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REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 

TEMPO DE COMENENCIAS: 
¿SÓ SON ÚTILES PARA VOTAR? 



Defensa do voto inútil 
Deron en chamarlle así, non porque non valla 

para nada, senón porque neste universo da tecnocra
cia, no que o importante é o utilitario, o que ten unha 
rendibilidade inmediata, parece que un voto que non 
vai favorecer un partido que suba ó poder, non serve 
para nada. 

O malo é que estes aproveitados do poder se des
cobren a si mesmos chamándolle doutro xeito: voto 
testemuñal. Dan a entender que a persoa que vota a 
un partido pobre de recursos ou cheo de utopía realiza 
un xesto que é un testemuño, pero ... máis nada. 

¿Máis nada? ¿Parece pouco dar testemuño 
daquilo que constitúe a única esperanza para o 
mundo dos pobres, ou, no noso caso galega, para a 
defensa da propia identidade e dos valores que non 
cultivan demasiado os partidos fortes e estatais, que 
seica son os únicos útiles? 

¿Que sucedería se en vez de lle chamar voto inú
til ou meramente -sintomático adverbio- testemuñal, o 
titulamos coma voto profético? 

Porque a ideoloxía que subxace á defensa do 
voto utilitario, é a do poder. Dende el, parece innece
saria a oposición crítica e utópica. Non só a deses 
partidiños que non van gobernar, pero si a opoñerse 
ás falcatruadas do poder, senón a dos partidiños que, 
pola pobreza numérica dos seus votantes, quedan 
sen representación parlamentaria. 

Quedan sen ela, entre outras causas, porque os 
que detentan o poder -caso dos homes de Fraga en 
Galicia- lexislan con tan pouca ética o camiño para o 
voto que llelo poñen moi difícil ós partidos minorita
rios. Xa hai pouca conciencia nacionalista, pero 
veñen estes señores e queren soterrar ese pouco 
espírito galeguista que vai quedando e medrando 
dun xeito vagariño, quizais debido a non poucos 
votos inútiles. 

Por iso, nun tempo de desencanto político, no 
que moita xente cavila e non votar a ninguén, porque 
"todos son iguais", haberá que erguer unha bandeira 
a prol do voto inútil, o que apoia a aqueles que non 
van ser iguais porque non teñen oportunidade nin
gunha de acacia-lo poder. Pode ser un voto que se 
converte en testemuño útil da nosa protesta. 

E visto o visto e sabido o sabido -pouco máis ten, 
anque algo si , gañe PP ou PSOE-, caberíamos rema
tar co testemuño dun poeta andaluz, Antonio Macha
do, que cunha referencia bíblica sapiencial escribía 
así: "¿Onde está a utilidade, das vasas utilidades? 
Xa o dixo Eclesiastés: vaidade de vaidades". 

Pois iso. Que o voto inútil pode se-lo máis fecun
do. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Pobre do nacionalismo pobre 
Coa desfeita da antiga 

Iugoslavia, con tanto odio e 
tanto crime contra a humani
dade, estanse dicindo causas 
que merecen un comentario. 

Por exemplo, non hai 
moito, o presidente da comu
n idade madrileña, Leguina, 
afirmaba con ardor que 
había que borrar do diccio
nario palabras coma etnia ou 
raza que tanta desgracia tra
ían. E sen irmos máis lonxe, 
hai comentaristas a centos 
que, desde Radio Nacional 
de España, se afanan en 
demostrar que a culpa de 
tanto sangue é dos naciona-
1 i sm os. Así, sen a penas 
máis razóns, e aí queda eso. 

Non resulta dunha parte 
demasiado brillante eso de 
borrar palabras. Máis aínda 
se serven para dar nome a 
realidades. As diferencias de 
raza, relixión, lingua, tradi
cións non son un invento de 
criminaris serbios ou croa
tas. Son unha realidade 
humana e ben humana, que, 
coma tantas outras, pode ser 
vivida coma bendición ou 
condenación. Non hai que 
elimina-las diferencias, hai 
que gozar con elas. Non hai 
que pecha-los ollas ás dife
rencias, eliminando as pala
bras que as definen, senón 
organizalas en paz. 

E non hai paz sen igual
dade. Porque os que procla
man a maldade dos naciona
lismos, non o fan porque eles 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

non teñan o seu. Os malos 
seica son os nacionalismos 
dos demais, normalmente 
dos perdedores. E pasa así 
en Turquía, que quere enfor
tecerse coma nacióri e para 
tal fin arrinca ós kurdos da 
terra, o pan e a palabra, e se 
os kurdos resisten, son nacio
nalistas malos. E así pasa no 
próximo Oriente, onde os 
israelís fan outro tanto cos 
palestinos, que son perver
sos nacionalistas con pano 
no pescozo. E pasa en Bos
nia onde o nacionalismo ven
cedor quere facer unha Gran 
Serbia a custa do territorio, a 
vida, a soberanía e a raza, 
tamén da raza, dos musul
máns bosnios. 

A moitos expertos en 
Biblia afirman que Xesús o 
Galileo fose un nacionalista, 
¿faino?. Ese foi o seu 
ambiente. Porque ser nacio
nalista, en determinados 
momentos históricos, que, 
por certo, adoitan durar bas
tante, é unha maneira máis 
de apostar pala xustiza 
desde a beira dos pobres e 
desposuídos. 

Pero, obviamente, non 
vale calquera nacionalismo. 
Poucos pobos máis naciona
listas que aqueles romanos 
do século un. O que pasa é 
que o nacionalismo dos ven
cedores dáse por suposto e 
pasa desapercibido e o dos 
perdedores resultaba e 
resulta molesto, antes fran
camente, agora, realmente. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Votar, e votar con xeito 

º
día 6 outra vez votar. Hai xente 
que xa está decepcionada do 
xogo político, e pensa en abster

se. Outros queren demostra-la súa dis
conformidade coa trampa deste sistema 
democrático, no que quen mandan son 
os cartos, e fan campaña a favor do voto 
en branco. Razóns non lles faltan. E 
outros, de momento aínda a maioría, 
acudirá ás urnas. ¿Qué facer coma cris
tiáns? 

Bispos e bispos 

Os bispos da Conferencia Episcopal 
Española quixeron axudar ós católicos a 
votar coma un pobo responsable do seu 
futuro, e fixeron un escrito que nos pare
ce de interese. Facían nel alusión a 
algúns problemas actuais que padece a 
sociedade española: paro, mundo rural, 
sectores de pobreza e marxinación, 
libertades civís, clima moral. Logo 
daban tamén algunhas suxerencias con
cretas para axudar a ben votar, que se 
poderían reducir a esta: votar ós que 
máis capacidade teñan de poder resolver 
eses problemas. 

Pero entre nós o bispo de Mondo
ñedo-Ferrol, Gea Escolano, foi máis 
adiante. Xa desde o verán pasado estivo 
bombardeando ós seus fies con cartas 
pastorais ameazando ó PSOE cunha 
campaña aberta contra el, se non cam

biaba de conducta cara á sociedade. 
Dito e feito. Estes últimos días man-

VOTAR GALICIA 

doulles ós seus curas unha carta para 
que sexa lida á xente nas Misas; na tal 
carta pídese ós fieis católicos que non 
voten ó PSOE. 

Estamos en Galicia 

Non estamos para nada de acordo 
coas apreciacións do bispo de Mondoñe
do. Demostran unha análise raquítica da 
situación social, e empuxan ó electorado 
claramente cara un voto de dereitas, cara 
ó PP, anque non o diga. Non vemos para 
nada ó PP máis capacitado có PSOE 
para plantarlles cara ós problemas que 
ten a nosa sociedade. En Galicia témo-la 
proba. 

O voto dun cristián en Galicia debe
ría dirixirse cara a grupos políticos que 
tomasen moi en serio a Galicia, con 
tódolos problemas que a envolyen: 
reforma agraria, pesca, industrialización, 
cultura propia, medios de comunicacion, 
etc. Cremos que, en xeral, os partidos 
políticos nacionalistas e de esquerda 
son os que mellor defenden a Galicia. 
Téñeno demostrado. 

