea ó 



tidade xacobea 
falar da Igrexa a de defensa do ben do 
home, e tamén da muller, por riba de cal
quera norma, culto ou relixión? ¿A can
tos o de aposta incondicional pola libera
ción dos pobres e oprimidos? E se tira
mos do Evanxeo aínda podemos facer 
unhas poucas preguntiñas máis. 

E para obrarse o milagre da curación, 
cómpre face-lo Camiño. 

¿Como san dar dese mal de non 
comunicar, de non transparentar, de non 
facerse entendible e crible? 

O ano Xacobeo é unha chamada para 
percorrer un Camiño. Un Camiño de 
curación. Ben está invitar a todo o 
mundo a facelo, pero mellor está empe
zar por un mesmo. 

E o Camiño empeza nunha encruci
llada, nunha renuncia a, polo menos, tres 
falsos camiños: 

-En primeiro lugar a gran tentación 
de sempre da Igrexa en Galicia: a de ser 
unha poderosa Institución, como a que 
antano foi. A de buscar unha posición de 
forza, de influencia social, capaz de dic
tarlle a toda a sociedade o que debe e 
non debe ser. E non só en cuestións espi
rituais: as liortas por terreas, Carballeiras 
e demais intereses inmobiliarios, revelan 
ese estilo. Neses casos a Igrexa presénta
se, <liante dunha sociedade cada vez máis 
plural, disputando a propiedade de bens 
que pertencen a toda a comunidade, 
coma se aínda estivesemos naqueles tem
pos nos que a Igrexa tiña a exclusiva en 
asuntos relixiosos e culturais. 

-O segundo atallo a evitar sería o da 

involución, que consiste 
en ir ocupándose cada 
vez máis de si mesma e 
menos da xente. Sería 
abondar a apertura codial 
e simpática ó mundo que 
nace no Concilio Vatica
no II e psar a un antipáti
co e tremendo fóra da 
lgrexa non hai salvación, 
tal como se volve a pre
tender agora. Se a Igrexa 
non dialoga humilde e 
pacientemente coa socie
dade, valorando e esti
mando todo o bo que a 
sociedade ten de por si, 
coma valores que están 
aí, na humanidade, e que 
non precisan ser batizados para seren 
positivos. Se a Igrexa volve a esa actitu
de, a sociedade adulta seguirá dándolle 
tanto creto coma no momento presente, é 
dicir, sendo piadosos, moi pouco. 

-E o terceiro falso camiño é o de 
reforzo da organización piramidal. Fala
mos aquí do que a Igrexa significa para a 
xente e todos ternos en mente que tal 
como funciona a Igrexa en Galicia é 
imposible que ese significado non teña 
que ver coa xerarquía. Pesan demasiado 
os bispos es as súas actitudes e posturas 
na imaxe pública de Igrexa que, ó final, 
para a xente, non é unha asemblea de 
crentes nin unha comunidade de comuni
dades, senón unha organización relixiosa 
mudamente controlada de arriba a abaixo. 

O Camiño non é ningún deses ata
llos. O Camiño é o do diálogo e oferta de 

si mesma. O Camiño é o de sin-
tonía e alento co mellor que a 
sociedade galega ten, coas cau
sas nobres dos ho·mes e mulleres 
desta Terra, causas humanas e, 
polo tanto, tamén cristiás. 

Porque algo haberá debo. E 
ser positivos, valorar ó outro é a 
única forma de entrar no verda
deiro diálogo. E non estar só co 
dálle-dálle dos pecados todos do 
noso tempo. 

V elaí ternos, por exemplo, a 
sensibilidade denwcrática e o 
valor da igualdade fronte a cal
quera privilexio, tan inseparable 
daquela; a aí ternos tamén ese 
gran sinal dos tempos que corren 

¿E non será pecado? 

en Galicia coma é o esforzo colectivo por 
devolve-la estima e este pobo tantas veces 
desprezado por outros e sobre todo por si 
mesmo, e devolverlla , sobre todo, en 
forma de lingua dignificada e normaliza
da; e cómo non falar do valor da solidarie
dade e xustiza social, da procura, tan difí
cil pero que a tantos preocupa e mobiliza, 
da superación da explotación do home 
polo home; e da liberación e emancipa
ción da muller; e da sensibilidade ecolóxi
ca; e a non-violencia e a paz. 

