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,, 
Mes de Animas 

A xente moderna, e aínda máis a que se di post
moderna, ten o perigo de confundir moitas causas. Por 
exemplo, aínda hai quen tala do culto ós defuntos en Gali
cia como se se tratase dunha especie de manía necrolóxi
ca, dun atraso supersticioso. Parécenos que tales progre
sistas entenderon moi pouco do canto. 

Nos diversos pobos, a memoria dos mortos é algo 
máis ca unha lembranza romántica ou agradecida. Consti
túe un sistema simbólico, é dicir, unha construcción que 
se fai, a partir dos sentimentos do pobo, para lle dar signi
ficado non só á marte individual, senón tamén á vida 
colectiva. 

O sentimento que está detrás desa memoria dos 
defuntos é o de que existe unha solidariedade entre as 
diversas xeracións e a conseguinte posibilidade de esta
blecer contactos -por suposto non físicos, senón simbóli
cos-, entre diversos tempos: o da nosa existencia actual e 
a dos nasos devanceiros. 

Por iso, o feíto de que moita xente en Galicia pense 
que é posible a comuñón e comunicación coas Ánimas 
non constitúe ningunha parvada, senón o sabio recurso 
para establecer una cohesión e continuidade na vida 
colectiva donoso pobo. 

Outra causa é que este sentimento, anterior ó cristia
nismo, sexa aproveitado pola oficialidade para meter 
medos ou crear dependencias. Por exemplo, teimando en 
que existe un lugar de castigo temporal -o purgatorio- do 
que se poden sacar almas a forza de misas pagadas, por 
máis que estas leven o sacralizado nome de sufraxios e o 
cobro reciba o honorable título de estipendio. 

O tema do purgatorio é merecente dun tratamento 
específico, e comprometémonos a realizalo nun próximo 
número. De momento apuntámonos a que o Día de 
Defuntos e a Festa de Tódolos Santos vaian xuntiños, 
porque non nos cabe no maxín que Deus preparase un 
lugar de suplicio. Consideramos que a súa salvación é 
gratuíta e non precisa dos nasos sufrimentos. Outra 
causa é que nós esteamos necesitados de purificación, 
pero Deus pode acadala sen traumatismos nin ameazas: 
dende o seu amor. 

Polo tanto, o tema do Mes de Animas cumpriría enfo
calo máis dende o punto de vista cultural ca relixioso. 
Parécenos un desvío histórico que a Eucaristía, celebra
ción central da fe, pasase a esa taima de dicir misas dedi
cadas. Os historiadores da lgrexa son moi críticos á hora 
de xulgar este desvío instrumental da dimensión orixinal 
eucarística. 

Mesmo podemos caer nesa incoherencia que fai pen
sar que cantas máis misas, mellar para a salvación. Se 
din que a Misa ten un valor infinito, ¿a que vén iso de acu
mular misas como se o infinito puidese medrar cuantitati
vamente? Neste caso, e no nome de Deus, poñeriamos 
en situación privilexiada ós ricos, que son aqueles que 
poden pagar misas, novenarios e trintenarios -as misas 
gregorianas-, mentres que os esfarrapados agardarían 
nese ostracismo purgante que os retén fóra da esfera da 
liberación. Serían aqueles dos que nin Deus se lembra. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Solidariedade trampulleira 
Os galegas estámo

nos facendo maiores 
neste século. E a cousa 
vai moi de vagariño, como 
cando madurecen os froi
tos máis logrados. Pero 
vai. 

Cando eramos máis 
nenes tíñannos convenci
dos de que eramos pouca 
cousa. O noso non era alá 
de moito mérito. Tiña máis 
aquel o que viña de fóra, 
o que, por ser alleo, chei
raba a adulto e sabía a 
superior. 

Pero cando un se fai 
maior, vai perdendo a 
inxenuidade. E no camiño, 
loita por vence-las depen
dencias. Se cadra, porque 
estamos a medio camiño, 
aínda hai unha boa parte 
do noso corpo social que 
está fascinado polo alleo, 
que fai depende-lo seu 
ser e o seu opinar dos 
Grandes Intérpretes da 
nosa historia. E se cadra 
tamén porque estamos 
madurecendo de vagar, 
sen arrebatarnos, hai 
tamén unha parte de nós 
en plena adolescencia, 
pero eso é outro tema 
para outro trasno. 

Pero xa abonda. 

O xornal de máis tira-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

da de Galicia titulaba o 9 
de setembro: "Galicia se 
aleja de España a pesar 
de la mayor solidaridad 
recibida". Esa é a interpre
tación oficial: somos gra
vosos e inútiles. Somos 
algo máis ca un país se 
xubilados: somos un país 
a punto de xubilarse. 

iVeña xa ... ! É que hai 
solidariedades que matan. 
E o mesmo conto co do 
Mercado Común. Aquí 
estabamos tranquilamen
te, modernizando paseni
ñamente as nosas explo
tacións agrarias, a nosa 
industria, a nosa pescaría. 
E, ¡raios!, que nos poñen 
unha lousa e nos conde
nan a se ananos. Vere
des, de aquí a pouco van 
empezar co conto en ver
sión europea: "Galicia vai 
coma os cangrexos a 
pesar das nosas axudas 
anti-pobreza e dos nosos 
fondos anti parásito". 

¡Oia, señor dirixente!, 
eu quería deixar de ser 
pobre, ¿sabe?, para non 
ser unha rémora e non lle 
ter que pedir esa esmola 
que tan amablemente 
vostede me dá, e tan mal 
eu administro. ¿Podía por 
favor quitarme a bota de 
enriba? 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez Prieto 

Un recanto onde Deus se agacha 

Non importa que vos diga os 
seus nomes. É un matrimonio cal
quera. Un matrimonio máis ben 
novo, andan sobre os trinta e tantos 
anos. El é mestre, ela non ten traballo 
retribuído. Viven en calquera pobo 
de calquera parte de Galicia, pero 
son reais, de carne e óso. 

Hai xa anos que casaron. Daque
la, polo si ou polo non, non puideron 
ter familia. Achegados como anda
ban ó mundo dos nenos, non recea
ron en incorporar dúas picariñas á 
súa familia recén feita. Cando eles 
medraron, canda eles descubriron a 
alegría de vivir sendo queridas e que
rendo, cando eles aprenderon a des
cubri-lo cariño a Galicia toda, á nosa 
lingua, ós débiles. 

Cando todos menos o agardaban, 
cando estes nosos amigos xa proxec
taban incorporar un neniño máis á 
súa familia, daquela si que teñen 
unha neniña de seu. E a neniña nace con 
problemas, ten que estar ingresada unha 

tempada na Residencia, ten que ser 
operada xa de noviña, terá que repetir 
esa operación máis adiante, ten que ... 