REMOENDO O EVANXEO 
A Trindade: Un Deos de comunión 

"A gracia do Noso Señor Xesús Cristo, 
o amor de Deus Pai e a comunión do 
Espírito Santo estan sempre convosco" 
(2Cor3, 11-13). 

¡Oh Trindade Santa! 
O teu nome santo e Pai: 
de tenrura Pai; 
de misericordia, Pai; 
de xenerosidade, Pai. 
E tenramente Nai, 
misericordiosamente Abba. 
Abba, Pai, Nai: 
Ollas ós teus fillos cativos 
sempre con agarimo. 

O teu nome santo é Filio: 
feitizo do Pai, Fillo; 
reflexo do Pai, Fillo; 
palabra do Pai, Pillo. 

NON SE TRATA 
DE ENTENDER UN MISTERIO. 
TRÁTASE DE SABER 
QUE DEUS É AMOR 
E DE SABERSE EN DEUS 
CANDO CAMIÑAMOS NO AMOR 

Palabra que se fixo carne, 
amor infinito. 
Pillo que nos foi dado, 
para salvar ós fillos: 
Ti, Irmán, salvas ós teus irmáns. 

O teu nome santo é Espírito. 
Alento de Deus, Espírito; 
Don de Deus, Espírito; 

Aperta de Deus, Espírito. 
Espírito que recrea a regala, 
Espírito que une e pacifica, 
Espírito que aleda e compaña, 
Espírito que ensina e testemuña: 
¡Ven Espírito de Deus! 
Ti e-lo noso alento vivificante. 

¡Oh Trindade Santa 
misteriosa e íntima! 
Fundamento e fonte de todo, 
Océano no que conflúe todo, 
Mar no que vivimos, 
Segredo último das cousas, 
Atmosfera na que respiramos. 
Envólvesnos e penétrasnos eternamente, 
quédaste connosco, 
xogas connosco, 
e vives connosco e en nós para sempre. 
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A PENEIRA 

OS CASCOS AZUIS da ONU seguen a traballar pola paz e 
por causas humanitarias en varios puntos conflictivos da terra, 
e nestas semanas algúns deixaron a vida neste labor: Somalía, 
lugoslavia, Camboia ... Xa son máis de corenta os que morre
ron nos últimos anos. 

O REXEIT AMENTO 
CONTRA A CONCEN
TRACION PARCELA
RIA segue a medrar na 
Lirnia e noutras comarcas 
de Ourense, debido ás 
desfei tas ecolóxicas, 
arqueolóxicas, mitolóxi
cas, e ós atentados contra 
a cultura popular: talas de 
árboRes, destrucción de 
carniños, paisaxe e cons
trucción s populares, 
mesmo nalgunhas aldeas 
nas que non hai perspec
tiva de poboación ... Nal
gúns casos, e sen provei

Alfonso Blanco Torrado 

A NORMALIZACION 
LINGÜISTICA NA XUS
TIZA está a dar pasos pun
tuais, aínda que moi lentos. 
Dous xuíces e un fiscal de 
Vigo, o Xulgado da Estra

to ningún, están desaparecendo miles de anos de historia. 

< -
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, da, o do Social de Ponteve
dra ... , están levando os pro
cesos no idioma propio dos 
implicados. Estanse facen
do medios para ter textos 
na nosa lingua e introduci
la materia de Dereito Lin
güí tico nas Facultades de 
Dereito. Un dos máis loita
dores neste eido é o maxis
trado Daniel García Ramos, 
que aparece na fotografía. 

Días de Oración e Retiro 

A NEGOCIACION 
DOS CONVENIOS 
COLECTIVOS non 
atopa máis que atran
cos, o que está a crear 
moitos conflictos en 
empresas e sectores, xa 
que os empresarios 
néganse ó aumento sala
rial. Ata agora pouco 
máis da metade dos tra
b alladores firmaron o 
seu convenio do noven
ta e tres. 

-lrimia organiza unhas xornadas de oración centradas no evanxeo 

-Do 25 de xullo (á tardiña) ata o 31. 

-5 días completos nunha rectoral na mariña luguesa (entre Viveiro e Vicedo) 

-Conferencias, tempos de silencio e compartir de fe en grupo. 

-Maiores de 18 anos, homes e mulleres. 

-Réxime de autoservicio e colaboración (todo entre todos estilo campamento). 

-Prazas limitadas: 

-Levar: ademais do persoal, Biblia, sabas e/ou saco de durmir. 

-Se houber matrimonios con nenas e non tivesen a quen deixalos organizaria-
mos gardería "in situ". 

-Dirixe, Xosé Antón Miguélez Díaz 

-Apuntarse en: 1 O 54 44 (Jesús). 



UNHA XORNADA ADICADA OS NOSOS MOSTEIROS 
ten lugar na Igrexa o primeiro domingo de xuño, ós "artesans 
da oración" ... Son moitas as monxas e monxes que hai no noso 
país; hoxe irnos viaxar ó Mosteiro da Visitación, preto do 
Miño, a carón de Lugo. Unha edificación moderna onde as 
monxas traballan nun taller de encuadernación e acollen tódo
los domingos unha das poucas misas que se celebran no noso 
idioma naquela cidade. Unha casa aberta a todos, e onde hai 
unhas habitacións sempre dispostas para aquelas mulleres que 
queiran uns días de silencio e de vida compartida. 

BIOTOPO 

COLECTIVO 
ECOLOXISTA 
E NATURALISTA 

BIOTOPO 

NA XORNADA 
DO MEDIO 
AMBIENTE 
irnos lembrar ós 
colectivos ecolo
xistas que hai 
nas nosas aldeas 
e vilas facendo 
un labor moi 

salientable, e irnos detemos en Oleiros, onde o colectivo Bio
topo está a sufrir unha serie de discriminacións pola parte do 
alcalde do concello. Un dos grupos ecoloxistas máis activos de 
Galicia, que tanto fixo pola educación ambiental de varias 
xeracións de cidadáns naquela comarca. É xusto e necesario 
que Biotopo siga apoiado polos que administran os cartos de 
todos, xa que están traballando por unha mellora da calidade 
de vida da comunidade. 

NOVOS PROGRESOS NA MEDI
CINA séguense a descubrir en centros 
de saúde do país. Agora no Instituto 
para Enfermidades do Sistema Nervio
so Central da Coruña estase probando 
un fármaco contra a demencia senil, e 
en concreto contra a chamada enfer
midade de Alzheimer, que afecta a uns 
doce mil galegos, entre un tres e un 
dez por cento dos nosos maiores. 

Este número de lrimia está subvencionado pola 

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 

DIRECCIÓN XERAL DE CULTURA 

AS ALGAS poden ser un dos recursos do país que non son 
aproveitadas debidamente; hai clasificadas unhas cento coren
ta e cinco especies que teñen usos industriais, gastronómicos, 
medicinais, agrícolas, etc., e que están a perderse. A casa das 
Ciencias da Coruña conta cunha guía moi completa das algas, 
de Xabier Bárbara. 
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AS RAPAS DAS BES TAS XA EST AN Al coa súa carga de 
tradición e de festa ... Irnos ofrece-lo seu calendario para que 
ninguén perda esta homenaxe ó cabalo: en xuño, no primeiro 
domingo: Torroña (Santa María de Oia). Mougás, no segundo 
domingo. No terceiro: Morgadáns, en Gondomar, e A Capela
da en Cedeira o cuarto domingo ... Xa en xullo, a primeira fin 
de semana: Sabucede (A Estrada), Boimente (Viveiro) e Can
daoso, e ó seguinte a de Amil en Moraña. Por certo, en Sabu
cede queren facer un Museo adicado a esta celebración. 