Resultará imposible para a Igrexa en 
Galicia falar e facerse entender, ter un 
significado válido para a xente de hoxe, 
se non entra nesa sintonía. Moito menos, 
por suposto, se se converte en aliada das 
numerosas forzas e intereses que poñen 
atrancos á democracia e á igualdade, que 
fan acenos de noxo ó galego, que descali
fican ó que loita pola xustiza e o cambio 
social, que se burlan do movemento 
feminista, que amordazan os ecoloxistas 
ou sementan a sospeita sobre os militan
tes da paz. 

E todo esto non só por pura cuestión 
de lava-la cara. A conversión debe ser 
máis profunda: a Igrexa ten que te-la capa
cidade de recoñece-los valores de utopía 
cristiá, de Reino de Deus, que hai na socie
dade da que forma parte, nunca máis coma 
tenebroso poder represor e si coma compa
ñeira, lévedo no medio da masa. 

Esta é a oportunidade xacobea, a 
ocasión de facer un Camiño para dentro, 
para poder ser unha Palabra entendible e 
crible para todos. 

D.L.M. 
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DESDE A MOCIDADE 

Estudiantes Solidarios organizou en 
Santiago e Lugo durante os días 
15, 16, 17 e 18 de febreiro unhas 

xornadas sobre o racismo hoxe na nosa 
cultura e na nosa sociedade. Centrouse na 
exteriorización máis clara <leste problema 
como é o trato ós inmigrantes e á minoría 
étnica xitana en Galicia. 

Non se emigra por gusto 

Para falar sobre o tema da 
inmigración veu nos primeiros 
días das xornadas Juan Jo sé 
Rodríguez U garte, sociólogo e 
Secretario Xeral da Comisión 

spañola de Axuda ó Refuxiado. 
Manifestou como causa clave da 
inmigración a falta de recursos 
no paí de orixe e as moito 
mellore perspectivas para a 
upcrvi vencía no países do 

ndo España hoxe a 
ntrada cara a Europa. 

ix u m i claro que o 
inmigrante non é un competidor 
p lo p to de traballo <leste 
paí e pois na práctica totalidade 
desempeñan traballos que nin
guén q u ere xa hoxe por hoxe, e 
pola contra ve e no irnigrante un 
competidor, que xunto a outras 
razón fan que xurdan a distin
ta formas do racismo. 

Leis Racistas 

O racismo directo e minori
tario repre entado polos grupos 
neonazis, e o indirecto como o 
in titucional, a lei de estranxe
ría, a nova lei de a ilo, e como 
son a actitudes cotiás insolida
ria das persoas. Para globali
za-la no a ituación tratou en pro
fundidade o tema do desenvolvemento do 
ra i mo a nivel europeo resaltando os 
e mplo mái repre entativo da Alema
ña e Francia. 

Poñerse no pelello do outro 

Realizo u 
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¿Racismo aquí? 
discriminada coma da persoa que, ou ben 
apoia, ou ben despreza cos seus actos no 
día a día ós marxinados; e fíxose cunha 
metodoloxía activa e participativa na que 
tódolos asistentes tiveron un papel prota
gonista. 

Nos días sucesivos realizáronse dúas 
mesas redondas onde se intentou coñecer 
por medio das persoas que aquí en Gali
cia en distintos colectivos traballan pola 

erradicación das manifestacións racistas e 
en programas de apoio ós inmigrantes. 

Ternos proxectos pero non cartos 

Nunha das mesas estiveron unha per
soa que traballa en Cáritas de Lugo que 
se chama Pilar, traballa con persoas de 
Marrocos, xitanos portugueses; un mebro 
da O.N.G. Eco do Sur da Coruña, que 
traballa coas persoas de Senegal que 

están na Coruña; e un representante de 
Cáritas de Santiago que se adica á escola
rización dos xoves portugueses de Santia
go. 

Resaltouse a falta de cartos para 
financia-los distintos proxectos que van 
xurdindo segundo as necesidades dos 
"refuxiados económicos" -pois en defini
tiva isto son as persoas que emigran dos 
seus países por non ter que comer-, como 

por exemplo sería a creación dun 
centro onde puidesen ser acolli
das as persoas que chegan a Gali
cia sen coñece-la lingua nin a 
ninguén que poida botárlle-la pri
meira man para tarefas tan com
plicadas coma legaliza-la súa 
estancia ou buscar un aloxamen
to. 