Alguén, torpe nas cousa de 
Deus e da xente, rebelarase contra 
esas dificultades que lle apareceron 
a unha familia onde o amor ten sem
pre as portas abertas. Algún, parvo 
de todo, igual chega a dicir: e 
¿como Deus non mirou por eles, se 
eles miraban tanto polos pobres de 
Deus? E outras cousas polo estilo, 
propias de quen non ten sentido de 
vida, e quere explícalo e encerellalo 
todo botando man de explicacións 
baratas. 

Moita satisfacción me dá saber 
que son amigo <leste matrimonio, que 
cando queira podo irá súa casa, visi
talos, estar con eles, falar, admira-la 
súa capacidade de amor, cuestionar
me o que eu fago ou deixo de facer. 
Son coma Deus para min. En ínanme 
que Deus anda moito mái por medio 
de nós do que eu, nas miñas ocorren
cias, podía imaxinar. 

Todos invitados a -mesa da festa. 

Non valen as escusas de cada domingo 

Domingo XXVIII do Tempo Ordinario (10 de Outubro) 
"Dixo Xesús: Aseméllase o Reino dos Ceas a un rei que fixo as 
vodas ó seu fillo. Mando u os seus criados ir chamar ós convi
dados, pero estes non quixeron ir. ... Os criados, saíndos os 
camiños, trouxeron a tódolos que atoparon: bos e malos. E a 
sala encheuse de comensais" (MT 22, 1-14). 

Domingo XXIX do Tempo Ordinario (17 de Outubro) 
"Dádelle ó Cesar o que é do César e a Deus o que é de Deus" 
(Mt 22, 15-21). 

,-.JEXAMos .. • , 
cOO~UENG 
ESti.i~? 
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A PENEIRA 

CARLOS MÉNEM, Presidente da 
Arxentina, agora parece que si é verdade 
que visitará Galicia, xa que outros man
datarios fallaron á in~itación de Fraga. 
Ménem converteuse nun ambicioso de 
poder e nun inimigo de intelectuais e 
xornalistas, e agora mesmo da ONU, 
que solicita a súa colaboración pra des
cubrí-la desaparición de centros de 
arxentinos nas mans dos militares entre 
mil novecentos setenta e catro e oitenta 
e un. Ménem non escoita, entretido en 
frivolidades e liortas polo poder. 

CENTRO UNESCO DE GALICIA 

O CENTRO UNESCO DE GALICIA organiza ó 
1 ng d te cur o varios "seminarios" e actividades 
de f rmación e en ibilización cultural que paga a 
pena dar a coñecer en colaboración co Grupo "Comu
nicación-Cultura" de Pontevedra. Patrimonio natural 
e eco ocial, turismo rural, cultura tradicional e acción 
cultural local... Pra máis información o teléfono: 986-
870633 .... 

Alfonso Blanco Torrado 

XOSÉ MANUEL CARBALLO, 
pasa por ser un dos grandes "comu
nicadores" deste país, segundo espe
cialistas dos "medios de comunica
ción", e sobor de todo, polo eco que 
fai xurdir no pobo. Nestes días é o 
encargado de pregoa-las festas das 
San Lucas de Mondoedo. Mais 
podemos escoitalo tódolos luns na 
Radio Principal da Tena Cha e do 
Val de Lemos no seu programa: 
"Contos pra non esquencer" ou 
divertirnos lendo as súas historias a 
carón do lume, tal como as recolle o 
xomal de Lugo: "El Progreso". 

OS CEMITERIOS son un dos 
espacios sagrados das nosas parro
quias e a súa construcción non 
sempre é a mesma; hoxe irnos 
salientar esas agullas de gra que 
queren fura-los ceos da Tena Cha 
nas que os canteiros de Román cre
aron arte funeraria: cemiterios de 
Oleiros ou Goiriz en Vilalba, Buriz 
ou Labrada de Guitiriz, Seixas de 
Cospeito ... A morte tamén apreta 

os petos, así só un metro cadrado de terreo no cemiterio de Boisa
ca chega a custar vinte mil pesetas; isto non impide que os gale
gos nestes días de santos gastemos dous mil millóns de pesetas en 
flores. 

< Atención, subscritores: 

-
-w -

Nestes próximos días comezarán a enviarse os 

reembolsos correspondentes á 

subscrición do ano 1993. 

Por favor, atendédeos. 

O mesmo reembolso servirá de recibo. 



VERDADEIRAS 
TESTUMUÑAS 
DO MUNDO QUE 
ESTAMOS A 
FACER e soñar 
son varios creado
res que nestes días 
expoñen a súa obra: 
o fotoxornalista 
Xurxo Lobato, que 
aparece na fotogra
fía, amosa as súas instantáneas baixo o título de "'Jalisia"'. O 
desaparecido Chichi Campos pode ser apreciado no Museo 
do Pobo Galego na exposición: "Unha visión aguda e verti
xinosa da Galiza"; no Museo de Arte Cqntemporánea de 
Santiago é Maruxa Mallo a artista convidada ... 

FEIRAS E MAGOSTOS enchen por Santos 
as nosas rúas e paseos de cores e recendes de 
outono, coma estas follas de castaño estradas 
polos camiños de Galicia. Feiras de Santos en 
Monterroso, Betanzos, Gontán, Chantada ... , e 
magostos por tódalas vilas e aldeas quentando 
os corazóns das nosas comunidades. 

NADA MÁIS 
QUE PAR
CHES son os 
que se están a 
dar pra solucio
na-lo problema 
das cotas do 
leite. Urxe a 
recolleita de 
todo o leite 
producido nas 

explotacións e a un prezo mínimo de corenta e sete 
pesetas/litro; pra reivindica-la dignidade deste sector van 
organizarse presións de todo tipo. 

A TELE-FRAGA foi un 
dos "brancos", ou mellor, 
dos puntos escuros, desta 
campaña electoral... Xor
nalistas e políticos baralla
ron cifras que arrepían a 
calquera: o vintecinco por 
cento da publicidade da 
TVG é da Xunta sobre a 
súa xestión; os gastos de 
propaganda da Xunta nun 
ano andan polos once mil 
millóns de pesetas, e 
segundo estudios doutros, 
nos catro anos de lexisla

GONZALO 

tura gastaríanse trinta mil millóns ... 

O NOVO CURSO 
DE CATEQUESE é 
sempre un estímulo 
prás comunidades. 
Este ano a idea
motor de arranque é 
clara: "A catequese, 
camiño para seguir a 
Xesús". Salienta-lo 
proxecto dunha 
Catequese de Adul
tos e da constitución 
dun grupo de anima
dores pra este nivel. .. 

