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EDITORIAL 

Xa vai para 160 anos 

O leite calla deixándolle tempo e morneza; e unha 
organización territorial tan allea a Galicia coma os con
cellos municipais foron callando ata o punto de que 
moitos os vexan coma algo normal. E non. Aparecen 
en 1836. 

Antes soamente existían 57 concellos, dos que 27 
pertencían á pequena provincia de Tui e 30 ó resto. 
Esta organización tiña pouco arraigo fóra das 7 cida
des do Antigo reino de Galicia e de certas vilas. Hoxe 
existen 315 concellos municipais. ¿Por que? 

Cando os reís Borbóns do século XIX pensaron 
España, fixérono a partir da división. napoleónica que 
repartía Francia en departamentos. O seu obxectivo 
era un Estado centralizador no que todo confluíse en 
Madrid, partindo España en anacos. 

Coma consecuencia, en 1833 Galicia foi esnaqui
zada en catro provincias. Xa había sete, pero era outra 
causa: era o Reino de Galicia. Agora cada provincia 
dependería directamente de Madrid, que controlaría 
todo mediante gobernador. A operación completouse 
coa división municipal de 1836. Entremedias, as depu
tacións provinciais nacen en 1835. Todo atado e ben 
atado. 

A teima centralizadora é tan clara que en Galicia 
houbo que arruinar unha unidade territorial básica e 
vital: a parroquia. Nunca foi recoñecida a súa persona
lidade xurídica, a pesar do seu papel histórico e social. 
Os concellos estructuráronse coma lugar onde asenta
ren os organismos do poder central. 

As consecuencias, múltiples. Entre elas, este feíto: 
mentres que en Castela cada pueblo ten o seu alcalde 
e a súa administración, aquí cada parroquia non ten 
nada e ha xirar, económica e administrativamente, 
arredor do concello. 

Que ó campesiño a administración lle cadre lonxe 
xeográfica e afectivamente, e teña que negociar con 
ela creando a figura do cacique, non é sorprendente, 
pero si lamentable. Tanto máis canto que nas vilas 
asentou un señoritismo castelán falante que fixo do 
idioma do Imperio un instrumento de dominio. 

Hoxe non parece posible prescindir dos concellos, 
pero éo chegar a un recoñecemento xurídico da parro
quia, como prevé o mesmo Estatuto de Autonomía. Así 
mesmo fala da comarcalización, urxente para a supe
ración dun municipalismo esfarelado e caciquil. Tamén 
coma contrapeso ó pecado orixinal das provincias, que 
ademais da figura inútil do gobernador civil padecen o 
atranco de que exista unha Deputación provincial 
omnipotente. 

Actuando coma vicerreis, os presidentes das depu
tacións, danos dos cartas, poden impedí-lo proceso 
democrático. Precisamente por culpa dun deses vice
rreis , o actual proxecto de comarcalización tivo que 
rebaixar competencias e seica as comarcas pouco 
máis van ser ca un espacio xeográfico onde se poida 
toca-la gaita. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Todo vén por un tamén 
Contraatacan. A prensa 

madrileña e a prensa provin
ciana, os tertulianos das gran
des cadeas de radio, os xuíces 
que usan a letra da lei para 
esgana-lo seu escaso espírito, 
e a clase política que deita ben 
do tema para que se fale 
menos da corrupción. Todos a 
unha coa desculpa da escola 
catalana. 

Reafírmase a idea 
excluente da españolidade. 
Non na súa versión caverní-

. cola, marcial e nacional
católica, senón nunha ver
sión dixerible, light coma a 
vida mesma dos que a pro
pugnan, progresista, euro
pea, fachendosamente pri
meiromundista. 

E, como era de esperar, 
cargan contra os idiomas peri
féricos, non coa saña e o des
caro de antano, senón cunha 
refinada e liberal mestura de 
inxenuidade e cinismo. E, no 
nome da liberdade individual, 
declaran a inconveniencia de 
que ·as linguas pequenas, as 
que non aspiran a ser univer
sais, as non imperialistas, 
teñan un pequeno territorio 
propio, aquel no que naceron, 
para sobreviviren e desenvol
vérense en liberdade. 

A convivencia lingüística 
non pode depender de equili
brismos terminolóxicos con 
ruído de sabres ó fondo. Para 
que haxa convivencia hai que 
asegurar primeiro a vivencia. 
E unha lingua sen un territorio 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

de seu, aínda que sexa peque
no, pero seu, non vive como 
lingua de verdade: é unha tra
pallada, se cadra unha manía 
de catro, de la gallegada; qui
zais un dialecto de obreiros e 
campesiños, ou mesmo unha 
moda de intelectuais, pero non 
un idioma con vida e futuro. 
Unha lingua sen territorio de 
seu é un ca.rballo nunha mace
ta, un bonsai patético. 

O das linguas na Constitu
ción recorda aquelo de que 
todos somos iguais pero uns 
máis iguais ca outros. Dise na 
lei de leis que nas nacionalida
des onde talamos raro, o caste
lán é oficial e a lingua rara 
tamén. Ei-lo problema. Nese 
tamén. 

Porque aí se resume a 
desigualdade. A convivencia 
en igualdade esixe a redacción 
contraria. Cadaquén oficial 
no seu territorio e cooficial 
no resto. Así de simple. E non 
nos importa que o noso territo
rio sexa máis pequeno, non 
ternos manía de grandeza, só 
de supervivencia. 