Integración sí, "desintegra
ción" non 

A derradeira xornada estivo 
centrada na problemática dos 
xitanos, un pobo cunha cultura 
milenaria e minoritaria de carác
ter nómada que, aínda que vivan 
en España xa desde os Reís Cató
licos, foron rechazados sistemati
camente mesmo aínda na actuali
dade. A esta mesa redonda asisti
ron Manolo Vila, educador cen
trado nos temas da problemática 
xitana cun gran prestixio dentro 
do colectivo xitano en Lugo, 
Jeremías Cortiñas Romero, moni
tor de seguimento escolar, Dolo
res Piñana Ferreiro asistente 
social de base en minorías étni
cas, Fernando Morenza Fernán
dez, educador social, Magdalena 
Oro da asociación Chabós, e Luis 

Camacho Monteiro. Entre todos 
deron a coñecer a cultura xitana e basea
ron o rechazo existente na falta de coñe
cemento e comunicación entre as persoas 
que integran ambas comunidades. 

Falouse de que a integración non 
debe se-lo obxectivo para soluciona-lo 
problema pois implica sempre unha perda 
dos valores propios da cultura minorita
ria, neste caso a xitana. Reivindicouse un 
respecto pola diferencia , baseándose 
nunha sociedade que deberá ser intercul-



tural. Manolo Vila ilustrou esta exposi
ción da seguinte maneira; "se a tódalas 
persoas do mundo só lles gustase a cor 
azul, a existencia de tódalas demais cores 
non tería sentido, e sen embargo podedes 
imaxinarvos qué gran perda para o Arco 
da Vella". 

A escola pode axudar 

Outra vía de loita contra a propia 
marxinación que exerce sobre si mesmos 
o colectivo xitano é a educación dos 
xoves mediante a escola para que tomen 
conciencia eles mesmos de que teñen 
unha cultura de seu, e para que xa de 
rapaces crezan vendo que é algo natural 
ser doutra raza e ter outras formas de 
relación, en definitiva ser diferentes. Sen 
embargo a escola transmite esta insolida
riedade que existe na sociedade provo
cando o rechazo dos adultos xitanos a 
mandar a seus fillos ó colexio. 

Conclusións das Xornadas 

A modo de conclusións das xomadas 
poden resaltarse os seguintes puntos: 

Falta de comunicación que provoca 
o descoñecemento e medo, e a creación 
ficticia, pois non se corresponde coa rea
lidade, en tempos de crise, de chivos 

galaxia 

Colas de inmigrantes que tentan legaliza-la súa situación 

expiatorios que coinciden sempre co 
novo, o distinto e o diferente. 

O racismo existe nunha minoría da 
sociedade que por motivos económicos e 
debido á inseguridade e baixa autoestima 
a nivel individual provoca reaccións pun
tuais de violencia e moi rechamantes pola 
irracionalidade do seu fundamento. 

A necesidade de esixir un posiciona-

mento claro por parte da gran maioría 
de persoas que en absoluto ~stán de acor
do con este tipo de reaccións xenófoba e 
que provoca que a úa impa ibilidade 
sustente este tipo de actos vandálico e o 
que non sendo tan rechamantes se re pi
ran na convivencia cotiá. 

Estudantes Solidarios. 

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disi
dencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia 
á Igrexa galega do nos o tempo. 

ga 
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A CARÓN DO LUME 

Educación e sexismo 

S eguramente es te título resulta un 
pouco desconcertante, parece que é 
es te un tema do que xa se falou 

moito e se preguntasemos ós educadores, 
país, mestres, se existe sexismo na educa
ción, a primeira resposta sería que non, 
qu e hoxe en día nenas e nenos poden 
estudia-lo mesmo , as istir as mesmas 
aulas e ser tratados por igual. Pero si pro
fundamos un pouco no tema, non sería 
raro atapar que esto non é tan sinxelo e 
que non só porque se teña progresado 
neste aspecto, sobre todo a nivel formal , 
xa non se dean actitudes sexistas 
na educación. 