TERESA DE CAL
CUT A, que nestes 
días visita España, 
segue a contaxiar paz 
e serenidade arredor 
súa, coma unha conti
nuación da aldea cha
mada "oasis da paz" 
que ela coordina a 
trescentos quilóme
tros de Calcuta, e na 
que atopan fogar os 
que non teñen espe
ranza. As súas Misio
ne iras da Caridade 
atenden catrocentas 
casas en noventa paí
ses. 
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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 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA 

Exercer de 
gal ego 

Por TINTXU 

Nos días previos ó inicio da campaña oficial das elec
cións sóubose que os parados en España eran máis de tres 
millóns e que en Galicia, por primeira vez desde moitos 
ano,s as persoas empregadas baixaban do millón. Tamén 
se constatou que a peseta tiña que recuar por terceira vez 
nun ano, de xeito que os nosos cartas en Europa valen 
agora o vinte por cento menos ca hai un ano. Por outra 
parte anunciábannos que se pensaba en comunicar Galicia 
por Madrid cun tren moi rápido, o A VE, anque os propios 
promotores da idea non se poñían de acordo en cando e 
como. Iso sí, concordaban en que a cousa había que 
empezar a resolvela en Madrid, no Guadarrama, coma no 
caso das autovías tamén se empezara por alí; en Galicia 
non importa que as dificultades de circulación polas dife
rentes vías sigan vixentes moito tempo. 

Mentres tanto recibiámo-la visita de varios ministros. 
O de Traballo tivo a brillante idea de nos dicir ós galegos 
que agora xa se acabou a emigración, sen recordar que 
non quedan posibilidades de saída, nin falar dos centos de 
miles que desexarían retornar, pero non atopan traballo 
aquí. Iso si, peor están, como dixo o ministro, os árabes e 
negros do norte de África que están chegando, ou os lati
noamericanos. Pola súa parte os ferroláns, tan duramente 
castigados pola crise industrial, recibiron ó ministro do 
Interior, que lles falou de seguridade cidadá. 

Durante a campaña, socialistas e populares rivalizan 
por demostrar que son eles os que teñen solucións para os 
problemas e por sinalarse mutuamente coma incapaces de 
resolvelos. Desde aquí témo-la impresión de que ámbolos 
dous partidos teñen razón no segundo, en que nin uns nin 
outros foron quen de responder axeitadamente á difícil 
situación. Por iso non estaría mal qu~ o electorado lles 
dea unha oportunidade a outras persoas e grupos, que non 
tiveron ata agora responsabilidades, máis aínda se ternos 
en conta que nos grupos nacionalistas a perspectiva inme
diata do país é predominante. 

Ou sexa, que non estaría mal que centos de miles de 
galegos pensasen o seis de xuño que exercer de galegos 
non consiste precisamente en comer cantas máis pulpa
das, empanadas ou mariscadas ou en toca-la gaita e bailar 
ó seu son, senón máis ben en buscar preto de nós e na 
xente nosa os voceiros das nosas inquedanzas. 

Tamén convén recordar aquí aquela idea que tan 
malos resultados non vén dando, pola que moitos miles 
de persoas se deixan levar polo medo nestas ocasións e 
dan o seu apoio a tal grupo ou partindo do que non com
parten nada máis có medo ou a xenreira polo seu contra
rio. Hai que votar por ideas e persoas e non contra nin
guén, que o demo non se presenta. 



, INTERNACIONAL 

~ Noticias ~ 
Nos últimos días continúan a 

aparecer, nos medios de comunica
ción, noticias sobre problemas aínda 
non resoltos por unha humanidade 
que segue a empeñarse en non evo-
1 u ci onar no camiño da concordia, 
tolerancia, diálogo e das actitudes 
racionais de convivencia. Nela, pre
dominan os instintos da violencia, do 
odio e de non respecto á dignidade 
humana. Un desafortunado exemplo 
deste talante bélico segue a se-lo do 
caso iusgolavo. Xunto a esta noticia 
existen outras que, aínda que teñen 
menos gravidade, non deixar de te-la 
súa importancia, no marco da nosa 
sociedade actual. 

En Palestina segue a Jaita desigual: pedras contra fusís 

En lugoslavia os dirixentes serbios e 
croatas proseguen a súa política de guerra 
e de limpeza étnica salvaxe para liquida
las zonas musulmáns que aínda existen 
na Bosnia. Os nosos soldados comenzan 
a cobrar con víctimas a súa axuda "huma
nitaria e pacificadora". Segundo a Uni
cef, esta guerra xa provocou que 
3.820.000 refuxiados estean nunha situa
ción de emerxencia e necesiten da nosa 
solidariedade. Europa e Estados Unidos 
non se poñen de acordo aínda sobre a 
necesidade de impedir que a guerra siga a 
provocar máis mortes. Os intereses estra
téxicos, políticos e económicos fan que 
este conflicto continúe sendo noticia a 
diario. 

En Alemaña o chamado "conflicto 
do metal" parece que comeza a solucio
narse a través dun diálogo entre os 
empresarios e os obreiros do sector. 
Estes piden que os seus salarios 
sexan iguais ós dos obreiros da Ale
maña Federal. Os mineiros da antiga 
Alemaña oriental teñen agora a 
esperanza de que para o ano 1996 
culmine o proceso de nivelación dos 
seus salarios. 

,, 
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morto 21 persoas, entre elas nenos e 
nenas, víctimas inocentes dos odios e da 
violencia promovida polos adultos. Men
tres tanto as reunións entre árabes e israe-
1ís terminan de novo sen acordo. 

En Italia os xuíces continúan a súa 
loita impecable contra os cidadáns e polí
ticos corruptos. O mesmo tempo a loita 
policial contra a mafia segue a ter éxitos 
ó deter a altos dirixentes. A Igrexa, a tra
vés do Papa, tamén denunciou a degrada
ción dos valores humanos e xa que logo 
relixiosos , no ambiente que creou a 
mafia. 

En Cuba os seus cidadáns están 
enfrontándose ó perigo da epidemia de 
neurite, que causa unha perda progresiva 
da visión. A falta de vitaminas colocou á 
sanidade cubana nunha crise sen prece
dentes. Esta epidemia produciuse nun 
momento no que o país está sometido a 
un forte racionamento de alimentos. A 
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axuda solidaria doutros países faise 
aínda máis urxente e os bloque 
anacrónicos están tendo repercu
sión nos sectores máis humildes e 
non nos gobernantes contra os que 
intentan ir dirixidos. 

En Paraguai os 1, 7 millóns de 
votantes puxeron fin a 39 anos de 
réxime militar. 

En Francia o chamado "plan 
Balladur" comeza a poñer en prác
tica medida máis concretas que as 
prometidas na campaña electoral, 
entre elas a da suba de impostos. A 

dereita conservadora francesa tamén 
intenta impedi-lo acceso á nacionalidade 
francesa dos fillos de inmigrantes. En 
definitiva: aumento de impostos e dimi
nución das actuacións en servicio 
sociais. 

En Xapón a caza de baleas egue 
prohibida tras aliarse 18 paí e contra 
Xapón e Noruega, interesado na "captu
ra con fíns científicos" <lestes animais da 
mar. 

Por último, en Dinamarca no refe
rendo sobre o Tratado de Maastrich triun
fou o "si". Cunha participación do 90%, 
o 56,8% foron votos afirmativos mentres 
que a porcentaxe dos contrarios a esta 
integración europea foron un 43,2%. En 
xuño de 1992 os dinamarqueses dixeran 
"non" a este Tratado. Agora 11 meses 
despois votaron afirmativamente o cha
mado "acordo de Edimburgo" que deli
mita tres campos nos que Dinamarca 

pode quedar ó marxe dos outros 11 
países que suscribiron o acordo, coa 
excepción aínda de Inglaterra: a) 
non obrigatoriedade de acepta-la 
moeda común. 

b) Non necesidade de comparti
la política común de Seguridade 
Europea. 

c) Non o brigatoriedade de 
firma-los acordos relativos á cida-En Xerusalén os incidentes 

entre xudeus e palestinos continúan 
sendo triste noticia. Na primeira 
metade deste mes de maio xa levan 

((- danía europea. 
''.' 
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MOISÉS LOZANO PAZ 
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ENTREVISTA 

ESCAPARLLE Á SOIDADE 

-Os principais problemas dos vellos 
parece que son a soidade, a economía (a 
escasez a das pensións) e mailas enf er
midades, físicas ou mentais. ¿Cal salien
tarías dende a túa experiencia? 