E a escola en Galicia -e en 
Cataluña-, e as leis, e os 
medios de comunicación, e a 
xustiza, serían no idioma pro
pio, ... e tamén en castelán. 

Sen imposición nin exclu
si vidade, pero cadaquén onde 
lle toca. Porque castelán tarnén 
haberla. Pero haberíao tamén, 
ou ademais, ou se preferides, a 
maiores. A cuestión está onde 
poñemo-lo tamén. 
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BOA NOVA Manolo Regal 

A Biblia ó servicio da comunidade 
Tiven unha boa oportunidade hai 

poucos días de compartilos af áns dunha 
comunidade cristiá algo excepcional. 
Refírome á comunidade cristiá da parro
quia do Cristo da Victoria, en Vigo. O 
motivo foi o de participar nunhas xorna
das que organizaron alí para ver como a 
Biblia podería ter unha presencia máis 
efectiva na comunidade. 

Unha comunidade viva 

A primeira impresión que un ten 
cando se achega ó ámbito da comunidade 
cristiá antedita, é que estamos ante unha 
comunidade cristiá viva. Esta vitalidade 
demóstrase non só coas actividades nor
mais e correntes que calquera parroquia 
fai e atende. A máis <liso, os cristiáns do 
Cristo da Victoria procuran continua-la 
súa presencia crente nunha importante 
rede de actividades que envolven a nenos, 
mozos e vellos en proxectos de verdadei
ra calidade. Así ata se converter nunha 
comunidade ó servicio real de toda a 

REMOENDO O EVANXEO 

barriada que compón o seu espacio xeo
gráfico. 

Unha comunidade de comunidades 

Un dato moi significativo desta 
comunidade é a pretensión, en parte veri
ficada, de converte-la parroquia nunha 
comunidade de pequenas comunidades. 
Persoas que no seu día integraron grupos 
de catequese, de confirmación, son hoxe 
xente adulta que manteñen unha vitalida
de cristiá forte mediante a organización 
en pequenos grupos. 

Os encontros semanais dos diferentes 

grupos ou comunidades constitúen bos 
momentos de formación que lanzan ós 
seus integrantes cara a unha vivencia 
densa da súa fe moi en relación co que a 
vida cada día lles vai poñendo diante. 

Un lugar novo para a Biblia 

Neste contexto vivo e ben organizado 
quixeron potencia-la presencia de Palabra 
de Deus, da Biblia. E propuxéronse este 
ano, como actividade moi especial, adicar 
tempos importantes de formación para 
acertar a situa-la Biblia dentro das comu
nidades. Detrás de todo isto a intuición 
forte de que unha boa e acertada presen
cia da Palabra de Deus constituirase, á 
forza e por gracia, nun novo impulso que 
impida o retroceso e ata o estancamento 
das comunidades. 

¡Noraboa a esta comunidade cristiá 
que, entre loitas e contradiccións C3:fa a 
dentro e cara a fóra, estase a constituír 
nun punto de referencia importante para 
moitos máis crentes ! 

Victorino Pérez 

Un Deus que castiga con bicos e apretas "A música de fondo destas lecturas non é outra có inmen
so amor de Deus ... Un Deus que é rico en misericordia, que 
nos dá a vida polo gran amor con que nos amo u ... Ante esta 
realidade ¿que outra cousa podemos facer senón abrimos ó 
seu amor? Basta de temer e desconfiar. Descartemos definiti
vamente a imaxe dun Deus que castiga ... Deus castiga con 
bicos e apretas, coma ó filio pródigo". 

IV Domingo de Coresma ( 13 de Marzo) 
"Tanto lle quixo Deus ó mundo que lle entregou ó seu Pillo 
único, para que todo o que crea nel non morra, senón que 
teña vida eterna" (Xn 3, 14-21). 

V Domingo de Coresma (20 de Marzo) 
"Dígovo-la miña verdade: se o gran de trigo non cae na terra 
e marre, queda infecundo; pero se marre, entón dá moito froi
to. O que moito se ama a si mesmo, pérdese; e o que se abo
rrece a si mesmo nesta vida, quedará salvo para a vida eter
na" (Xn 12, 20-33). 

"O Evanxeo está cheo de aparentes contradiccións, de res
postas sorprendentes ... Son as antinomias, os paradoxos cris
tiáns. Xesús utilízaos para clarexa-la súa radicalidade, ata 
onde chega a súa chamada ... A clave de todos eles é moi sin
xela: o amor. O amor esixe renuncia e entrega ata a morte. 
Pero só onde hai amor é onde se atopa a felicidade, a liberda
de e a fecundidade, a vida. Así: 

O que non marre queda infecundo, e o que marre leva froito. 
O pobre é rico, e o que chora é feliz. 
O que queira se-lo meirande que se faga o máis pequeno. 
O que queira gaña-lo mundo, arruínase. E o que aprenda a 
perder, gaña. 
O que o deixa todo gáñao todo. 
O que ama a súa vida pérdea, e o que odia a súa vida gáñaa. 
Non vin trae-la paz, senón a espada". 