O que dín a persoas que tratan 
de inve tigar sobre a educación e o 
exi mo contradí esa p1imeira res

po ta e pontánea, e propoñen que 
aínda que existe unha igualdade 
forma l para os ex os, que está 
cxprc, ada me mo a través de leis e 
d r t , bre t do no que á escala 

' xi mo e tá cambian
rma, é me no bu rdo , 

m nos des arado, roáis difícil de 
d c ubrir a impl e vi ta, pero 
egue contribuíndo a que as posibi

lidade reai para varóns e mulle
re non exan as mesmas. 

desenvolvidas ó longo da vida, entre 
outras razóns porque ás veces nin sequera 
nos damos conta delas. 

A familia 

Hai dous importantes escenarios nos 
que se produce a formación de actitudes: 
O medio familiar é o medio escolar. É 
curioso que funcionan ás veces como a 
pescadiña que morde o rabo, os país 
esperan que a escala cultive algunhas 
actitudes e a escala quéixase de que as 

cambiou, a muller é máis capaz de orien
tar ós seus fillos para a igualdade e o 
home vai incorporándose á tarefa educati
va; desde logo que con todo iso ten que 
ve-la influencia do conxunto social, da 
definición de igualdade de dereitos que a 
sociedade formula e que non se presta a 
discusións; a partir de aí as actitudes das 
novas xeracións poderán modelarse de 
modo diferente tamén. 

A escola 

Con respecto á escala, 
sucede algo semellante: os 
profesores poden defende
la igualdade de trato para 
nenos e nenas, pero vense 
traizoados polas súas pro
pias actitudes; recollo 
neste apartado parte das 
conclusións dun traballo 
realizado no medio esco
lar e encamiñado a descu
brir pautas sexistas na 
educación primaria. 

Algo cambiou 
Tamén na escala as nenas sofren aínda hoxe discriminacións variadas por 

A primeira considera
ción que se f ai é que non 
existen xa na escala posi
bilidades de diferencia 
que se lexitimen por lei , 
só hai corpo: deportes, 
lavabos, vestiarios. O prorazón do sexo 

Ninguen vai discutir xa que verdadei
ramen te a situación cambiou moito e 
dende os tempos das nosas avoas ata 
hoxe a mullere temo acadado a consi
deración de "persoas de dereito", e aínda 
que a no a ituación non sexa a ideal é 
claro que a novas xeracións teñen un bo 
treito do camiño andado, o que a min me 
parece é que o que queda por andar non é 
nada fácil preci amente por iso que dicía 
ante que o exi mo persiste aínda que a 
úa expre ión exa mái util. 

O gran problema reside na actitudes 
da per oa , froito da educación e do 
de en olvemento, da cultura e do tipo de 
oci dad na que e vive, iso que algunha 
ente e tudio a deu en chama-lo ubcons
i nt colectiv , e e non re ul ta fáci l 

modificar unha itua ión por lei, definín
doa tratando d facela obxectiva, moito 
mái difí il , modifica-las ac ti tud es 
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nenas e nenos xa chegan á escala con 
actitudes determinadas na familia. A des
culpa non vale en ningún dos dous casos: 
nin os pais poden esquece-lo seu impor
tante labor educativo e depositar todo na 
escala, nin a escala pode dicir que é 
imposible cambiar aspectos da vida de 
nenas e nenos que chegan con tres anos. 

Con respecto á familia, é tradicional 
que a educación estivese baixo a respon
sabilidade da nai, que sendo muller trans
mitía sistematicamente actitudes sexistas ; 
parecía raro ¿Como, se a educación 
depende da muller, ela repite unha educa
ción discriminadora? Parte da explicación 
e tá na súa propia his toria e educación; 
ademáis non se dispuña de instrumentos 
para modificar es ta actividade. Doume 
conta de que falo en pasado e pregúntame 
e realmente i to que describo é pasado; 

paréceme que no seo da fami lia algo 

blema preséntase cando se trata de activi
dades que escapan ó propio control do 
profesorado e que están en relación coa 
actividade escolar; entón encóntrase unha 
maior atención do profesor cara ós nenos. 
Como tamén se suxire no principio, a 
idade dos mestres é un factor de peso, as 
actitudes sexistas parecen diminuír nos 
docentes máis novos. 