-Fundamentalmente problemas de 
tipo ocial: o desarraigo, a perda de lazos 
familiares, a sensación de inu
ti 1 idade, e outros, que poden 
levar a depre ión . 

-¿Atopas diferencias 
entre os problemas que 
tcñcn os vellos nun entorno 
rural e os que viven no 
medio urbano? 

-Si. O fundamental é que 
nun entorno rural, as persoas 
eguen de empeñando as súas 

actividades normais,mentres 
que no ámbito urbano dáse un 
corte brusco. Xubílanse ós 65 
anos. Se non ocupan o tempo, 
por exemplo, en tertulias ou 
noutro tipo de actividades, 
empezan a quedar na casa, a 

Os vellos cor 

º
psiquiatra Xesús Fraiz, padronés residente en Compostela, é 
especialista en xeriatría, ciencia médica que entende do coi
dado da saúde dos anciáns. Leva realizado máis de 400 entre

vistas feitas a persoas que superaron os cen anos de vida. 191 destes 
encontros foron directamente cos mesmos centenarios e o resto entre
vistas ás súas familias. O resultado f oi publicado o Día das Letras 
Galegas, 17 de maio, baixo o título de La población centenaria en 
Galicia. Neste libro tamén se inclúe un estudio histórico sobre da lon
xevidade e biografías dalgúns centenarios. Visitamos na súa consulta 
compostelana ¿doutor Fai? 

talleres de terapia ocupacional e 
outras actividades que realizar. ¿Ou 
serán guetos nos que se arrecanta ós 
vellos, illándoos do resto da socieda
de? 

-Si, por un lado son gaiolas de ouro, 
pero gozan dunha atención especializa
da, duns contactos con xente da súa 
idade, e así evitan a soidade. Hai persoas 

resulta normal, porque están nun 
ambiente estraño, en moitos casos con 
persoas que nunca es ti veron fóra da 
casa. O lóxico é o refugo da nova situa
ción. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

-¿Cales serían as solucións para 
evitaren o sentimento de 
inutilidade que adoitan ter 
moitos vellos? ¿Como 
fomenta-la relación con 
persoas doutras idades? 
Estou pensando, _ por 
exemplo, no proxecto de 
comparti-la vivenda cun 
estudiante de poneos 
recursos. 

-A min pareceríame 
moi ben que xente que xa 
está xubilada, e que foi 
palilleira, oleiro, pintor. .. 
lle aprendese o seu oficio 
ós compañeiros. Por un 
lado comprendería ós seus 
compañeiros moi ben, ó 
seren da mesma idade, e, 
polo outro, axudaríanlles a 

se integraren; evitaríase esa sensación 
de ser inútiles. Noutros países europeos 
xa está implantado este sistema. 

estancarse. No ámbito rural os vellos, coma as árbores, marren de pé: traballan á derra
deira hora, a Oeus gracias. Non son "inútiles". 

Está comprobado que a 
capacidade física e intelectual prolonga a 
actividade mental. Por iso é fundamental 
que moitos <lestes anciáns, anque ós 65 ou 
70 anos non poden ser chamados anciáns, 
teñan un leitmotiv, un hobby [en definiti
va, e tímulos] e manteñan a ilusión pola 
vida acando froito da experiencia. 

¿GAIOLAS DE OURO? 

-Neste sentido, son útiles as resi
dencias da Terceira Idade e mailos 
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que non teñen familiares que os coiden, 
e están moito mellar atendidos nunha 
residencia. 

Por outro lado, os anciáns residentes 
non se relacionan con persoas doutras 
xeracións e, con este condicionamento, 
favorécese o illamento. 

Hai moitas persoas que non se 
poden adaptar ben ó cambio que supón 
o paso da casa á residencia. Deprímen
se, non colaboran, pelexan coa compa
ñeira ou compañeiro de habitación; isto 

Tamén funcionan moi ben as garde
rías. Consiste is to en que o ancián pase o 
día nun centro da terceira idade mentres 
os seus familiares traballan, e á noitiña 
vaian durmir á súa casa. Polo día hai 
diversas actividades: música, baile .. , que 
sempre que se poida han ser desempeña
das por anciáns, evitando o desarraigo 
social. 



na horizonte 
A CUESTIÓN FINANCEIRA 

-Supoño que para isto habería que 
soluciona-lo asunto das pensións, por
que moita xente non pode pagar unha 
residencia, e seica os asilos non teñen 
moi boa prensa. 

-Habería que ter moito persoal de 
servicio e danse circunstancias que as 
encarecen, pero a solución das residen
cias diurnas resultaría moi económica. 

-No Xapón realizan unha expe
riencia que consiste non "banco de 
horas". As persoas novas dedican 
algunhas horas do seu tempo a coidar 
anciáns para que cando eles sexan 
maiores se Hes devolvan as horas de 
prestación que realizaron. Tamén se 
alugan persoas para que desempeñen 
o papel don familiar. É frecuente alu
gar netos e mesmo fillos. 

-Tamén se alugan avós para que coi
den dos netos se os pais non están, espe
cialmente se falta ese modelo familiar, 

. pero faise no estranxeiro, non en España. 
-¿Chegaremos algún día a tal nivel 

de desarraigo? 
-Eu espero que en Galicia non. A 

relación familiar aínda se mantén moito. 
Ségueselle querendo á persoa maior, res
pectándoa, valorando a súa experiencia. 
Ademais , en xeral , conserva as súas 
capacidades físicas e mentais, polo que 
non ten tanta sensación de soidade. 

PROBLEMAS ENGADIDOS 

-Outro problema constitúeo o 
grande consumo de tranquilizantes. 
Nunhas xornadas sobre abuso de alco
hol, drogas e outras substancias por 
parte das persoas maiores, celebradas 
no 92, dicíase que o 30 por cento das 
prescricións das denomindas "drogas 
legais" están destinadas á Terceira 
Idade. ¿É certo isto? 

-As persoas maiores son moi afec
cionadas a tomar psicofármacos e men
ciñas de todo tipo. Trátase dunha forma 
de chamaren a atención e para que a 
familia estea pendente deles e de quei
xárense: "doéme o estómago" , " teño 
dor de cabeza" . Isto á parte de que o 
organismo se vai deteriorando e está 
máis propenso có dunha persoa nova a 
ter enfermidades. 

Dende un pasado que se deixa atrás, cheo de trabal/os e de froitos, o incerto futuro hase abrirá 
esperanza. 

RADIOGRAFÍA DUN 
CENTENARIO 

-Ti levas entrevistado a máis de 
catrocentos vellos que chegaron ós cen 
anos. ¿Cal é o perfil tipo do centenario 
galego? 

-Galicia é un país de xente lonxeva, 
e aínda dura máis a xente da montaña cá 
do mar. As características comúns dos 
centenarios galegos son estas: 

a) hai máis mulleres centenarias ca 
homes; 

b) en xeral pasaron fame e priva
cións na infancia; 

c) carecen de estudios; 

d) é xente tranquila, sen "estrés", 
que ti vo traballos moi tranquilos; 

e) non padeceron enfermidades, prac
ticamente non foron nunca ó médico. 

Hai que salientar que a demencia non 
medra dos 80 ós 100 anos, e son persoa 
que gozan dunha boa relación co entorno. 