(Rafael Prieto Ramiro, Un amor así de grande). 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A MESA ~~~.AllZACIÓN 
LINGUISTICA 

A MESA pola Normalización 
Lingüística celebra o doce de 
marzo a súa IV Asemblea n~ 
que se discutirá un único rela
torio: "Aproximación Cultural 
ao Mundo Portugués". Nestes 
días a Mesa está a artellar unha 

O DÍA DOS PEPES en Vilal
ba e a NOITE DAS PEPI
TAS no Ferrol teñen no seu 
haber afinidades culturais. As 
"Pepitas" veñen celebrándose 
dende hai máis dun século 
especilizándose en charangas, 
comparsas, roldas, etc., aínda 
que este xeito de facer música 
esixe tamén algún cambio, a 
noite que brindan ós cidadáns 
ten detrás a súa carga de crea
tividade e tradición. 

Rua do Vilar 68 -3° 
Apartado N• 247 
Tell: (981) 563885 
Fax: (981) 586422 
15705 Santiago 

campaña a prol dunha "Lei de 
Axudas á Prensa Escrita", pois 

ata agora non hai uns criterios obxectivos que regulen estas axu
das, e moitas veces dependen dos favores feitos ó poder. Tóda
las institucións e persoas que queiran apoiar publicamente esta 
leí poden dirixirse á Mesa solicitando información. 

AS ELECCIÓNS 
DE ITALIA están a 
esperta-la atención 
de toda Europa des
poia do rexeitamen
to ós grandes parti
do s de sempre. 
Es comenza unha 
nova República no 
"paí da bota" ... 
Máis de cento cin- . 
cuenta deputados e 
dous mü personaxes 

AS XORNADAS 
DE PASTORAL 
DA SAÚDE, doce e 
trece deste mes, xun
tarán en Viveiro a 
moita xente que está 
a traballai por mello
ra-la calidade de vida 
dos enfermos. É de 
loa-lo esforzo de 
moitos veciños 
nosos, que na cidade 

públic e tán baixo sospeita nunha operación chamada "Mans 
Limpa " que artellan catro maxistrados ameazados de morte. 

a na aldea acompañan e alivian a dor dos que sofren ... Toda unha 
aprendizaxe no libro da vida ... , que seguro axudarán a ilustrar con
ferenciantes coma Xosé Antón Pagola, Vigairo de San Sebastián. 

< -
-w -
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Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ): 

Ordinaria: 2.000 pts. O Real: 3.000 pts. O De apoio: 5.000 pts. O 

Nome .................................................................................................................................................................... . 

Rúa ou parroquia .................................................................................................................................................. . 

Cidade ou concello ................................. ..................................... ... · ...................................................................... . 

BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de a forros .. ................................................................................................................................. . 

Domicilio da Sucursal ............................. .................................................................................................. ............ . 

Vila ou Cidade. ... .. . . . .. . . ... . ... ... . . . .. . ... . ... .. . . . .. . . ... .. . . . .. . . .. . ... . . . . .. . . . ... . . .. . .. . . . . . . . .. . . Provincia ......................................... . 

Titular da cta./libreta ............................................................................................................................................. . 

Nª cta. ou libreta ....... ................. ................................ ............................................................................................ . 

Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados 

o seu cobro por IRIMIA. 

En ........ .................. a ........................ de .... ................. de 199 .............. . 

Atentamente 

(1) Sinalar cun X 



UNHA MORATORIA NA 
INSTALACIÓN DE INCI
NERADORAS é o que están a 
solicitar moitos colectivos do 
país, propoñendo antes outras 
alternativas coma a reutiliza
ción e a reciclaxe de residuos ... 
A Xunta en troques, aposta 
pala incineración de máis do 
noventa por cento do lixo xera
do aquí, mentres que a media 
dos outros países da UE só a 
incineración está polo vintecin
co por cento. A ciencia aínda 
non ten claro cal é o prexuízo 
prá saúde dos tóxicos que 
xeran as incineradoras, polo 
que non podemos ser tan frívo
los á hora de defendelas como 
veñen facendo dende a Xunta. 

O CENTRO DE MIGRANTES que a CIG vén promocionan
do en Vigo (Rúa Faisán nº 5, oficina l. Tf. 26 06 44) ten coma 
obxectivo coñece-la situación persoal e laboral dos inmigrantes 
e dos emigrantes retornados, e busca-la súa integración en 
tódolos ardes da vida. Vigo é a primeira comunidade en recibir 
e dar acobillo á meirande parte das persoas migran.tes que che
gan a Galicia. 

A CIG COÑECE UN NOVO 
PULO o dezanove de marzo 
coa unión definitiva das dúas 
organizacións nacionalistas: 
CXTG e INTG; <leste xeito 
supérase aquela división de 
sindicalismo nacionalista que 
tivo lugar en mil novecentos 
oitenta e cinco. A nova etapa 
superá un.ha identificación total 
coas arelas dos traballadores 
ata convertela na central máis 
representativa entre nosoutros. 
É de loa-lo proceso de con
fluencia de ámbalas dúas cen
trais por riba dos intereses per
soais. 

A AVENIDA DA 
UNIVERSIDAD E 
da Coruña, da que 
están a escomeza-las 
obras, é outra mostra 
da transformación 
que está a sufrir esta 
cidade, obras non 
sempre axeitadas ó 
contorno ... O punto 
de confluencia desta 
A venida é un.ha 
manifestación de 
enxeñería que vai 
cambia-la paisaxe da 
zona. Esta avenida é 
moi necesaria pra 
acceder ás Faculta

des e ós futuros apartamentos de estudiantes que pensan levan
tar en El viña. 