A ANOREXIA E A BULI
MIA, ou o que é o mesmo: o 
rexeitamenteo a alimentarse, 
rodeado de moitos outro sín
tomas ... , corneza a preocupar 
tamén aquí. Coma noutro 
eidos da vida cotiá, son o 
americanos o encargado de 
enchernos de número : cento 
cincuenta mil mulleres anoré
xicas morren tódolos anos. Ou 
corenta casos ó ano por cen 
mil mozas neste Estado, que 
poden medrar nesta época de 
culto ó corpo .... 

En moitas das nosas parroquias son as catequese as 
que manteñen viva á comunidade. 



GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

I 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

I 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 
I 08008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

Zurbano, 46 
I 2801 O MADRID 

Teléf.: 91 - 31 O 48 30 

Habana, 20 
I 32003 OURENSE 

Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

' 

' 

Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

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

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

RlltlA -6 

POLÍTICA 

Guerra e 
Paz 

Por TINTXU 

As novas das últimas semanas no ámbito internacional 
tiveron fortes contrastes. A situación máis grave e dolorosa 
foi o estoupido do conflicto de Moscova. Pero tamén houbo 
novas inquietantes de Azerbaián ou de Somalia, sen esque
ceñ-la enorme catástrofe natural da India. En contraste 
témo-los tímidos avances da paz en Palestina, o cambio da 
situación en Angola, as eleccións pacíficas no Paquistán ou 
os novos pasos para a normalización en Sudráfrica. 

Desgraciadamente o factor decisivo da evolución de case 
todos estes conflictos amosa as limitacións da democracia no 
ámbito mundial: os pasos dados foron case sempre dictados 
pola presión política e económica nos Estados Unidos e 
moito menos por unha actitude racional das partes enfronta
das. 

O caso de Moscova foi flagrante: os medios de comuni
cación sobre todo, pero mesmo algunhas autoridades públicas 
que no primeiro día falaban do autogolpe do presidente, xus
tificaron logo todo o que fixo despois, incluídas as medidas 
de excepción, prohibición de partidos políticos, asunción dos 
poderes do Parlamento e mante-la celebración dunhas elec
ci óns "democráticas" nestas condicións, dentro de dous 
meses. 

A razón de "estado" xustifica todo, como pasara hai 
algúns anos co inefable Fujimori no Perú. E quen teña repa
ros que poñer, non é máis ca un comunista e, polo tanto, sen 
dereito a opinar (anque sexa para equivocarse) xa que non é 
demócrata pola definición patentada polos outros, que son 
infalibles na materia, como teñen tan demostrado. 

Foi a mesma presión americana a que obrigou ós rebel
des da UNITA en Angola a recoñecer agora, despois de moi
tos meses de loita sanguenta, que as eleccións que eles perde
ran eran lexítimas e tiñan que pecha-los case dous decenios 
de guerra civil. 

Tamen vémo-lo mesmo peso do tío Sam no cambio de 
situación en Palestina e no camiño para a eliminación do 
gobemo racista de Sudáfrica. Son datos a ter en conta á hora 
de avaliar estas situacións de xeito que a ledicia que nos pro
ducen os avances logrados non nos faga esquece-la necesida
de de que se afiance a forza da razón na solución destes con
flictos. 

A razón da forza segue primando noutras áreas de con
flicto. Bosnia, Somalia ou Azerbaián, tres casos tan diferentes 
e tan graves, poden ser exemplos destacados. En Somalia, 
Estados Unidos toma conciencia do agravamento da situación 
porque mataron ignominiosamente varios soldados america
nos . A morte de ducias de miles de indíxenas era, seica, 
menos grave. Os casos tan crueis de Bosnia e Azerbaián 
espertan nos poderosos aquela clásica reacción que ternos en 
situacións parecidas, nas que non ternos un interese persoal: 
por min, que se maten. 



TERCEIRO MUNDO 

De Nicaragua a Galicia 
Organización gandeira 

Cherna Ampudia é un amigo que leva sete 

anos traballando en Nicaragua. No pasado verán 

estivo en Galicia e tivemos ocasión de conversar 

sobre a vida naquel país. 

Na zona gandeira na que traballan intentan 

que cada familia poida dispor dunha vaca para o 

seu sostemento. Os labregos xúntanse e organizan 

a busca de subvencións e axudas para conseguí

.los primeiros animais. A cada familia entrégaselle 

unha vaca e queda comprometida a pagala no 

momento en que esta dea un xato. 

O pago consiste na entrega deste xato á comu

nidade para que, á súa vez, o xato sexa asignado a 

outra familia que estaba sen producción. Así con

seguen que cada familia, cun mínimo custo, obte

ña un animal que lle proporcione algo de alimento 

e un primeiro capital sobre o que ir medrando. 

Desde logo que non faltan problemas neste tipo de 

organización, pero a xente vai descubrindo que a 

axuda é a mellor forma de promocionarse un 

mesmo. 

Un dos problemas máis graves e a falta de 

asesoramento e atención veterinaria. Neste senso 

conseguiuse que un veterinario de mariña luguesa, 

respaldado pola organización "veterinarios sen 

fronteiras", se ofrecese a viaxar proximamente a 

Nicaragua .aproveitando algún período de descan

so, para asesorar estas comunidades labregas. 

Desde Intermón-Galicia seguirémo-lo proceso 

destas comunidades e informaremos, a través de 

Irimia, das novas que teñamos. 

MARTA SOPEÑA 

Intermón-Galicia 

Distribución de gando entre as familias 

A familia vai poder paga/a débeda contraída 

Cherna Ampudia, subscritor e amigo de lrimia 
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REPORTAXE 

D
urante o día irnos enchendo os conte
dores de lixo e á mañá seguinte, pode
mos comprobar que están outra volta 

baleiros. Isto poderíanos facer pensar que todo 
funcion peifectamente, ou que o problema do lixo 
está resolto. Pero ¿é así?. As máis de 1.100 tonela
das de residuos que, por exemplo, se producen dia
riamente na provincia da Coruña ¿desaparecen 
sen deixar rastro? Ou máis ben van parar a algun
ha parte da nosa natureza, do medio que nos 
rodea? 

Os residuos non desaparecen 

En Galicia producimos cada ano 
800.000 toneladas de residuos. Actual
mente só reciben tratamento unhas 
128.000 toneladas en vertedoiros contro
lados como o de Bens (A Coruña) e 
unhas 67 .000 na incineradora de Vigo. O 
re to vai parar a vertedoiros incontrolados 
(o que queira saber que é iso que dea un 
paseo polos montes que rodean calquera 
vila galega), ou é reciclado en orixe no 
medio rural. 