Só estes comentarios para ilustrar unha 
situación que segue a ser preocupante. Para 
rematar, creo que é oportuno dicir que para 
elimina-lo sexismo na educación hai que 
instaurar unha igualdade de atención e de 
trato á nenas e nen os; pero tamén esixe 
reface-lo sistema de valores e actitudes que 
se transmiten; reface-la cultura introducin
do tamén os puntos de vista tradicional
mente elaborados polas mulleres para que 
deles dispoñan nenos e nenas. 

Madó Domínguez 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 34) 

Os hebreos, asoballados (Ex 1) 

Principia o libro do Éxodo palabra que significa 
saúla. A pesar do que di o texto bíblico, non tóda
las tribos estiveron en Exipto. Aínda máis, seica 
houbo dous éxodos: un éxodo-expulsión e un 
éxodo-fuxida. Deste segundo é do que nos jala o 
noso libro bíblico, aínda que quedan pegadas 
tamén do primeiro. Habémonos referir a isto" (1). 

6Morto Xosé e seos irmáns e toda aquela xeración, 7os 
israelitas medraron, propagáronse, creceron, fixéronse 
moi fortes e enchían o país. 

O autor prepara o ánimo pra presentar ós "israeli
tas" en realidade hebreos, coma perigosos para a 
paz do país. Pero, máis ó fondo, resoa o tema da 
bendición ós patriarcas. 

8Subiu ó trono de Exipto un rei novo, que non coñecera a 
Xosé, 9e díxollie ó sen pobo: ' 'Mirade que o pobo dos isra
elitas é máis forte ca nós. 1ºImos tratalo con astucia, non 
sexa que, se declara unha guerra, se axunte cos nosos ini
migos, pelexe contra nós e logo saia do país". (2) 

Grande Mer 

Mapa (en francés) da delta do Nilo, 
norte de Exipto. Alí os hebreos foron 
requisados para trabal/os forzados 

O faraón empregaba ós hebreos coma man de obra barata: a mesma palabra hebreo, 
que ata daquela significara diveros grupos étnicos, pasou a equivaler, despectiva
mente, a man de obra forzada. 

11 Asignáronlles, pois, capataces, co fin de oprimilos con traballos, cando construían as 
cidades-graneiros de Pitom e de Ramsés. 12Pero, canto máis os oprimían, máis se multi
plicaban eles e máis se propagaban. (3) 

E os orgullosos pastores, beduinos independentes, humillados a andar amasando no 
barro. En tódolos países se lles dan os traballos peores ós emigrantes. Rosalía pro
testou contra a opresión dos segadores galegos en Castela (4). 

130s exipcios asoballáronos con fera opresión, 14amarguexándolle-la vida co duro labor 
do barro, dos ladrillos coa labranza da terra, e con toda sorte de traballos, impostos con 
brutalidad e. 

Pero o proxecto faraónico é o de extermina-lo pobo, arrinca-la raiz hebrea. Pronto 
veremos loitar o faraón contra o deus dos hebreos, que este quer mante-la promesa 
de facer un pobo. Pense o lector tamén ha "doma e castración de Galicia": 

15Por parte, o rei de Exipto den esta orde ás parteiras das hebreas, chamadas unha Xéfo
ra e outra Púah: 16"Cando asistades ós partos das hebreas, fixádevos no sexo: se nace 
macho, matádeo; se nace femia, que viva" (5). 17Mais as parteiras amosáronse temerosas 
de Deos, e non fixeron caso do que lles mandara o rei de Exipto. Deixaban os nenos con 
vida. 18El fíxoas chamar, para dicirlles: "¿Por que facedes iso de deixar nenos con vida?" 
19Respondéronlle elas: "As mulleres hebreas non son coma as exipcias. Son fortes e paren 
primeiro de que chegue onda elas a parteira. 

A pesar de seren exipcias, as parteiras aparecen coma colaboradoras no plano de 
Deus liberador. 

20Deus premiou ás parteiras. O pobo medraba e facíase moi forte. 21Por temeren a Deos, 
tamén as parteiras viron crece-la casa delas. 21Entón ordenou o faraón ó sen pobo: "Todo 
neno que naza, botarédelo ó río; ás nenas deixádeas que vivan" . 