URXE A LEI DE 
ASILO e esixe un cam
bio pra que teña un 
espírito medianamente 
xusto ... O texto que pre
s en to u o Goberno do 
Psoe é tan constitucio
nal coma a famosa "Lei 
Corcuera". Agora son 
os funcionarios do Inte
rior, e non os xuíces, os 
que deciden sobre as -
peticións de asilo, como 
aconteceu cos seis 
mozos africanos ós que.:...:....'""'""'---..------
lles foi rexeitado o seu dereito de asilo en Pontevedra. Outra 
mostra da intolerancia que segue a darse neste país por parte 
dos que mandan. 

AS PRIMEIRAS 
MULLERES CRE
GOS van ser orde
nadas neste mes 
dentro da Igrexa 
Anglicana. Isto está 
a crear friccións co 
Vaticano moi dis
tantes a esta aspira
ción feminina. Na 
fotografía Jules 
Cave coa súa filla, 
un.ha das mulleres 
que vai ser ordena
da. Son mil trescen
tas as que están a 
prepararse. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

fe O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

fe Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

fe Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

(e Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 

(e 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 37 16 

(e 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 

POLÍTICA 

A voz da COPE 

As opinións escandalosas do 
bispo de Mondoñedo acadan unha 
acollida nos medios de comunica
ción inversamente proporcinal ó 
interese que cada un deles ten polos Por Tintxu 
asuntos relixiosos. As últimas denuncias feítas por Gea 
Escolano contra o enriquecemento duns cantos mentres os 
máis están sufrindo duramente a crise correron tamén a cita
da sorte. Por iso seguramente non foron tidas en conta pola 
COPE, rede de emisoras promovida polos bispos e na que a 
Conferencia Episcopal, diversas dióceses e algunhas ordes 
relixiosas conservan o 73 por cento das accións. 

O caso é que esta cadea de emisoras segue na súa políti
ca de persoal xustamente a política denunciada polo citado 
bispo: contratos abusivos polas <lúas bandas, dispendio de 
millóns para as chamadas primeiras figuras, e contratos 
vasura para o común dos empregados. Xustamente acaba de 
renovar por varios anos a súa figura máis coñecida, José 
María García, o "radiopredicador" do futbol (que non do 
deporte), que percibe unha comisión segundo o volume de 
publicidade que acada para o seu programa e que mesmo 
condiciona a súa colaboración á doutras figuras do seu gusto 
noutras áreas da mesma emisora. 

Esta singular solidariedade das citadas persoas é califi
cada por outras figuras doutros medios coma sindicato do 
crime. Sen chegar a asumir tal calificativo, o que está fóra de 
dúbida é que José María García, Antonio Herrero, Luis 
Herrero, Amando de Miguel, Jiménez Losantos e Márquez 
Reviriego, que son o núcleo <leste clan, sacan proveito eco
nómico millonario da súa actuación nas citadas ondas da 
COPE e non son precisamente un exemplo de respecto a 
moitos valores defendidos oficialmente desde as instancias 
eclesiais oficiais. 

Esa foi a razón que levou á retirada da COPE no seu día 
de numerosas emisoras do País Vasco. Ese foi tamén o moti
vo da protesta dos bispos cataláns pola actitude contra o seu 
idioma <leste grupo de presión que en nome da liberdade de 
opinión e de prensa serve a intereses e opinións moi particu
lares, non precisamente do máis alto contido evanxélico. 

Mentres tanto, esta mesma cadea, a COPE, acaba de 
integra-las súas emisoras galegas no grupo controlado pola 
Voz de Galicia, "Radiovoz", á súa vez escindido de Antena 
3 Radio. As figuras arriba citadas, xunto con outras tan 
peculiares como Encama Sánchez, son, pois, as que levan o 
peso da programación dunha rede de emisoras creadas polas 
dióceses. 

De seguro que calquera día <lestes monseñor Gea Esco
lano recupera a súa emisora de Ferrol e os seus colegas 
seguen o seu exemplo, para poñer en marcha uns medios de 
comunicación seguramente máis pobres, pero ó mellor máis 
dignos. Iso sería o esixible. Pero a realidade é outra: ben 
preto témo-lo caso de "El Ideal Gallego" e, xa máis lonxe, 
da chamada "Editorial Católica", cos traballadores do "Y a" 
en rebelión desde hai un ano para recupera-lo seu medio de 
traballo. Os bispos non aprenden. 



TERCEIRO MUNDO 

Queren converter un tigre en gato 

Un concilio vén pedindo, dende hai 
anos, a Igrexa de Africa. O Vatica
no rebaixou a petición á categoría 

de sínodo. Esperábase que, en boa lóxica, 
se celebrase nalgún lugar do Continente 
negro. O Vaticano decidiu que en Roma. 
De rebaixa rebaixa chegouse ó acordo de 
que o 14 de abril principie baixo a ollada 
centralizadora da Cidade Eterna unha 
asemblea do Sínodo de Rispos para Africa. 
Nosoutros, en 4 números sucesivos, trata
remos de achegarnos ó tema. Limitámo-la 
nosa reflexión á Africa Subsahariana, ese 
Continente negro que cadra ó sur do 
inmenso deserto do Sahara. 