No Estado español, no ano 2.000, 1 
de cada 6 españois pasarán dos 60 anos. 
En Galicia, o 18 por cento da poboación 
actual ten máis de 65 anos. Especialmen
te en Lugo e Ourense, a taxa de envelle
cemento é das máis altas de España. 

SARA PAZ QUIÑONES 

Cumpriría un maior achegamento das xeracions. A distancia é causa lóxica, o distanciamento xa non. 
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MAREIRA SEVERINO GESTOSO 

''A pequena proletaria''. 
Escribe Xaquín Lorenzo, no tomo 

egundo da Historia de Galiza que no seu 
día dirixiu Ramón Otero Pedrayo, o 
seguinte: "O peixe fundamental na econo
mía dos poboadores das costas de Galiza 
é, sen dúbida, a sardiña. Cando ela falla, 
reséntese a vida dos pescantíns na 
mentres que, pola contra, vese 
axiña, no xeito de vida, a chegada ás 
nosas costas de bancos abondosos 
deste peixe ". A cita mantén na 
actualidade toda a súa vixencia, 
nembargantes o pequeno clupeido 
continúe sendo a gran esquecida. 

Un pouco de historia 

Por pouco que busquemos na 
temática pesqueira do País Vasco, 
atoparemos noticias sobre os asen
tamento baleeiros vascos na Penín-

Días de dor 

As familias dos mariñeiros en xeral e 
en particular a dos pescadores, saben que 
con frecuencia o mar soe cobra-las rique
zas que se extraen do seu seo. É un foro 
brutal que fai que tódolos anos moitos 

mesma tarde os barcos facíanse ó mar. 
Atrás quedaban moitos días de reunións, 
amarre de frota, e nervios, moitos nervios, 
debido ó escasísimo prezo (nalgúns casos 
menos de 10 pesetas/quilogramo) de venda 
de sardiña. Aparentemente o problema 

u la do Labrador no século XVI, ou 
do problemas que xa en 1.013 
tiñan en Groenlandia novos vascos 

"Por Sa Xoán, a sardiña molla o pan", canta o naso refraneiro. 
Poucas causas tan familiares coma este peixe nas mesas galegas. 
Este artigo introdúcenos na súa problemática. 

está arraxando pero as partes en liti
xio temen que isto non sexa así. Os 
pescadores ou os seus representan
tes bótanlle-la culpa da baixada dos 
prezos ás importacións masivas e 
culpan disto ó Gobemo Central. 
Este á súa vez deféndense dicindo 
que as importacións non foron tan 
importantes, que solicitaran da 
Comunidade Europea a cláusula de 
salvagarda só se volvesen a produ
cir estas importacións, e que o que 
procede ó funcionar coma Organi
zación de Productores que é como 
se traballa na Europa Azul e non 
con outras fórmulas máis ou menos 
antigas. 

dicad s á pe ca do bacallao con buques 
armado. inglcse . Pero, claro, neste País 
do N r st nde a "rn moría hj tórica" é 
unha d tan tes a ignatura pendente , non 
s' nos fai fá il seguí-la hi toria da peque
na sardiña, a pe ar de tela tan preto. 

NcJa no contara por exemplo, que en 
1.573 e polo Acordo de Domaio, asinado 
pola vila de Canga , Redondela e Vigo, xa 
e u pendía a captura (segundo nos dí Alva

rez Blázquez) "dende o venres, ó solpor, ata 
a media noite do domingo. Deixando o sába
do para a reparación de aparellos e o 
domingo ó servicio de Deus noso Señor". 

Ou podería amosámo-lo que había 
trala tensións xeradas coa aparición "dos 
cataláns" nas Rías alá polo século XVIII. 
Ou fose capaz de explicarse como se fai 
de enrolando o litoral, a costa e os seus 
porto nas primeiras catro décadas desta 
centuria, quizais a tivesemos máis en 
conta. Pero como nin contou, nin amo-
ou, nin tan equera soubo explica-la súa 

fundamental aportación á vida da comu
nicación pe queira galega, foi considera
da empre unha especie de segunda orde, 
e foi tan maltratada dentro e fóra, que ata 
un director de cine e pañol de po t-guerra 
"enviou" ó mariñeiro galego a pescala 
ó Gran Sole, co ben que empre estivo ela 
pegadiña á no a co ta . 
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homes non regresen ós seus lares, e a 
pesca da sardiña non tiña por que se-la 
excepción. Así, aínda está na memoria de 
todos o sinistro ocorrido en Malpica a 
"Os Tonechos" e aínda queda moita xente 
en Moaña e en Cangas que lembren u 
"Ave del Mar". 

Precisamente de Cangas era o sardi
ñeiro "Nuevo Vivi" que se afundía ás oito 
e media do serán, o 13 de febreiro de 
1.962 á entrada da Ría de Vigo ó ser 
embestido por out.ro pesqueiro, e no que 
perdían a vida sete dos seus dezasete tri
pulantes; _e se entre os que so lograron 
salvar estaban cinco rapaces de 15 a 16 
anos, a idade quizais lles xogou unha 
mala pasada -esta vez a derradeira- a 
Xosé Campio, Rafael e Francisco, os tres 
con 63 anos, Femando e Evaristo con 56, 
Narciso con 51 e Alfredo Angel con 41. 

O suceso repítese unha e outra vez, 
cambian os nomes, as idades, o lugar 
pero non a dor. 

¿ ... Emañá? 

O martes 4 de Maio, pasado o medio
día, remataba en Madrid unha xuntanza 
entre o Secretario Xeral de Pesca Maríti
ma, Xosé Loira, os representantes dos pes
cadores e o Conselleiro de Pesca, naquela 

No medio <leste tirotes cruzado -non 
. se esqueza que estamos en tempo preelec
toral-, o Bloque Nacionalista Galego pre
senta no Parlamento unha proposición 
non de leí, na que se precisa que a crise 
non é conxuntural senón estructural, e 
que haberá que elaborar un plan no que se 
teñan en conta os prezos das capturas, de 
renovación da frota, as instalacións de 
frío e as redes de comercialización. Algo 
coñecido por todos dende hai tempo e 
que por causas alleas en moitos casos ós 
propios pescadores, non se acorda de pór 
en práctica. 

Mentres seguiremos suplicando "á S. 
M. se sirva mandar despacha-la súa Real 
Cédula e privilexio para que os estran
xeiros destes ou seus reinos, non metan 
neles sardiñas para vender, nin se venda 
ata que a dos seus súbditos e vasalos e 
dos portos marítimos desta reino e os 
mais de S.M. vendan a que se pesca 
neles, polo aproveitamento das súas alca
balas e salinas, aumento e conservación 
dos seus vasalos e que non se venda a do 
Olanda, Gelanda, Fuslanda, Inglaterra e 
Conualla". 

Claro que isto que nos lembra Artu
ro Romaní sobre un traballo de Ramón 
de Artaza, sucedía en Muros .. . en 
1.619. 



O CAMPO 

''Non hai máis 
·-caminos: ser 

solidarios'' 
O movemento rural cristián de 
Galicia celebra o San Cidre 

º
pasado sábado, día 15 de maio, 
celebraron o San Cidre, patrón 
dos labregos, arredor de 400 

persoas pertencentes a parroquias de 
Galicia onde o Movemento rural Cris
tián ten implantación. O lema deste ano 
era: "Non hai máis camiños: ser soli
darios". 

Parada de Outeiro: unha parroquia 
senil e ira 

O lugar escollido este ano para a 
celebración do San Cidre foi a parro
quia de Parada de Outeiro, no concello 
de Vilar de Santos, pretiño de Xinzo da 
Limia. A razón era ben clara: hai alí 
unha comunidade rural que co seu 
crego, Miguel, á fronte desde hai bas
tantes anos, están dando pasos moi 
interesantes na organización e promo
ción da vida rural: crearon unha coope
rativa de comercialización da pataca e 
de bens de consumo para os labregos. 
Ademais fomentaron desde aí un espíri
to de unión que os levou a poder colo
car no Concello a aquelas persoas que 
segundo eles mellor poderían defende-
1 os intereses do pobo. E iso estase 
notando en desenvolvemento de toda a 
parroquia. 