N vertedoiros controlados amoré-
an residuo para empre. Pero teñen 

ri pr blema : 

- A úa capacidade é limitada, o seu 
e pacio empre insuficiente; 

- Teñen un gran impacto ecolóxico: 
fume , malos olores, contaminación do 
solo, da augas e do ar, presencia de 
ratos .... 

- A maioría non ten as características 
esixibles de depuración e impermeabili
zación. 

As incineradoras presentáronse 
recentemente coma a solución. Nelas 
quéimase o lixo a elevadas temperaturas, 
converténdoo en gases moi contaminan
tes e tóxicos, e en escouras que, ademais 
de precisar doutro vertedoiro, resultan 
mái contaminantes cós propios residuos. 

Cando e queiman certos materiais 
coma plá ticos, pilas, pinturas, ... xéranse 
composto químicos moi perigosos, como 
dioxina e furano . Estes compostos orgá
nico clorado on as substancias máis 
tóxica coñecida ata agora: causan mal
formación xenética e cancro. Ademais, 
o ga e da incineradora tamén conte
ñ n metai pe ado altamente tóxicos 

ma mercurio. 
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A incineradora de Vigo causou 
grandes problemas materiais. Pero, a 
pesar de todo, a Xunta aposta por esto e 
ten planificado a incineración coma 
solución. Velaí está o proxecto dunha 
gran incineradora en Meirama. 

¿Non haberá mellor solución? 

¿Que vai dentro da bolsa de lixo? 

Na bolsa tiramos materia orgánica 
-restos de comida e outros- (50%), 
papel e cartón (20%), vidro (8%), plás
ticos (7%), metais (4%), gomas e coiro 
(3%), madeiras (2,4%), etc ... materiais 
que poden ser reutilizados. 

Tamén contén substancias tóxicas 
coma pilas, pinturas .... 

Pois ben, mentres se tire ou se quei
me todo xunto, o lixo seguirá a ser un 
problema, un residuo contaminante. E 
non se aproveitará a súa riqueza. Porque 
no lixo hai riqueza. 

¿Incineradoras ? 
Apúntate ó r1 

A solución 

Hai solución e pasa por conxugar 
catro verbos que empezan por r: 

1. Reducir a producción e consumo 
de residuos innecesarios. 

2. Reutilizar todo o que poida volver 
facer un servicio (envases, vidros, bol
sas ... ). 

3. Recuperar todo o que poida ter 
outra finalidade. 

4. Reciclar todo o que despois dunha 
pequena transformación poida ser utiliza
do de novo coma materia prima. 

Para esto fai falla un Plano de recolli
da selectiva en orixe -esto é, nas casas de 
cadaquén- e de reciclaxe no que se com
prometan as administracións, as indus
trias e comercios e os cidadáns. 

As administracións deben: 

- Tomar medidas que favorezan a 
reducción dos residuos e favorezan a reu
tilización e reciclado. 

- Estende-la recollida selectiva, con 
programas propios para a cidade e o rural, 
así como montar plantas de reciclaxe e 
compost (fertilizante que se fai con restos 
orgánicos). 

- Asesorar á industria e o comercio e 
controlar cómo se crean e onde van os 
residuos. 

- Informará poboación e promove-la 
utilización de envases retornables. 

As Industrias e comercios deben: 

- Ofrecer productos de calidade, que 
duren, que poidan repararse, que e::::> 



1 Non, gracias 
·eciclado 

e:> non conteñan ou xeren residuos 
tóxicos. 

- Colaborar na recollida de pilas alca
linas e de botón e pezas de recambio que 
conteñan productos tóxicos. 

- Evita-las embalaxes e envases inúti
les e non reciclabes: substituí-lo plástico 
por papel, o tetrabric por vidro, etc ... 

Os cidadáns e cidadás deben: 

- Cambia-los hábitos de consumo 
reducindo a xeración de residuos (evitar 
tanto envase inútil "tipo hipermercado" 
para productos que podemos adquirir sen 
envasar. 

- Evita-lo consumo de productos que 
xeren residuos tóxicos. 

- Colaborar cando se poña en marcha 
un programa de recollida selectiva. Esto 
supón clasificar na casa os residuos en 5 
clases: a) papel e cartón; b) vidro e 
metais; c) plásticos, tetrabrics e coiros; d) 
materia orgánica; e) productos perigosos. 

As vantaxes do reciclado. 

A materia orgánica supón máis da 
metade do lixo e ten moito valor. Con ela 
pódese facer compost, que é un excelente 
fertilizante. O seu uso permite, ademais, 
prescindir de fertilizantes químicos. 

Tería ademáis grandes utilidades se 
se producise en masa co fomento da 
administración. Por exemplo para rexene
rar montes queimados. 

No medio rural cada familia pode 
compostar a materia orgánica do seu pro
pio lixo e usalo na sua horta. Ten vanta
xes mesmo sobre o esterco ó que supera, 
por exemplo, en contido de cal. 

O papel e cartón resulta <loado sepa-

ralos. Sabidas son as vantaxes 
de reciclar papel: aforro de 
enerxía, aforro de árbores, afo
rro de auga, menos dependen
cia de especies nocivas coma o 
eucalipto ... Actualmente en 
Galicia págase moi pouco ou 
nada polo papel usado porque 
hai que levalo fóra a reciclar. 
Se houbese aquí as fábricas, 
acadaría un prezo entre 6 e 18 
ptas quilo ¿Non resulta máis 
interesante ese tipo de fábrica 
ca novas celulosas contami
nantes? 

Sen embargo, cómpre 
lembrar que a mellor medida é 
o aforro: evitar embalaxes inú
tiles, utiliza-lo papel polas 
dúas caras, substituí-los papeis 
para usos de limpeza por teas e 
panos, etc ... 

O vidro xa se recicla en 
moitos lugares. Un envase 
retomable pódese usar ata 40 
veces antes de mandalo reci
clar. Mesmo se non hai recolli
da municipal de vidro, pode 
ser unha fonte de ingresos para 
unha Asociación de V eciños: 
págase a unhas 8 ptas quilo. 

O plástico resulta tamén relativamen
te fácil de reciclar. Pero, de novo, o 
mellor será cambiar certos hábitos: a 
bolsa da compra non ten por que ser de 
plástico e, se o é, pode usarse varias 
veces. Mellor consumir en envase de 
papel ou vidro que non en plástico. 

Os materiais perigosos hai que evitar 
mesturalos co resto do lixo. Haberá que 
reduci-lo consumo de deterxentes e pro
ductos de limpeza innecesarios. Hai que 
sustituí-las pilas alcalinas por pilas recar
gables. As pilas de botón deben devolver
se ó comercio. Os medicamentos caduca
dos deberán devolverse á farmacia. 