Non somos alleos ó problema 

Entre os 30 países ruáis pobres do pla
neta, 25 son africanos. Este inmenso con
xunto de etnias é o berce da hurnanidade: os 
vestixios ruáis antigos de presencia humana 
proceden de aí. Pero se aí naceu a hurnanida
de, aí pode ir morrendo pouco a pouco. Son 
moitos os males que aflixen ós africanos. 

No inconsciente colectivo dos europe
os foi penetrando a idea de que o atraso 
africano se debe a unha especie de incapa
cidade racial. Como se un negro fatalismo 
perseguise ós seus habitantes. Non estamos 
nada seguros de que esa interpretación 
racista non aniñe en moitos de nós, mesmo 
na nosa traxectoria histórica e incluso ima
xinaria de afáns misioneiros por civilizalos. 

Se os romanos do Imperio non ousa
ban penetrar no interior africano e chan
taban un letreiro que dicía "hinc sunt leo
nes", ¿non estaremos influenciados polos 
filmes de safaris, sendo o país africano un 
país de leóns, tigres ... e negros? 

Un Kunta Kinte colectivo 

No século XV, o Papa asinaba unha 
bula pontificia, no ano 1454, concedén
dolles ós portugueses a explotación das 
costas africanas. Dende aquela, os euro
peos fómonos achegandos ó Continente 
coa avareza das aves de rapina. Disto 
habemos falar no próximo número. De 
momento, abonda con estes datos: 

Os europeos crearon fronteiras artifi
ciais dividindo pobos que unidos pola lin
gua, a cultura, a etnia; foron destruíndo o 
sentido solidario dos africanos, esmen-

leva un gatiño ás 

costas que pode 

chegar a tigre 

drellando a súa economía e maltratando a 
súa identidade. Isto sucedeu a partir de 
finais do século pasado, cando en 1885 as 
potencias europeas repartiron, na Confe
rencia de Berlín, o territorio africano. 

Pero xa antes escravizaran uns 300 
millóns de persoas. Estados .Unidos e cer
tos países latinoamericanos están poboa
dos por moitas persoas de color; témo-lo 
perigo de esquecer que son africanos, 
fillos de escravos, ós que arrincaron das 
súas Raíces, tal como nos facía ver ese 
programa colectivo que narraba a historia 
de Kunta Kinte; ás veces moi mal integra
dos, a miúdo desprezados, viven a nostal
xia do seu ritmo de fida afro, que con fre
cuencia expresan en ritos e cántigas. 
Mesmo naceu un xénero musical de pro
testa con raíces bíblicas: o Negro spiritual. 

A hora da negritude 

Se os galegas espertamos do sono 
reclamando a galeguidade, abafados polo 
centralismo de Madrid, os africanos foron 
víctimas do centralismo da respectiva 
metrópole europea. Mesmo había liortas 
entre metrópoles. Así, se por un momento 
os ingleses intentaron respecta-las tradi-

cións culturais , o imperialismo cultural 
francés porfiaba nun nacionalismo patrio
teiro: "facede que cada neno sexa un 
auténtico francés de lingua, de espírito e 
de vocación"; tal era o que lle recomen
daban ós mestres negros. 

Foi precisamente na área francófona 
ou de fala francesa onde naceu, coma reac
ción, un movemento cultural nacionalista 
reivindicando a súa "galeguidade": a negri
tude. O movemento estalou nun espacio no 
que un tristemente célebre arcebispo inte
grista, monseñor Lefebvre, traballaba á 
maior gloria de Deus e á non menor de 
Francia: no Senegal, onde era presidente o 
escritor nacionalista Leopold Senghor. 

Os negros de área anglófona ou británi
ca reaccionaron con escepticismo; un autor 
nixeriano, Wole Soyinka ironizou: "Un 
tigre non proclama a súa trigritude". Certo, 
o Continente negro é un tigre que os coloni
zadores teimaron en coverter en gato. Pero, 
con todo, segue sendo un felino. Para A.fri
ca, os tempos son chegados, e o próximo 
Sínodo pode ser unha mostra de que esperta 
do seu sono. Ata o próximo número. 

Mario Cambeiro 
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REPORTAXE 

"O municipio rural galega consiste nun grupo de vivendas 
espalladas nun territorio de vintecinco quilómetros cadra
dos ou de catrocentos -paño por caso- e pode ter tres 
mil habitantes ou trinta mil segundo conveña. Todo depen
de do interese caciquil; pero endexamais responde a nece
sidades vitais do grupo". 

Isto constataba Castelao en "Sempre 
en Galiza" ó cumprirse os cen anos da 
arbitraria implantación -no ano 1836-
dos actuais municipios españois. Castelao 
escribía dende a radical ruralidade da 
sociedade galega do seu tempo, co men
tes dunha nova articulación da adminis
tración local baseada na parroquia e mais 
na comarca. 

Hoxe o mundo rural esmorece pola 
fuxida da poboación cara ás grandes 
cidades e ás vilas máis dinámicas, polo 
avellentamento dos que quedan e · polo 
abandono acelerado da actividade agríco
la, que era a principal razón de ser do 
característico espallarnento da poboación 
galega. 

Os concellos asisten a este esmorece
mento, non sabemos se impotentes debi
do á súa orixinaria desconexión da reali
dade ocial ou culpables por non quere
ren acudi-lo hábitos caciquís que os 
fix r n nacer. 