Todo isto había que recoñecelo e 
celebralo. E isto fomos celebrar tódolos 
grupos do Movemento Rural Cristián 
Galego; e non só isto, senón tamén todo 
o que en tódalas parroquias de Galicia 
se está a realizar para facer máis digna 
a vida dos labregos, para facela máis 
feliz e irmandada. 

U nidos na lo ita, na oración e na festa 

A festa empezou sobre as 11 da 

mañá cando os diversos grupos foron 
chegando e foron desfrutando da acolli
da dos veciños de Parada de Outeiro: os 
saúdos e as apretas, e tamén a proba de 
productos da zona elaborados artesanal
mente nas casas. 

Logo veu o encontro da mañá, no 
que cada grupo de cada zona se foi pre
sentando no que era e no que facía. Un 
tempo especial ocupouno a xente da 
mesma parroquia de Parada de Outeiro, 
para nos explicar con brevidade algo do 
moito que por alí fan. 

Entre presentacións e cantos fómo
nos achegando á hora da Eucaristía, a 
Misa dos labregos, que entre todos 
celebramos con moita viveza e emo
ción. Miguel, o cura de Parada de 
Outeiro, presidiu a celebración, e entre 
todos, desde o máis vello ó máis neno, 
fixémola nosa con moita alegría e espe
ranza. 

Despois da Misa veu, xaora, o xan
tar; o tempo non nos axudou moito, 
pero non nos privou de estar con bo 
ánimo compartindo o que mantén o 
corpo igual que antes compartirámo-lo 
que mantén o espírito. 

Pola tarde visitámo-las instalacións 
da cooperativa da parroquia de Parada 
de Outeiro, e a través daquelas instala
cións introducimos un pouco no entu
siasmo organizativo daqueles labregos 
que, sen seren xente do outro mundo, 

souberon levar adiante cousas de moito 
proveito para a comunidade. 

Xa na última hora de estarmos xun
tos congregámonos na igrexa, o único 
local amplo de que dispoñíamos, para 
facer algo de festa; pequenas pezas tea
trais misturadas con cantiga foi o pos
tre saboroso deste estupendo día de 
festa, no que todos recuperamos e pe
ranza e ánimo para seguir loitando polo 
pan e pola paz, pola xustiza e pola 
irmandade nos pobos e parroquias 
rurais de Galicia. 

Un merecido agradecemento 

A parroquia de Parada de Outeiro en 
pleno, e co seu abade no medio dela, 
merécenos un fondo agradecemento. 
Polo que fan día a día, polo desenyolve
mento que foron conseguindo, pola dis
posición que teñen para seguir loitando, 
polo éxito da súa cooperativa, pola ale
gría que nos demostraron ter, polo ben 
que nos acolleron, pola arnistade que nos 
brindaron, polos productos das súas 
mans que nos ofreceron, polo cariño co 
que nos agasallaron. Para eles todos a 
nosa maior e mellor noraboa. E, de festa 
en festa, de loita en loita, de compartir en 
compartir, ¡ata o San Cidre do ano 94 ! 

MOVEMENTO RURAL 
CRISTIÁN GALEGO 
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ECOLOXÍA 

A auga e as eleccións 
Proximamente irnos ser chamados a 

votar para elixi-los nosos representantes 
no parlamento de Madrid e quero, dende 
a nosa preocupación pola auga, facer 
unhas reflexións por se a alguén lle poden 
axudar a tomar unha decisión sobre o seu 
voto. 

A auga é un ben escaso. A pesar de 
que os recursos no mundo son moitos, e 
dabondo para tódolos habitantes do pla
neta, a súa distribución é moi desigual, 
con países ricos en auga e países total
mente secos. Mesmo na España hai zonas 
-o levante, o sur, asillas- moi secas e con 
graves problemas de desertización, se 
non se actúa xa para levarlles auga. Na 
nosa nación a pluviosidade é irregular e 
xunto á zona occidental e norte con moita 
auga e tá a zona oriental e sur moito máis 
seca. 

658.000 millóns para combate-la seca 

Diante do grave problema da seca que 
e tán a padecr moita zonas de España, o 
g bcrno do PSOE -logo de 10 anos no 

d r- acaba de decr ta-lo combate á seca. 
N n JI de mini tro do J 4 de abril 
1 st an apr b u e un investimento de 
58.0 millón de pesetas para -nun plan 

bianual- combate-la seca. Suponse que 
e te inve timento inicial, grande para un 
de nó ; pero ridícula para resolve-lo pro
blema da seca, engarzará co Plano Hidro-
1 óxico Nacional, que deberá aproba-lo 
novo parlamento que saia das próximas 
elección . Os investimentos no Plano 
Hidrolóxico rondarán os 20 billóns (con 
be) de pesetas nos próximos 20 anos. 

2.300 BALEARES 

12660 
CANARIAS 

536 
CEUTA 

Galicia non necesita 
combate-la seca 

Cando un analiza 
os investimentos do 
PSOE para combate-la 
seca, chega á conclu
sión de que, para o 
goberno, en Galicia 
non hai necesidade de 
combate-la seca ou, o 
que sería máis grave, 
Galicia non se ten en 
conta nas decisións do 
Estado. Con carácter 
de urxencia vanse 
investir 230.000 
millóns; deles maís da 
metade van ó levante; 
uns 70.000 millóns (25%) no sur; nas 
illas o investimento é dun 10%. No norte 
vaise investir 5.664 millóns (2% ); ¿canto 
se investirá na nosa nación? E doado 
entender que se en todo o norte se vai 
investir tan pouca cantidade, e teñen que 
atenderse problemas no gran Bilbao, en 
Asturias, en Cantabria, no norte de León 
e en Galicia, por moi equitativo que sexa 
o reparto, a Galicia non chegará case que 
ren. 

Reflexións para a votación 

Nun tema tan crucial como é o da 
auga vemos cal é a consideración en que 
nos ten o gobemo central. O PSOE preo
cúpase, e moi~o, do levante e do sur; pero 
practicamente nada de Galicia. ¿Cal é o 
comportamento do goberno da Xunta? 
Dende que se aprobou, polo executivo de 
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Madrid, o investimento para combate-la 
seca, non dixeron nin pío. ¿É que non son 
capaces de def ende-los intereses de Gali
cia diante do goberno central? i,É que 
logo descoñecen cal é a real necesidade 
de auga en partes de Galicia? ¿É que o 
gobemo do PP é tan centralista que non 
quere enfrentarse ó PSOE en problemas 
de política estatal? ¿ Ou será que tampou
co, como ó PSOE, non lle interesa Gali
cia? 

Votar é un dereito, pero tamén un 
deber. Cando vos decidades a votar toma
de en consideración cal é o comporta
mento dos nosos gobernantes para cos 
nosos importantes problemas. 

MANOLO R. BERMEJO 
Catedrático de Química Inorgánica. 

CATALUÑA 

SUR 

MELILLA 3.233 1 27.0IQJ 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 39) 

Aharón, socio intérprete (Ex 4) 

A tribo de Leví non tiña territorio e 
especializouse no sacerdocio institucio
nal. Ata o de agora só coñeciamos un 
sacerdocio natural, o do pai de familia. 
Agora f aise presente a institución do 
sacerdocio e isto por influencia da tra
dición sacerdotal da Biblia. A carón do 
guieiro e profeta Moisés, a escala 
sacerdotal quixo incluir a Aharón, 
facéndoo "irmán" de Moisés. Había 
que facer entrar en escena o sacerdocio 
levítico e o sumo sacerdote (1). 