Como está a cousa en Galicia 

En Galicia o reciclado é, de momen
to, nulo. En cambio estímase que máis 
das tres cuartas partes das 800.000 tone
ladas que producimos de lixo, van parar a 
vertedoiros incontrolados. 

Xa apuntamos que o Plano Cuíña 
aposta pola queima dos residuos. Sobre 
esto, ademais do <lito, hai que apuntar: 

- Que a instalación de suficientes 
plantas de compost por toda Galicia cus
taría 5.000 millóns, mentres que o plano 
das incineradoras supera os 20.000 
millóns de pesetas. 

- Que a reciclaxe crea máis emprego. 

- Que o argumento de recuperación 
de enerxía é falso: calquera medida de 
aforro é enerxeticamente máis rendible. 

Cómpre polo tanto opoñerse á insta
lación de incineradoras e apostar por un 
plano integral de reciclado. 

D.L.M.- Plataforma pola reducción, 
reutilización, reciclaxe e contra da inci
neración. A Coruña. 



ECOLOXÍA 

Cultura popular / Cultura ambiental 

Os que dende hai tempo adicamos 
os nosos esforzos á sensibilización 
social ante a problemática ambiental 
que estamos vivindo, decatámonos, día 
a día, da forte relación que ten a procu
ra de solucións fronte ó deterioro ecoló
xico, co que nós chamamos "beber" nas 
fontes dunha cultura propia, como é sen 
dúbida neste caso a galega. 

Sen "idealizar" esa fonte de sabe
doría é ncesario recuperala por parte 
dos movementos ecoloxistas e non caer 
moitas veces no erro de fuxir cara a 
outros modelos culturais coma os 
orientais, indíxenas et. etc., coma para
digma de harmonía home-natureza, 
cando a propia cultura foi sen dúbida 
un exemplo, moitas veces esquecido, 
da harmonía na relación ser humano
natureza. 

É, p i , nece ario facer unha auto
críti a ó m vemento ecoloxista que, 
quizás d bido ó euforte compoñente 
urban , e queceu ou idealizou o entor
n ambiental sen ter en conta a xente 
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que nel habita, e que 
esta autocrítica nos 
sirva para reforza-la 
loita ambiental harmo
nizada coa cultura 
popular. 

BICIS POLA PAZ 

A cultura popular 
fainos descubrir, na 
memoria dun pobo que 
sufriu, loitou e viviu, 
que actitudes coma a 
reciclaxe, reutilización a 
reforestación, e por 
suposto a agricultura ecolóxica, era cos
tume habitual desa relación home-natu-
reza. 

E tamén nós fai chegar á conclusión 
de que a maior parte dos problemas que 
estamos a v_ivir no eido ecolóxico son, 
sen dúbida, provocados porque esa cul
tura popular, esa identidade, desaparece 
no fuxir continuamente cegados por 
modelos sociais impostos, e que estes 
non se poden frear con actitudes de 
"parcheo", que tan só alongan a nos a 

Aptdo. 35 - CHANTADA 

agonia coma pobo, paisaxe, entorno e 
cultura. 

Significa esto renunciar a un siste
ma consumista, agresivo, competitivo 
etc., que mingua a calidade das nosas 
vidas, pero non equivale a renunciar a 
un desenvolvemento en harmonía con 
todo o que nos rodea, co que fomos, 
somos e, quizás, coque seremos. 

ANXOMOURE. 
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TESTEMUÑO Homilía do finado MONCHO VALCARCE o Día de Defuntos de 1992 

Galicia en pé por culpa da morte 

Hoxe Galicia enteira está en 
movemento. Os cara veis .. . as flores 
subiron de prezo ... De tódalas casas 
sae xente e organízanse manifesta
cións pacíficas cara ós camposan
tos ... 

Hoxe Galicia enteira está en pé e 
móvese. O mesmo dá que chova ca 
que faga bo. ¡ Hai que ir e vaise ! A 
maioría silenciosa, os que xamais 
andan para nada, hoxe tamén se 
moven. Hai un centro de interese que 
atrae ó camposanto. 

É a festa dos Santos, dos que 
viviron e traballaron antes ca nós, é a 
festa dos defuntos. Estes e as súas 
sepulturas son o punto ó que todos se 
encamiñan. 

Estamos cansos de moitas cou
sas... . metéronnos gato por lebre un 
milleiro de veces, xogaron e xogan 
con nós facéndonos ver o que non 
hai .... Todo isto, e moito máis, é ver
dade. Pero un día coma hoxe, no que 
Galicia enteira está en pé, é ben dis-

tinto dos outros 364 días en que aquí 
non se move ninguén. 

Parece que o mesmo día: 

- ter boas estradas (autovías-vías 
rápidas ... ) coma non telas; 

- que se valore a nosa fala ( cultu
ra) ca que non; 

- que se leve adiante unha autén
tica reforma agraria; 

- que se melloren os montes ca 
que arda canto hai; 

- que se poñan industrias conta
minantes, que nos rouben os aforros 
e a enerxía que aquí se produce ... 

Nas últimas eleccións Galicia 
quedou ás portas do Parlamento. 
Daquela non se viron nin caraveis 
nin flores. Demostrouse que hai ben 
pouca conciencia, ilusión e ningunha 
esperanza. 

Por iso dicimos que este día, no 
que Galicia enteira está en pé, é un 
exemplo da postura que debemos ter. 

Hoxe sentímonos solidario na 
morte ecos mortos. 

Co pequeno esforzo de todos, os 
camposantos convertéronse en Cen
tro de Vida. Entre todos fixémo-lo 
milagre: floreceu a vida onde outros 
días sementamos bágoas, tristuras .... 

¡ Pois esto mesmo podemos face
lo coas demais cousas ! 

Non fan falla esforzos extraordi
narios para ergue-lo País. Co teu 
caravel e mais co meu puxemos Vida 
nunha tumba; co teu esforzo e mais 
co meu podemos cambiarlle a cara a 
esta ben querida Terra. 

Galicia en pé por culpa da vida 
este tén que se-lo noso lema. 

Que se vexa a solidariedade dos 
bos e xenerosos. Esta é a chamada da 
festa de hoxe: a comunión (a unida
de) de tódolos santos. 
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O NOSO TABOLEIRO 

VIII Asemblea de Encrucillada 
Os nacionalismos: 

¿retroceso ou esperanza? 
Moitos dos que nos dicimos 

cristiáns nesta nosa terra gustamos 
de engadi-la palabra galegas para 
definirnos con exactitude. Quen 
coñeza a realidade deste país sabe
rá que non se trata dunha identifi
cación innecesaria, anque quizais 
podería parecelo, suposto que 
ternos conciencia de quen somos, 
onde vivimos e onde eremos. 