Xosé Chao Rego 

1. Os hicsos, tamén chamados reis 
pastores -quizais tamén signifique 
xente estranxeira-, eran uns semitas 
que ocuparon Exipto gobernándoo 
entre o 1720 e 1552. Baixo o seu 
amparo penetraron e n Exipto 
algunhas tribos nómadas de pasto
res . Os exipcios non di s tin guen 
moito a estes diversos as iáti co e 
chamábanlles apiru ou habiru, de 
onde procede a palabra hebreo . 
Xosé e algúns dos outros fillos de 
Xacob eran parte destes hebreos que 
o texto chama, impropiamente, isra
elitas, pois Israel, coma pobo, aínda 
non existía. 

2. Estamos no século XIII. A Seti I 
sucedéralle o gran faraón Rarnsés II, 
e a este o seu fillo Merneftah. Un 
destes tres é o faraón opresor do que 
fala o Éxodo. Os pastores inmigra
dos, que residían no país de Goxén, 
fronteira do país africano dos fara
óns co continente asiático, re ul ta
ban pe1igosos e ameazaban a paz do 
imperio. Ramsés, o rnáis probable 
opresor, era un monarca constructor: 
a súa teima foi a de fortificar toda a 
fronteira, enchéndoa de fortalezas 
militares pra protexe-las caravanas 
de comerciantes. 

3. Pitom, cidade na delta do río 
Nilo, 40 quilómetros ó sur da cidade 
de Rarnsés, nas proximidades do 
país de Goxén, eran dúas grandes 
vilas que o faraón edificara na zona 
fronteiriza. Cidades-fortaleza, tamén 
eran vilas-almacén, centro de apro
visionamento das tropas que loita
ban fóra, cuartel dos soldados que 
defendían a fronteira ou gardaban a 
longa ruta das caravanas do comer
cio do faraón. Carentes de madeira 
suficiente para construíren casas e 
barcos, o comercio destas mercado
rías éralles indispensable. 

4. Os ladti llos fabricábanse mistu
rando palla con bairn e despois pisá
base cos pés nus ata o momento en 
qu e se formaba unha pasta dura 
dabondo para lle daren forma e 
secalos ó sol e así endureceren. Un 
traballo rnoi duro, pouco acorde coa 
psicoloxía itinerante dos pastores. 

5. Tamén Herodes quixo exterminar 
a Xesús e maila súa liñaxe. A lenda 
da morte dos inocentes é un eco 
desta lenda hi tórica. E se dicimos 
lenda no n queremos indicar que 
sexa falsa. 
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UTOPÍA 

Lin, non sei onde, sería nos periódicos, 
que a última guerra fratricida 
que en España houbo 
remato u ... ¡no trinta e nove! 
¿El erá certo; lería ben? 
Ata o ería, 
que hoxe fun á Misa 
e démono-la paz; 
pero o home da miña dereita 
a pouco se me queda coa man 
do zarpazo que me deu 
e de tanto que apretou; 
por contra, 
a muller da e querda fuxiume 
aínda ben non lle toquei na punta 
daquela uña de gata, 
ou sexa, retractis, garduñeiras, 
pintada da cor do sangue. 
¿I o é paz? 
De poi chamei ó p icólogo, 
bo amigo por certo, 

dí ome que tranquilo, 
que a cou a ' normal; 
que eu ' taba ben 

d rnai , tamén, ¡a Deu gracias!; 
qu i de da-la man ' un rito 
¡coma outr calqu ra!, 

que 11 mand , 6 portador, 
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¿Hai guerras? 

o cheque desta consulta, 
tan importante e tan oportuna. 
-¿Ó portador, por que? 
-¡Por culpa do IVE! 
-¡Ah! 
Quedei matinando, 

Camiñando polos vieiras da paz 

-a soas, por suposto, coa miña conciencia, 
que é unha forma de matinar, 
unha delas-; 
matinei niso das guerras, 
gue1Tas de toda clase, 
que seica son 
os baleiros da paz; 
e coido que non perdín nada, 
¡nada, nin o tempo! 
pois á forza de discorrer, 
¡e bo traballo que me deu ! , 
aprendín, 
¡que non hai guerras! 
Non, é certo, abofellas que sí, 
non hai guerras, 
¡tan só irmáns 
que non saben darse a man ! 
Sendo así, 
¡que lousa, canta guerra, 
por causa tan sinxela! 