1Moisés díxolle ó Señor: "Os israelitas non 
me crerán nin farán caso de min. Dirán: O 
Señor non se che apareceu". 20 Señor pre
guntoulle: "¿Que é iso que tes na man?" El 
respondeu: "Unha vara". 30 Señor díxolle: 
"Tíraa no chan". El tirouna. A vara conver
teuse nunha cobra, e Moisés fuxía dela (2). 
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A tribo de Leví, quizais se viu forzada potas 
circunstancias históricas a se especializar no 
culto. Naceu así o clero ou clase sacerdotal. 

Os encantadores de serpes producían nelas unha rixidez patolóxica. Moisés 
non vai ser menos: 

40 Señor mandou a Moisés: "Bótalle a man e cóllea polo rabo". El botoulle a man 
e agarrouna. A cobra trocouse de novo en vara na súa man. 5"lsto é para que 
crean que se che apareceu o Señor, o Deus de teus pais, Deus de Abraham, de 
Isaac e de Xacob"(3). 

A continuación -versículos do 6 a 9, o autor sagrado describe outra acción 
máxica: o poder de Moisés para producir de súpeto a lepra e curala. Pero 
Moisés resístese á misión (4). 

10Moisés desculpouse: "Ai, Señor; eu non son home de labia: non o era antes de 
hoxe, nin o son desde que ti falas co teu servo. Son torpe de palabras e de lingua". 
11Respondeulle o Señor: "¿Quen lle dá ós homes a boca? ¿Quen os fai mudos ou 
xordos, tortos ou cegos? ¿Non son eu, o Señor? 12Agora, ti vai. Eu estarei na túa 
boca e ensinareiche o que has dicir". 

Desta pasaxe algúns conclúen que Moisés era tatexo. Non é necesario que así 
sexa, e pode ser un recurso literario para expresa-la resistencia de Moisés. O 
documento iavista pintanos así a impertinencia de Moisés: 

13Moisés dixo: "Ai, Señor; manda outro, o que a ti che pareza". 140 Señor enfa
douse con Moisés e díxolle: "¿Non está ai teu irmán Aharón, o levita? Eu sei 
que el é un home de palabra fácil. El sairá ó teu encontro e alegrarase de verte. 
15Ti falaraslle a el e pora-las miñas palabras na súa boca. Eu estarei na túa boca 
e na del e ensinaréivo-lo que habedes facer. 16El Calará por ti ó pobo. Será o teu 
voceiro e ti serás para el coma Deus. 17Leva na man esa vara, coa que fara-los 
sinais" (5). 

Xosé Chao Rego 

l. Moisés e Aharón non foron 
im1áns no sentido noso da palabra, 
fillos dos mesmos proxenitores. O 
seu parentesco é unha creación da 
tradición. Dende logo, as diferen
cias que aparecen entre os dous na 
Biblia son moi fortes e delatan ori
xes distintas e cultos diver o . Po i
blemente a tribo de Leví estaba 
vencellada ó oasis de Cadex-Bar
nea. Hai hipóteses que sitúan a 
orixe de Aharón na montaña de 
Seír, en Edom. Nos textos antigos 
Aharón nunca aparece en Exipto e 
nos recentes non é máis ca un aso
ciado de Moisés. 

2. Máis adiante hase falar do caxato 
de Moisés, coque realizará marabi
llas. Nunha primeira impresión, 
este caxato sería a moca de pastor 
para achama-las cabras e ovellas. 
Claro que nada impide que o consi
deremos, tamén, coma o cetro ou 
bastón de mando do guieiro do 
pobo. Pero aquí fálase de vara, e 
isto remítenos á vara que utilizaban 
os magos para exerceren a súa arte, 
moi prestixiada en Exipto: a maxia 
formaba parte da instrucción, e 
Moisés era un instruído. O acto 
que van seguir, son de pura maxia. 

3. Non estaría mal lembrar que a 
serpe era un símbolo do poder do 
faraón, de xeito que o dominio que 
agora Moisés experimenta sobre a 
cobra sería un anticipo da preemi
nencia que o novo deus, lavé, ha ter 
sobre o divino faraón. Polo demais, 
serpe e caxato constitúen símbolos 
fálicos en diversas culturas: emble
mas do poder, por suposto masculi
no. 

4. A vocación do profeta Xeremías 
cóntasenos de xeito semellante á de 
Moisés (Xen 1, 6-9). Moisés resís
tese e así aparece con maior clali
dade que a iniciativa non procede 
del, senón do novo deus: lavé. 

5. Queda ben definido o papel de 
Aharón, de perfecta subordinación 
a Moisés. Moi atrevida a imaxe: o 
profeta é a voz de Deus, e así como 
Deus lle fala directamente da Moi
sés, este será un pequeno deus que 
lle ha falar a Aharón, que non será 
profeta directo de Deus, senón de 
Moisés. 
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O CARÓN DO LUME 

Chegadas e tas datas aparecen nos 
xomais noticias de nenos e adolescentes 
que deciden acabar coa súa vida, acha
cando estes feitos ós fracasos nos exames 
cos que se pretende valora-los seu rende
mento. 

Aínda que os exames que hoxe coñe
cemos coma un feito xeneralizado nos 
estudios primarios son relativamente 
recentes, están perfectamente instalados e 
constitúen un elemento crucial na prácti
ca escolar. Pasa con eles coma se o ser
ven te se puxese no medio da casa a 
gobemala e os amos a servilo a el. O esti
lo da avaliación e o tipo de exames con
diciona todo o clima das aulas (tamén das 
casas), as tarefas dos alumnos,. .. Tingue, 
ás veces de negro e vermello, todo o pro
ce o de aprendizaxe. 

A necesaria avaliación 

Normalmente a avaliación ("xulga-lo 
valor u mérito de algo") está presente en 
t da a tividade humana: xulgamo a cali
dad dun rvicio médico, dun coche, 
dunha alim ntaci n, dun libro, dun e pec
tá ul ,. .. Na ducación e colar, activida
d e mplexa e tan importante para a per
viv ncia e progreso dos modernos grupos 
o iais, e tá máis que xustificada: o máis 

normal é que despois de planificala e rea
lizala se avalíe o proceso e os seus resul
tado . 

E ta valoración deberá efectuarse ó 
comezo, durante e ó final do proceso, 

Exames, notas e .... 

como así fan moitos 
profesores. Algo seme
llante á preparación das 
comidas: observamos e 
valorámo-las caracte
rísticas dos peixes e 
verduras ó natural, pro
bámolos de sabor e tex
tura durante a cocción e 
reciben o veredicto 
final dos comensais. 

Gato por lebre 

A avaliación é 
necesaria, pero os exa

me s abrúmannos de Desde pequenos, a marchas forzadas. 
maís. ¿Por que a avalia-
ción se fixo sinónimo de exame e control 
exclusivamente do que sabe o alumno? 
¿Por que non se examina tamén, por 
exemplo, a organización do ensino, as 
condicións físicas e sociais dos centros, 
os métodos empregados polos profeso- -
res, ... ?, é dicir, non só un producto final, 
senón todo o proceso e a tódalas persoas 
implicadas. 

¿Por qué se avalían sobre todo os 
coñecementos verbais mecánicos e 
memorísticos e non a comprensión de 
conceptos, o dominio de procedementos 
de busca e elaboración persoal e en 
grupo, o saber aplica-los coñecemen
tos, ... ? 

Os tan pouco obxectivos exames son 
usados, a maiores, moi frecuentemente, 
máis coma ameaza e forma de control dos 

alumnos que para rea
xusta-la acción peda
góxica ó comproba-lo 
nivel de logos dos 
obxectivos da educa
ción; máis p·ara selec
cionar ós pretendida
men te mellores que 
para axudar a todos. 