Pobres e desamparados 

Un municipio de fóra de Galicia 
e tá formado por un ou dous "pueblos" 
rodeados dunha superficie de terreo des-
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habitado. A lei delimita 
perfectamente os servi
cios que o concello ha 
prestar no interior <lesa 
única poboación com
prendida no termo muni
cipal. 

Galicia, cun territo
rio que supón o 5 por 
cen da superficie de 
España, ten 32.000 enti
dades de poboación tan
tas como o resto do 
Estado. O 60% da po
boación galega vive en 
municipios de menos de 
20.000 habitantes, que 
supoñen o 94% dos exis
ten tes. Un concello 
medio de Galicia terá 70 
quilómetros cadrados 
con 5.000 habitantes 
vivindo en 100 aldeas 
repartidas en 1 O parro
quias. Os presupostos 
municipais teñen que facer fronte, por 
exemplo, a unha ensarillada rede viaria 
de máis de 300 quilómetros. É <loado 
comprende-lo efecto multiplicador do 

Os municipios 1 
¿ Testemuños ou instrumentrn 

custo dos servicios públicos nesta situa
ción de dispersión. 

A isto hai que engadir, por aquelo de 
que "a can fraco todas son pulgas", a 
carencia de recursos dos · municipios 
pequenos: no ano 1991 os concellos gale
gos de menos de 5.000 habitantes ingresa
ron 26.825 pts. por habitante, fronte á 
media española de municipios de igual 
categoría, que estivo en 58.530 (máis do 
dobre). 

A delegación galega que asistiu á 
Asemblea de Municipios Rurais que se 
celebrou en Albesa (Lleida) en maio 
pasado dicía o seguinte: "se dende a 
xeneralidade dos municipios rurais de 
España se consideran desacertados os cri
terios de distribución do Fondo de Coo
peración Municipal, dende a realidade 
galega habería que concluír que un ele
mental principio de igualdade e solidarie
dade obrigaría a inverte-los coeficientes 
de reparto, primando ós municipios máis 
pequenos". 

\ 



rurais ·galegos: 
s da agonía do mundo rural? 

· ~ 

e:::>· Este tal Fo~do de Cooperación 
Municipal, que para os concellos peque
nos supón a meirande tallada dos seus 
presupostos, é a aportación directa que 
lles fai o Estado. Distribúese principal
mente en función da poboación, priman
do de tal xeito ás grandes cidades que, de 
cada peseta por habitante que recibe un 
municipio pequeno, un grande recibe 
<lúas. 

Se non é caciquismo, ben se lle parece 

Se a política "municipal" do Gober
no Central propicia a catalogación dos 
cidadáns en clase segundo a categoría do 
municipio de residencia, a da Xunta de 
Galicia ben merece cualificala de cliente
l is ta, pois a penas mantén criterios 
obxectivos para repartí-la súa colabora
ción cos concellos. 

Así, son frecuentes casos coma o dun 
concello con alcalde popular que nas 
últimas eleccións recoñecía investimen
tos da Xunta en tres anos por enriba dos 
trescentos millóns de pesetas, mentres un 
seu igual, con alcalde independente, non 
chegara a vinte. 

Sumándolle a isto a frecuente mala 
planificación que os propios concellos 
fan dos seus recursos, teremos completo 
o cadro da penuria dos municipios rurais. 
En efecto, non é raro observar, por 
exemplo, cómo a capital municipal aca
para a maioría dos investimentos men
tres as parroquias periféricas carecen dos 
máis elementais servicios. E moitas ini
ciativas municipais feden a cenoira elec
toralista ... Os concellos adoitan reprodu
cir na súa actuación política os mesmos 
erros que eles padecen das ouiras admi
nistracións. 

O futuro posible e receado 
A sombría realidade que acabamos 

de describir non sería nada se houbese 
vontade política de crear para o futuro 
unha administración local acorde coa rea
lidade social. Mais non se ve. 

O Presidente da Xunta acaba de pro
meter que nesta lexislatura a Comunida
de Autónoma contará cunha Lei de Réxi
me Local. Nip. o xustillo do marco lexis
lativo estatal permite facer moitas inno
vacións nin é de agardar que o actual 

gobemo autonómico estea en disposición 
de da-la resposta lexislativa que o mundo 
rural necesita. 

Aí están, por exemplo, as primeiras 
experiencias de comarcalización -unha 
vella aspiración galeguista-: despois de 

pasa-la peneira dos cacharropardos teme
rosos de perderen os seus vicerreinados, 
moito tememos que, fóra de ser un instru
mento eficaz de acercamento de servicios 
ós cidadáns, se converta nun novo atranco 
burocrático. 

Tamén é curioso observar cómo case 
ninguén fala do recoñecemento da perso
nalidade xurídica da parroquia rural, que 
andaba en tódolos silabarios do ideario 
autonomista e incluso contempla o actual 
Estatuto de Autonomía. 

Quizais xa non sexa tempo de pen
sar, tal coma Castelao, en repartí-las 
atribuoións dos concellos entre a parro
quia e a comarca. Pouco a pouco, a 
administración municipal foi furando no 
tecido social do mundo rural e hoxe a 
casa do concello é punto de referencia 
da maioría das iniciativas equipamen
tais, asistenciais, culturais, depQrtivas, 
etc. Nin as parroquias son o que foron ... 
E hai zonas enteiras de Galicia tan des-
poboadas que a duras penas conservan 
máis có nome. 