Ninguén nega que a nosa fe 
exa universal, para a enteira 

humanidade. Pero cada home e 
muller son tales en cuanto que uni
dos a unha terra -na que naceron 
ou a que escolleron-, na que viven 
a úa crenza no entorno dunha 
cultura qu lle fai comprende-la 
vida dun xeito propio, nin mellor 
nin p r ca utr , pero pecualiar. 
D us é me mo e fala das mes
ma cou a , pero con palabra e 
maneiras diferentes e axeitadas a 
cadaquén. 

Habendo, como certamente 
hai, valores que deben ser compar
tidos por todos, non existe, sen 
embargo, unha cultura universal. 
Non pode existir, a non ser que se 
queira facer pasa por tal esa mes-
tura de culebróns, liberdade/dictadura 
de mercado e hamburguesas, todo ado
biado cunhas chiscas de dereitos huma
nos para mellor disimula-los que pasan 
fame decote, os que non teñen teito no 
que e abeirar, os que non reciben a 
educación precisa para ter oportunidade 
de mellora-la súa condición. 

Xesús foi home nunha terra deter
minada, falou unha lingua que era a 

~ 

Enerueillada 
VIII ASEMBLEA 

Santiago 1993 

Os nacionalismos: 
¿retroceso ou esperanza? 

súa, contemplou a vida desde unha cul
tura de seu .. .. e ¡quen máis universal ca 
El! ¡ Quen non entende a súa palabra! 

Así, nós, cristiáns en Galicia, que
remos ser crentes galegas. E sómolo na 
vida cotiá, ante todo. Pero tamén desde 
plataformas que nos permiten facer 
público e reafirma-lo compromiso 
desde esta circunstancia concreta. Tales 
son, entre outros exemplos, revistas 
coma esta nosa Irimia e a súa irmá -na 

fe e na galeguidade- Encrucillada. 
E precisamente é esta a que nos 
ofrece a desculpa para o escrito. 

Os días 12 e 13 de novembro 
celebrámo-la VIII Asemblea de 
Encrucillada, en Santiago. Coma 
tódolos anos, xuntámonos unhas 
horas os amigos da revista. Desta 
vez pretendemos falar de vagar 
sobre un asunto tan de actualidade 
coma o que indica o título que nos 
reúne: Os nacionalismos: ¿ retroce
so ou esperanza? A formulación 
entre interrogantes non quere indi
car que alí se dará resposta indiscu
tible, senón suxeri-lo espírito de 
apertura co que nos achegamos á 
c.uestión. 

Agora que en tantos medios se 
transmite a idea da maldade intrín
seca do nacionalismo, convertindo 
en culpable de case todo, desde o 
sangue derramado nos desgraciados 
países do Leste europeo ata a inso
li dari ed ade entre as xentes que 
habitan España, parécenos opotuno 
dedicar un pouco do noso tempo a, 
entre todos, clarificar conceptos, 
desfacer malentendidos e, quizais, 
contrarrestar campañas interesadas. 
Aproveitaremos tamén para lembra-

la figura de Moncho Valcarce, que hai 
pouco pasou á outra vida tras ser nesta 
modelo de fe encarnada na terra e ó ser
vicio dos oprimidos. 

Se nunca acudiches, agora é unha 
boa ocasión. A Asemblea é totalmente 
aberta. Ningún título se precisa para 
participar. Non sequera cartos. 

XA VIER R. MADRIÑAN. 

¡ATENCION!: As datas que se anunciaban no número anterior 
fo ron cambiadas. A Asemblea será os días 12 e 13 de novembro. 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 47) 

O tempo do deserto (Ex 15) 

O deserto non estaba deserto. Había nel 
tribos diversas. Non todas elas tiveran a 
experiencia do éxodo oufuxida de Exip
to. Polo tanto, a idea que temas dunha 
saída de tódolos hebreos de Exipto, 
unha marcha ou peregrinación de Exip
to a Canaan, haberá que corrixila. As 
tradicións do éxodo, que viviron algúns 
grupos, mestúranse coas da montaña do 
Sinaí, que viviron outros. As tradicións 
dos diversos grupos tribais fo ron fusio
nándose e formando unha teoloxía 
común. (1) 

Unha pregunta que podemos facer é esta: 
¿cantos hebreos formaron parte na marcha 
a través do deserto? 

A Biblia f ala de 600. 000 homes, o que, 
contando tamén mulleres e nenas, darí
anno-la cifra de dous ou tres millóns de 
persoas. Demasiada xente para saíren 
todos xuntos. (2) Os hebreros que fuxiron 
de Exipto houberon ser uns milleiros, qui

A ruta dos hebreos non parece que fose a do 
norte, chamada a das caravenas, que estaba 
vixiada polos soldados do faraón. Probable
mente pillaron polo camiño do sur. 

zais non máis de 5.000, xa que este é o número aproximado de xente que pode alimen
ta-la península do Sinaí onde, por suposto, xa había outras tribos antes de os hebreos 
entraren nela. Nese espacio desértico hoxe viven unhas 10.000 persoas se pásano mal 
dabondo. 

E ¿canto tempo demoraron no deserto e tardaron en chegar á Terra prometida? 

Dicimos que corenta anos, pero habemos pensar que, na Biblia, 40 é un número 
simbólico, místico. A corentena era o que vivía daquela o ser humnao, de xeito que 
a Biblia calcula nunha xeración a estancia no deserto ¿Non estiveran Moisés e lago 
Elías 40 días na montaña do Señor? O libro dos Números (14,34) afirma que por 
culpa de tardaren os exploradores 40 días en esculca-la terra de Cananán, os 
hebreos fo ron castigados a vagar 40 anos polo deserto. Os días de estadía de Xesús 
no deserto, cando foi tentado, pertence tamén a un esquema simbólico dependente 
destes f eitos. ( 3) 
O deserto é o lugar onde os hebreos foron postas a proba. A vida alí non é doada. 
Tal nos di o texto: 

22Moisés fixo marchar ós israelitas de onda o mar Rubio, e colleron a dirección do 
deserto do Sur. Camiñaron tres días polo deserto, sen atoparen auga. 23Chegaron a 
Marah. Pero non puideron beber daquela auga, pola súa amargueza. Por iso lle pue
ron a aquel lugar o nome de Marah. 240 pobo murmuraba contra Moisés e pregunta
ba: "¿Que irnos beber?". 25Moisés clamou cara ó Señor, e o Señor amosolulle un 
madeiro que había botar na auga. A auga volveuse doce. 

Aínda que os árabes seica jalan dun espiño con tal virtude edulcorante, nada sabe
mos sobre tal madeiro. 