Sobrevivir en tempo 
de exames 

Pero, ademais de 
todo o <lito, en parte 
a causa disto, a expe
riencia dos exames 

estudiante e é vivida moi negativamente: 
menor rendemento do normal, ansieda
de, medo, agresividade contra familiares 
e compañeiros, ... E os adultos, conscien
tes da importancia que socialmente 
teñen as calificacións o btidas polos 
nenos, tratando de non seren tragados na 
Voráxine competitiva, ás veces agravan 
o problema. Os pais non deben ser lixei
ros coa educación dos fillos, é dicir, 
deben axudalos a seren responsables e 
non malcriados. Pero, asegurado iso, 
deben manifestarlles ós seus fillos, sen 
que dea lugar a dúbidas, que os queren e 
os aceptan e que están_ orgullosos deles 
tal e como son, independentemente das 
calificacións o btidas; ofrecerlles un 
ambiente de serenidade e axudarlles a 
relativizar, desde a experiencia que dan 
os anos, os efectos dunha situación pasa
xeira, que ¡non é para tanto! Todo isto 
non é moi difícil pero require algo de 
arte e coidado, tendo en conta a propia 
maneira de ser dos nenos: a uns haberá 
que axudarlles a poñe-los pés na terra e 
a outros darlles ás. 

Así evitaranse ou aliviaran.se situa
cións dolorosas polas que pasan moitos 
nenos. Situacións que non considero que 
haxa que dramatizar, pero tampouco 
debemos renunciar a cuestionar e a tratar 
de cambiar esta práctica pedagóxica, tan 
inxusta ás veces e creadora de tanta mar-
xinación. 

Non perde o sono aínda porque non padece exames. xera moita tensión no LOIS FERRADÁS. 

RlltlA-14 



O NOSO TABOLEIRO 

Irimia quere ser peregina 
O pasado día 8 de maio celebrouse no 

Castiñeiriño, Santiago, unha pequena reunión 
para ir perfilando cousas relativas á peregri
nación que para o verán ten disposto organi
zar Irimia. Velaquí algunhas das cousas de 
máis interese das que alí se falaron. 

Cambio na data de peregrinación 

De momento só había <lúas persoas 
dispostas a facer íntegro o camiño de 
Santiago, é dicir, desde Roncesvalles ata 
Santiago de Compostela. Por iso pareceu
nos razoable prescindir de organizar ~sta 
alternativa de peregrinación desde Irimia. 
E, como as datas da peregrinación por 
terras de Galicia, desde Pedrafita ata San
tiago, estaban antes dependendo da posi
ble peregrinación longa, ó suprimir esta, 
pareceunos tamén oportuno cambia-las 
datas para a peregrinación por Gal.icia. É 
dicir, que se antes a peregrinación estaba 
marcada para os días 8-15 de agosto, 
agora queda para os días 1-8 de agosto. 

Outros detalles de interese 
Na xuntanza do 8 de maio falouse bas

tante sobre o que por dentro debía anima-la 
peregrinación. Pareceu ben que cada día, a 
maiores da dinámica xeral da peregrina-

· • Smo• 

ción, se fose afondando nalgún tema de 
interese para os camiñantes. Escolléronse 
de momento estes: ser solidarios, ser cris
tiáns galegos, natureza descuberta, gozada 
e coidada, un pobo cunha historia e cunha 
cultura, o Ano Santo, diálogo xeracional. 
Cada un <lestes temas estaría atendido e 
animado durante o día por algunhas perso
as concretas que xa se designaron. 

Tamén se viu oportuno que ó remate 
da peregrinación se celebrase unha Euca
ristía nunha capela da catedral composte
lana; pensábase na capela da Corticela. A 
esta Eucaristía, coma a tódalas etapas e 
actos da peregrinación, estarían invitados 
todos cantos quixesen asistir. 

Á parte do que o mesmo camiñar é e 
significa, tódolos días teriamos un encon
tro maior da xornada, onde poder com
parti-lo que vivisemos durante o día. Este 
encontro estaría animado cada día polas 
mesmas persoas que durante ese día dina
mizan o tema da xornada. 

Ata o presente hai trinta e tanta per
soas apuntadas. ¡Ánimo e para adiante, 
que pode ser unha experiencia ben fer
mosa e proveitosa! Se queres apuntarte, 
faino dirixíndote á Secretaría de Irimia, 
Apartado 980, Santiago de Compostela. 

GRUPO ORGANIZADOR DA 
PEREGRINACIÓN. 

O que non reciba Irimia que levante a man 
Hai subscritores desta revista que non recibiron o número 410 (que tiña de portada o titular "Benia ós pacifistas). Foi un fallo 

do ordenador que imprime as etiquetas. 
Pedimos desculpas. E o que non a recibise, que reclame. 

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

ga 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (8) 
Eufemismo e disfemismo 

Moitas veces encubrimos con pala
bras delicadas unha realidade. É o que se 
cham eufemismo. E hainos simpáticos. 

Por veces, sen que saiba un por que 
razón, critícase a alguén argüíndo a mala 
conducta de súa nai. Xa sabedes. Pódese 
dicir pola brava, claro. Faino calquera. 

Pero hai vontade de estilo en dicilo 

doutro xeito: 
Ese f oi amasado en mala artesa. 
Foi cocido en malforno. 
É fillo de trala silveira. 
É enxerto bravo. 
E moitos outros que vós sabedes e 

podedes comunicar. 
Din en Lubre para falar dun que 

emigrou e alá engedellouse con outra 
muller e abandonou a familia: 

-Foi a Cuba para gañar prá hucha e 
mandoulle os cornos. 

E, cando se quere dicir que alguén 
está tolo, que usa xenialidades e rarezas, 

-Ese acorda un día en Conxo 
onde, como todos sabemos, está o 

máis importante hospital psiquiátrico de 
Galicia. 

E ós que están moi mirrados díselles 
que están a estudiar para lebreiros. 

É curioso como en galego somos 
moi mirados para pronunciar palabras 
tabú, agora que na cidade incluso as 
meniñas de EXB son unhas lerchas de 
mal falar. E, sen embargo, a brutalidade 
da expresión ten clara intención estilísti
ca. É o caso do disfemismo en expresións 
coma É un carto-no-cu ou non perde nin 
a merda que caga para dicir que é moi 
rañica. Ou non lle colle un gran de millo 
polo cu, para dicir que está cheo de 
medo ou é un medricas. 

E, cando se comparte o medo, dise 
ímola andando, que se ti levas medo eu 
vou tremando. 

ESPACIO RESERVADO PARA' 
PROPAGANDA ELECTORAL 

"Nas vindeiras eleccións 
como dixo Fu-man-chú, 
os galegos, coma chinos 

seica irnos ir de .... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Chamados a elixir 
goberno o 6 de xuño 

ternos que ir pensando a quen 
poñémo-la firma e cuño. 

2. De momento asistimos 
a unha batalla campal 

que delata nalgún líder 
pouca estatura moral. 

3. Atácanse sen pudor 
indo directos ó vulto; 

xa non defenden programas: 
o que importa é o insulto. 

4. Hai ademais unha cousa 
nas eleccións, que despista; 

eu non voto a quen quero 
pois pecha me dan a lista. 

5. Así vos é: non elixo 
nin programas nin persoas: 

voto un partido e as listas 
que sexan malas ou boas. 

6. Se fosen listas abertas 
o meu voto ía directo 

a quen, de calquer partido, 
merecese ou meu creto. 

7. E aínda teñen o descaro 
de poñer de derradeiro 

a quen non será elixido 
pero é cebo certeiro. 

8. Dese xeito, dos partidos 
sufrímo-la dictadura: 

¿chámase isto democracia 
ou só é unha envoltura? 

9. Con todo, cómpre votar 
porque é xeito conveniente 

de amosar, co noso voto, 
a conciencia disidente. 

10. A nosa hipótese é esta: 
o voto que ha máis valer 

é o que axuda á oposición 
non o que eleva ó poder. 

11. Polo mesmo, o "voto inútil" 
non erra nin desvaría, 
e o voto nacionalista 
é protesta e profecía. 

12. Hai que andar con moito tino 
para non votar nas fumas 

que son covas ou cavernas 
¡hai que facelo nas urnas! 