Mais alguén terá que comprender 
algún día que non é bo lexislar nin gober
nar a repelo da realidade social. E a reali
dade do mundo rural de Galicia pide a 
berros dotar de competencias estas <lúas 
unidades organizativas básicas que, a des
peito das institucións, perviviron ó longo 
do tempo: a COMARCA e maila 
PARROQUIA. Se hai quemante-la admi
nistración municipal, unha vez definido o 
seu marco competencia! entre a comarca 
e a parroquia, que se dote de medios e 
recursos abondos para asegura-lo mesmo 
nivel de servicios con que contan os habi
tantes das cidades. Polo demais, ninguén 
choraría polas deputacións provinciais, 
fóra dos vicerreis ou os que algún día 
esperan sel o. 

E todos, administración e cidadáns, 
ternos que comprender que nos cómpre 
mante-lo mundo rural (xentes, terra, 
economía ... ), porque é a nosa máis ínti
ma referencia matricial: aí están as raí
ces da nosa cultura propia, das nosas 
señas de identidade e, nunha ollada 
dende a ecoloxía (¿ tamén dende a eco
nomía?), o noso futuro. Dicir mundo 
rural é dicir TERRA ... ESTA TERRA É 
ANOSA. 

Luciano Pena Andrad 



CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS 

Os aloumiños de Deos ou ''Carpe Diem'' 

Pouco había que comprara o 
coche e con xusteza xuntaba para 
devolve-lo crédito ó banco. 

Nun caloroso día de agosto 
corría acentellado polas chairas de 
Aragón e as sobrias terras de Soria. 
Tardáballe chegar a Galicia, bicar a 
moza e embeberse daquela súa voz 
que tanto o acougaba cando a tiña a 
carón, aínda que fose recitando a 
guía telefónica, ou falando das miu
dezas da encargada do taller ou do 
partido de basquet que xogara o 
sábado anterior ... 

Unha espantosa fumeira que 
saía do coche fíxolle perde-la enso
ñación na moza e volver en si. 
Algún manguito rebentara, e o auto
móbil tirara co aceite. O calentón 
foi olemne e cando deu parado o 
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coche cabo da ponte sobre o río 
Douro, soubo que o mal, case irre
parable, xa estaba feíto. Desde un 
bar próximo chamou grúa e mecáni
co. Tardarían media hora, seica. 
Botou contas que probablemente 
sería unha hora e non media, e non 
resistiu a tentación de agardar por 
eles tomando un baño no Douro, 
que por alí pasa noviño e fresco, 
aínda non contaminado ... ¡Pacía 
tanta calor ... ! 

*Seguramente que se fastidiou a 
culata, díxolle o mecánico. 

- Supoño ... 

*Pódelle custa-la broma corenta 
mil pesos ... 

-Fíxenme á idea .. 

*Perdoe, pero non sei como ten 

humor para tomar un baño como se 

nada .. 

-O meu avó sempre dicía "se 

che arde a casa quéntate ós cangos". 

*Non entendo o galego ... 

-"Carpe diem" dicía o vello 

Horacio. 

*· ? ¿ .... 

-Os babilequés do Camerún tra

dúceno dicindo: "non despreza-los 

aloumiños do bon Deus". 

Xosé Antón Miguélez Díaz 



ECOLOXÍA 

A auga, disolvente universal 

e oñecer m:llor quen é/ a 
auga, as1 coma a sua 
utilidade, hanos axu

dar a considerala no que de 
importancia ten para un 
mellor funcionamento da nosa 
sociedade. 

Qué son os disolventes 

Un disolvente é unha 
substancia química capaz de 
disolver (integrar no seu 
seo) o u tras substancias (os 
chamadas solutos), forman
do finalmente o que chama
mos unha disolución. Atopar 
bos disolventes é hoxe moi 
importante porque poden 
axudar: na limpeza (disol
vendo a suciedade); permi
ten transportar no seu seo 
(coma disolución) solutos 
que doutra forma non serían 
estables; á realización de 
reaccións químicas, permi
tindo que interaccionen, en 
disolución, substancias que 
doutro xeito non reacciona
rían, etc. 

Disolventes universais 

Sinalada a importancia 
dos disolventes, cómpre 
indica-lo interese que ten 
conseguir bos di sol ventes 
e, particularmente, os cha
mados disolventes univer- . 
sais. 

Un bo disolvente é aquel 
que cumpre ben o obxectivo 
de disolver determinada ou 
determinadas substancias; 
pero sen que el se altere ou 
(en química) reaccione. Cando 
falamos dun bo disolvente 
para moitas e moi variadas 
substancias, estamos a defini
lo que chamamos un disolven
te universal. 

Un disolvente universal debe ser un 
líquido e manterse así nun amplo inter
valo de temperatura. Ademais, ese 
intervalo debe coincidir co rango da 

vida tal e como nós a comprendemos. 
Un disolvente universal debe ser 

capaz de disolver todo tipo de substancias 
e non reaccionar con elas. 

A auga disolvente 
universal 

A auga presenta unha 
estructura particular cun tipo 
de enlace chamado hidróxe
no, que é como o que existe 
nos enlaces da vida. 