Xosé María Gómez Vilabella 



BUZÓN 

Un fiel adeus 
Amigos de Irimia: 
Durantes uns anos penso cambiar de aires e non terei 

domicilio concreto, por iso non sei onde podería recibi-la 
revista posto que é probable que teña que cambiar de país en 
máis dunha ocasión. 

Penso que, aínda sentindo perde-lo contacto con vós, 
cousa que por medio da revista manteño dende a súa orixe, o 
mellor é que de momento me deades de baixa ata novo aviso. 

Non sei como andan as contas. En caso de que deba facer 
algún pago, agradézovos que mo comuniquedes antes do mes 
de maio porque a partir de entonces xa non sei onde estarei e 
se estiv"ese pagado o presente ano, suprimíde-la subscrición e 
quedan coma apoio á vosa fermosa tarefa de servicio á Igrexa 
e ós pobres. 

Ata mediados de maio seguirei mantendo aberta a conta de 
domiciliación actual por se tedes que pasarme algún recibo 
atrasado. 

Un cordial saúdo 
Ramón Jacobo Bernárdez 

Monforte de Lemos 
9 marzo 1993. 

Sobre Moncho 
Agradeceríalle que me enviase contra reembolso catro 

exemplares da revista Irimia nº 404, que fala de Moncho, para 
llelas enviar ás súas irmás. 

Quero aproveitar para dicirlle a vostede, que non é certo o 
que pon o editorial sobre Moncho: "non era un home de moi
tos estudios, de moitas letras, de moitos libros". 

Tiña os estudios civís de Dereito, un Curso na Universida
de Pontificia de Salamanca. Diploma desta mesma Universida
de de que fixo un Curso Bíblico e Arqueolóxico en Israel. A 
súa biblioteca particular pasa dos 4.000 volumes con moito. Se 
isto é así, e din tal del, ¡que se dirá dos demais cregos que non 
teñen iso! 

E ren máis. Atentamente 

Vicente Cerdeiriña 
Poi o 

2 marzo 1993 

A foto do hispo auxiliar 
Querido amigo Victorino: 
Te escribo a ti, aunque 

no seas el Director de Irimia, 
porque de esa casa es al 
único que conozco en cuanto 
que una vez me escribiste 
una tarjeta en relación y por 
indicación del Director de 
Eclesia, José Antonio Carro 
Celada. 

Pero además como estás 
muy responsabilizado actual
mente en hacer Irimia, permí
teme, desde la fraternidad, 
expresarte mi disgusto por la 
Foto y su pié (de foto) que 
publicásteis en el nº 404, refe
rid os a Julián, el Obispo 
Auxiliar de Santiago. 

Así como me identifiqué 
esencialmente con lo que 
publicásteis (Manolo Regal y 
tú) en el nº anterior bajo el 
título de Benvido, Sr. Bispo, 
esta otra referencia de la foto 
y su pie (de foto) me pareció 

injusta, "tremendamente" 
injusta. 

Creo que no hay derecho 
a poner una foto trucada, es 
decir, falsa, para manifestar 
una opinión, independiete
mente incluso de que el con
tenido de esa opinión fuera 
cierto. A mi me parece que 
hay que ser éticos en todo 
para tener credibilidad en 
aquello que decimos o hace
mos. 

Y también creo que no 
hay derecho a reducir la 
riqueza (o probreza) de una 
persona a lo que pueda dar de 
sí una determinada foto. Cual
quier fotógrafo puede usar su 
máquina fotográfica para des
prestigiarnos a ti, a mí, a cual
quiera por una sola instantá
nea. Y a eso no hay derecho. 

Por estas razones, amigo 
Victorino, no puedo estar de 
acuerdo esta vez con Irimia. 

Y lo siento. Esta vez Irimia 
me dejó un quincenal mal 
sabor de boca. Esta vez Irimia 
me decepcionó. 

Todo esto te lo escribo 
desde un espíritu fraterno y 
constructivo. Deseando que 
esa revista Irimia siga defen
diendo los derechos del pue
blo gallego que ella crea con-

veniente y necesario defen
der, pero siempre haciéndolo 
con nobleza y desde la ver
dad. 