Ali deulles leis e normas, e puxoos a proba. 26Díxolles: "Se obedecedes ó Señor, o voso 
Deos, se facéde-lo que é debido, se cumpríde-los seos mandamentos e gardáde-las súas 
leis, non botarei sobre vós as pragas que botei sobre os exipcios, pois eu son o Señor 
que cura. 21Chegaron a Elim, onde había doce fontes e setenta palmeiras. E acampa
ron ali, preto da auga. 

Xosé Chao Rego 

l. Non esquezamos que houbo 

dous éxodos: un que foi expulsión, 

non fuga, capitaneado por Caleb, e 

que se agrupou no sur de Palestina. 

Serían os "fillos" da matriarca Lea, 

esposa de Xacob, que se agruparon 

arredor de Xerusalén e que forma

rían o reino do Sur. Esta expulsión, 

realizada polo faraón sobre o ano 

1552, sucede uns 300 anos antes do 

noso éxodo, o de Moisés, cando as 

tribos da matriarca Raquel, descen

dentes dos xosefitas -a Casa de 

Xosé- fuxiron e poboaron o norte, 

formando ese reino de Israel que, 

trala morte de Salomón, se separou 

de Xerusalén, reino de Xudá. Este 

éxodo-fuxida é o que capitaneou 

Moisés e culminou Xosué, todo no 

século XIII. 

2. Cando se escribiu todo isto, 

trescentos anos despois de sucedi

do, eran tempos da monarquía 

davídico-salomónica e xa había un 

censo de poboación mandado facer 

polo rei David. Seguramente ese 

era o número que agora había de 

israelitas. Pero eles crían que todo 

Israel estivera en Exipto e no 

deserto, de acordo co seu xeito de 

pensar que chamamos mentalidade 

ciánica: todo o clan é solidario do 

que suceden no pasado e participa 

nel como se esti vese daquela pre

sente. 

3. Nun principio, os hebreos 

non tiñan intención de facer unha 

peregrinación ou procesión relixio

s a polo deserto cara a Canaán, 

como aparece na Biblia. Coma pas

tores semi-nómadas, o seu propósi

to era o de ir vi vindo pre to dos 

oasis. Pero foinos vencendo a ten

tación de facerse labregos, asunto 6 

que os animaban as tradicións 

patriarcais sobre a promesa dunha 

terra de seu. 
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A CARÓN DO LUME 

A verdade non reloce 

O título da última encíclica -O 
Esplendor da verdade- resulta 
todo un desafío. ¿Relace a verda
de ou está oculta e hai que pro
cura/a con tempo e non sen dúbi
das? Como na encíclica inza por 
todas partes o concepto de Lei 
Natural para xustificar ese esta
tuto seica transparente da verda
de, demoramos na súa análise. 

Eterna, inmutable, universal 

O Papa recorre á doutrina clásica 
da lei natural. A teoría é esta: existe 
unha lei eterna, que, como pertence ó 
dominio divino, énos coñecida median
te a lei natural. A nosa razón descóbrea 
no íntimo da propia conciencia. 

E ta lei natural resulta eterna e 
tamén inmutable; é a mesma sempre e 
n t dala partes, independentemente 

da di ver. a cultura , porque cadra 
a m ma natureza do 
mpre a mesma. É, logo, 

O er humano descóbrea na propia 
conciencia, pero como é un ser caído -
polo pecado orixinal-, cómprelle a reve
lación divina. E así, a conciencia ha ser 
axudada polo Maxisterio eclesiástico. 

¿Eterna? ¿Inmutable? ¿Universal? 

Xa hai ben anos, acaso 30, co seu 
humor británico, o misioneiro xesuíta 
Robert , arcebispo demisionario de 
Bombay, bromeaba sobre o significado 
dunha universalidade -a da lei natural
que só era percibida pola lgrexa católi
ca romana. 

Pero hoxe sabemos algunhas cousas 
mái das que sabía San Tomás de Aqui
no que tiña unha visión estática, fixista 
do universo. El coidaba que os que se 
chamaban primeiros principios das 
ciencia eran xa coñecidos e nada novo 
e podía engadir. 

Pero dende o éculo pa ado apare
cen clara <lúa cou a : que o ser 
humano é hi tórico -é dicir, que e tá 
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situado nunha cambiante historicidade
e que, ademais, o modo do cambio 
chámase evolución. Polo tanto, nin hai 
unha natureza humana fixa -a mesma 
para sempre-, nin a lei natural deixa, 
ela mesma, de cambiar. 
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¿Que hai de aproveitable? 

O concepto de lei natural tomouno 
a teoloxía escolástica do mundo grego, 
da filosofía estoica, que tanto influíu na 
moral cristiá. Se quixermos aproveitar 
algo <leste concepto, poderiamos afir
mar isto: a moral no pode ser simple
mente subxectiva -o que lle pete a cada 
individuo-, senón que o criterio para 
sabe-lo que é moral debe estar fundado 
na realidade. 

Para iso hai que consulta-las cha
madas ciencias humanas, especializadas 
no estudio sobre o ser humano, e das 
que tanto sospeita a encíclica: antropo
loxía, psicoloxía, socioloxía ... 

¿E a moral católica? 

A encíclica porfía en que existe 
unha moral cristiá. O teólogo francés 

Jean-Pierre Jossua afirma: "Os primei
ros cristiáns que abrazaron a fe pascual 
quedarían seguramente moi sorprendi
dos se Hes preguntasen: ¿coidades que 
existe unha moral cristiá ?". Asunto que 
hoxe é motivo de apaixonadas discu
sións. 

En todo caso, como o Papa chama 
á comuñón co Maxisterio eclesiástico, 
aceptamos ese desafío e, coa encíclica 
na man, lembramos que "a totalidade 
dos fieis que teñen a unción do Santo 
non pode equivocarse na fe". Polo 
mesmo, se a lei natural é tan universal 
que resoa na conciencia de cada indivi
duo, non é moito pedir que cando se 
elabore un documento pontificio se 
faga mediante un proceso dende a base 
que respecte ese sentido da fe dos fieis, 
que é algo moi clásico na teoloxía cató-
1 ica. 

Como as encíclicas non son un 
exercicio de inf alibilidade, aínda que 
resulten unha orientación moi estima
ble, a cuestión remanece aberta. Se 
pouca xente se lle ocorre, por exemplo, 
manter posicións sobre a homosexuali
dade que eran comúns hai 25 anos, 
¿como irnos pensar que dende san 
Paulo non evolucionou a noción de 
natureza humana e de lei natural? A 
psicoloxía descubriu novas dimensións 
e o non atendelas pode ser unha deso
bediencia ó Espírito, que se revela no 
curso da historia. 