Siempre tu (vuestro) 
amigo 

Antonio Gómez Fuertes 
O Barco de V aldeorras 

3 marzo 1993 

Nota da Redacción: 

l. A foto non é trucada e saíu na prensa diaria. 

2. Non se trata dunha instantánea, senón que o hispo posou. 

3. A autora é Merce Ares, de "La Voz de Galicia '. 

4. En todo caso, Victorino nada ten que ver co asunto. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (3) 
Aristocracia do pan de 

millo 

Entre as cousas que máis irritan a un 
galego é o desclasamento que case sem
pre leva a actitudes disparatadamente cur
sis. Aí usámo-la retranca. 

A quen se fan ricos e xa non coñecen 
ós seus conxéneres chámaselles Señores 
de onte pra acá ou señoritos, palabra esta 
moi agresiva en galego, para designar 
despectivamente ós que se jan os finos. 
Señoritos de caldo á merenda ou aristo
cracia do pan de millo designa ós que 
aparentan unha riqueza que non teñen, 
maiormente se levan aínda a broa na 1., a 
e renegan do galego; e tamén se di que 
lles escorrega o cu na almohada. 

Noutro lugares bátase unha frase 
prov rbial: Farruco foi á América e, 
ando veu, era don Francisco. 

P r , a veces, o que se critica é o 

aparentar unha riqueza que non se ten. Xa 
falamos dos que teñen moita terra na 
Habana. En Vigo en caso semellante din 
que comen sardiña e arrotan pescada 
mentres no Ribeiro, segundo me transmi
te Callarte Docampo, din Eses comen 
polo e arrotan galiña. Ou dise de alto 
unha frase proverbial coma ¡moitas olas 
ó lume e un garabanzo a cocer! ou 
¡Encheivos, miñas vacas! herba nin vela, 
no que o segundo sintagma é un comenta
rio destructor. Por Mos din que jan coma 
quen que son uns meirallos ou meiralgas 
as que se dan aires de condesas. 

Dunha vez unha muller de certa aldea 
presentouse nun casamento en Caritel 
nada menos que con mantilla e peineta. 
As veciñas comentaron: 

-A i, eu aquela mulleriña conézoa 
pero esa señora no'a conezo. · 

Observade a malicia e a vontade de 
estilo da fala popular. 

O poder con ervador e tórballe a democracia. É moi serio eso de modifi
car, por un voto, a regras de xogo de todo un Parlamento. Sobre todo cando 

e regulan1ento nacera dun acordo de tódalas forzas políticas, nun exemplo de 
diálogo con enso que agora se esfarela baixo a apisoadora do P.P. 

Coa iniciativa de Fraga, o Parlamento controla menos ó goberno. Ese é o 
vici maior da democracia de Occidente: as maiorías absolutas converten os 
gob rno en ab oluti ta . 

Qu da o dereito a patexar. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O que se somete é 
-a gramática precisa

alguén que renuncia ó seu: 
unha persoa submisa. 

2. Hai que someterse ás leis 
e prestarlles obediencia 

se é que esta a sumbmisión 
non se lle opón a conciencia. 

3. A conciencia é lei suprema 
e leva toda a razón 

cando por algún motivo 
formula a obxección. 

4. Anque os casos de obxección 
son de tipo moi dispar 

o asunto vénse aplicando 
ó servicio militar. 

5. Por fin a lei española 
recoñeceu o dereito 

de obxectores de conciencia 
nun decreto que inda é estreito. 

6. E con el, os obxectores 
non poden cantar victoria: 

obrígaos á Prestación 
Social que é obrigatoria. 

7. Pra amosa-lo desacordo 
déronse os pasos precisos 

pra protestar contra isto: 
naceron os "insubmisos". 

8. Nin servicio militar 
nin estrouto requilorio 

que é o tal servicio civil 
que chaman substitutorio. 

9. Os insubmisos pretenden 
unha total liberdade 

pra facérenlle ó exército 
enmenda á totalidade. 

10. Ante tal .comportamento 
o xuíz, desconcertado, 

un absolve ó insubmiso 
outro dáo condenado. 

11. O día trinta de marzo 
· ··: vivirémo-lo arreguizo 

de que Modesto Toribio 
. vaia padecer xuízo. 

12. Porque a tal insubmisión 
nos parece profecía 

o irimego ha estar 
con Toribio ese día. 