Velaquí un caso concreto no que a 
verdade non reloce, e o seu esplendor 
require da procura ansiosa e do sufri
mento de moitas persoas. E hoxe, no 
eido da moral, ó que se refire a encícli
ca, o camiño da verdade resulta longo, 
espiñento, non <loado de resolver pola 
vía do autoritarismo ou chamando a un 
exercicio da conciencia que logo vai 
ser tutelada. Ou invocando unha lei 
natural tan universal que case ninguén 
percibe. 

PEPE CHAO 



CARTAS 

Galicia explotada e 
mal gobernada 

Sr. Director: Estes recortes de prensa 
falan por si sós do que acontece e ternos 
neste sempre asoballado e marxinado País. 

Por outra banda, as industrias que nos 
implantaron seguen sen cumprir coas nor
mas obrigatorias sobre protección do medio 
ambiente. 

Un caso concreto estase a dar no com
plexo Celulosa-Elnosa pertencente ó INI, 
instalado na ría de Pontevedra, apestando 
aire que respiramos e emporcallando as 
augas da ría coma sempre. 

Esta industria trouxo para Pontevedra e 
o seu contorno moitos máis prexuízos que 
beneficios. 

Á parte de contamina-lo ambiente e 
facer unha fea estética na ría, estrangulou o 
crecemento de Pontevedra cara a Marín, 
desvalorizando as propiedades dos veciños. 
Ademais, a maior parte da madeira que con
sume tráena de Portugal e outras comunida
des do Estado español, mentres os nosos 
montes están cada vez máis cheos de praga 
do eucalipto e os piñeiros podrecendo por 
falla de demanda sen produci-la máis míni
ma rendibilidade. Como di o refrán: "des
pois de burros, apancados". 

CARLOS MOISÉS GONZALEZ SOLAN 
Pontevedra 

Nota: O autor destas liñas envíanos valiosos 
recortes de prensa con fotografías que, por 
razóns técnicas, resulta imposible reproducir. 

Este número de lrimia está subvencionado pola 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (1) 
Garda-lo rego 

Nestas corenta notas pasadas sobre a 
fraseoloxía galega fomos vendo cómo os 
ditos reflexan a nosa paisaxe, o clima, o 
hábitat, a historia, as tradicións, rasgos do 
noso carácter coma o humor e agora, tras 
un inciso sobre o aforro, suxerido por un
artigo de Alonso Montero, irnos seguir 
vendo cómo os ditos son un espello que 
reflexa como somos os galegos. Irnos 
empezar polo mundo agrícola. Galicia foi, 
ata a desfeita en curso, un mundo radical
mente agrícola. Se ·o seguirá sendo, non o 
sei. 

Pero é un mundo de labregos o que 
crea expresións coma garda-lo rego. Lite
ralmente esta expresión significa facer co 
arado os regos ben dereitos e paralelos ou 
manterse cada un no seu rego cando se 
sementa ou sacha. Pero es ta expresión 
ú ase como metáfora para indicar, noutras 
rea1 idade da vida, que un realiza discipli
nadamente a tarefa que lle enconmenda
r n, qu é obd diente, que non se entro
m t n asunto doutros e situacións simi
lar . Así tá o mundo agrícola servindo 
de referencia para o que non é estricta
mente agrícola. 

Sen embargo hai un uso qu e vo s 

Todo u n profes ional. 
Manuel Campo Vidal mode
rou o deb ate entre Manuel 
Fraga Iribarne e Antolín Sán
chez Presedo. Aragonés de 
nacencia, nunha seman a 
púxose ó tanto do noso idio
ma, o suficiente para dar unha 
imaxe de respecto á nosa lin
gua e de sensibilidade. Con
trastan co mal galego do s 
dous contrincantes. Tamén 
nos fixo lembrar a non pou
cos 'profesionais" que, tras 
anos de exercicio, aínda 
seguen a maltrata-lo idioma. 

Sr. Campo Vidal: en 
nome de Galicia ¡Graciñas! 

quero comentar. Cando un meniño apren
de a escribir, nos primeiros anos cústalle 
moito traballo facer dereitos os carreiros: 
vai para riba ou para baixo, de xeito que o 
seu carreiro ten tantas curvas que parece a 
carretera da Coruña ( dise en Santiago) 
ou de Baiona (dise en Vigo). Ben, pois 
nese caso dise: ese meniño non garda o 
rego. Como vedes, o mundo agrícola des
cribe o mundo da escola. 

E hai tamén algún caso no que a esco
la describe o mundo agrícola. Cando, des
pois de sementa-lo millo, agroman as pri
meiras herbiñas, todas facendo liñas, o 
campo parece un folio de papel que ten 
marcadas as liñas por onde se ha de escri
bir. Nese caso dise Xa se len os carreiros. 
¿Vedes? Aí está o mundo da escola ser
vindo unha imaxe para describi-lo mundo 
agrícola. A escola estivo no mundo- rural 
ata tempos recentes: Pondal estudiou os 
clásicos grecolatinos na casa rectoral; os 
curas da aldea prepararon na rectora moita 
xente para os estudios medios. E todos 
sabedes que tódolos traballadores manuais 
din o domingo á tarde Mañá é día de 
escola . É a mesma trasposición. Seguire
mos co mundo agrícola. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Hai dous anos o irimego 
erguía a súa voz 

para cantar contra leltsin 
e a favor de Gorbachov. 

2. Daquela aquí se anunciou 
que Rusia estaba nun tris 

de caer nas feras poutas 
do despótico Borís. 

3. E agora o dictador 
contra a legalidade 

e coa forza das armas 
recorta a liberdade. 

A. Victoria pírrica é 
a que ti vo don Borís 

erguido sobre cen mortos 
protexido por fusís. 

5. Pero isto sendo malo 
aínda non chega ó cinismo 

de Clinton e os europeos 
fieis ó capitalismo. 

6. Porque Hes resulta ben 
este triunfo nauseabundo 

aplauden a Borís Ieltsin 
ante o asombro do mundo. 

7. Todo vai ben para eles 
cando Hes chega a sorte 

de que o comunismo morra 
e eles aplauden ¡a morte ! 

8. Cando tal vexo non sei 
se hei ser bravo coma un toxo 

ou se hei poñerme a golsar 
porque o asunto me dá noxo. 

9. Xa pasou cando o do Golfo, 
foi esa gran golfería 

de aplaudir a americanos 
e a sanguiñenta sangría. 

1 O. Logo chegou o de Alxeria: 
gañaran os musulmáns 

e o golpe de Estado apoia 
toda Europa, con afán. 

11. Polo visto a democracia 
ten a bendición de Deus, 
non cando ela se exerce, 

mais cando gañan os seus. 

12. Por ve-lo mundo ó revés 
despois <leste requilorio 

nós aplaudimos ós mortos 
e a leltsin ... un responsorio. 