Por mor da súa estructu
ra, a auga presenta as 
seguintes propieades: 

1 º Amplo intervalo de 
temperaturas (100 graos), no 
que se presenta coma líquido 
e, ademais, ese intervalo está 
no rango da vida que nós 
coñecemos. 

2º O tipo de interaccións 
que se producen no seo do 
disolvente son do tipo das 
existentes entre moitos com
p os tos orgánicos dos que 
constitúen os chanlados prin
cipios vitais e, consecuente
mente, disolveranse ben na 
auga. 

A auga é un líquido neu
tro polo que, nin as substan
cias ácidas, nin as básicas 
reaccionan con ela. 

En suma, moitísimas 
substancias pódense disolver 
na auga sen reaccionar con 
ela nin se descompor, man
tendo a súa identidade. 

A auga é, pois, un disol
vente universal. É o medio 
que empregan moitísimas 
substancias para se trasladar 
tanto na natureza coma no 
interior dos organismos 
vivos. 

Rematamos dicindo que 
quen cumpre as condicións 
de ser un disolvente univer
sal é a auga pura, non as 
augas contaminadas. Cóm
pre, pois, que presevémo-las 
augas da contaminación ou 
axiña deixarán de actuar 
coma o que son: o mellor 

disolvente universal. 

Manolo R. Bermejo 
Catedrático de Química Inorgánica 
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DENDE A MOCIDADE 

COU e Selectividade 

Outro ano de maratón; exames trimestrais de temas intermi
nables, clases a velocidades vertixinosas, profesores aterroriza
dos pola idea do fracaso dos seus alumnos no selectivo ... e, 
coma consecuencias máis directas nos rapaces: stress, agobio, 
depresións e un longo etc. 

Outra volta, coma tantas, as mesmas frases polos corredores 
dos institutos: "¡Isto é unha inxustiza! ¡É demasiada materia 
para tan pouco tempo!, ... " 

Pero a un curso ségueo outro na mesmiña dinámica, como 
se estivesemos agardando que a solución apareza por arte dun 
meigallo, ou por iniciativa dos dirixentes do ensino, que, tratán
dose desta fasquía, ben sendo o mesmo. 

A pregunta é ¿Por que a mocidade vive mergullada neste paso
tismo, en aspectos coma este e noutros da vida cotiá? Quizabes a 
resposta estea no xeito consumista que nos rodea e que está a aca
dar un importante triunfo, un mundo de apampados no que a censu
ra e a crítica ó que vén derriba semella que xa non ten razón de ser. 

Volvendo ó tema do comezo, bo sería destacar ademais o 
sistema empregado no filtro COU-Selectividade; enténdase o 
uso de comentarios de texto, coma eixe central das probas, polo 
menos nas de letras. Con este método virgueiro elimínase xa 
dun plumazo ás persoas con pouca capacidade de expresión, por 
moito que saiban da materia. 

Cómpre falar finalmente da desigualgade de oportunidades 
entre o ensino público e o privado; xa se sabe, filtracións, enchufes 
monofásicos, trifásicos e o que maquinaria do sistema requira. Este 
é, de pa ada, o método empregado para "desmestar" a Universida
d . E que ninguén nos queira camelar con non sei que lerias dunha 
"pr paración para un cambio moi brusco". 

Só un toque, cando vexades no xomal un titular semellante 
"Se esperan grandes cambios en los exámenes de Selectivi

dad", non traguedes, a solución está só en nós. 
Trospi 

<QUE ANDAS ~NDo~) 
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PtRDEN 2.000 DtAR.\ Os~ 

/ 

--~ 
__ L ..-o~..-1 _ 

\ lf .7 ' "',,. 

1 IHIA -12 

OPINIÓN 

Un mundo mellor 

O outro día, nun programa de 
entrevistas na televisión, pregún
ta b anll e ó convidado, Xavier 
Rubert de Ventós, pensador e 
escritor catalán, cara a onde ía o 
mundo mellor co que soñaba. Res
pondeu el que era un mundo no 

Por Francisco X. 
Fernández Naval 

que xa rematara a marxinalidade crónica dos menos favore
cidos, dos indíxenas, os xitanos, os bosnios. 

Quedei pensando eu se realmente é certo que soña
mos un mundo mellor, ou se o noso é simplemente un 
desexo momo, unha declaración de intencións con que 
acala-la nosa conciencia, unha arela que detemos para 
que non cristalice nunha imaxe de utopía provocadora de 
infelicidade. Soñamos probablemente con nós mesmos, 

· cos nosos, familiares, amigos, achegados, co mundo 
pequecho que nos rodea, pero eu teño as miñas dúbidas 
de que elaboremos en imaxes o soño dun mundo mellor 
e diferente a este que habitamos, que o noso desexo sexa 
capaz de artellar en imaxes unha sociedade distinta. 

Non é o mesmo soñar que desexar. As veces ámbalas 
dúas cousas van xunguidas; por exemplo o amante que 
desexa estar co seu amor de seguro que soña con el e ó 
compartir soño e desexo seguramente a sentirá máis preto; 
tamén é probable que os xudeus na súa longa travesía cara 
á terra prometida soñasen cun país fermoso, rico, acolle
dor, abondoso en froitos, auga, leite e mel; o desexo do 
hincha do Deportivo por gaña-la liga sen dúbida leva apa
rellado o soño de se bañar na fonte dos catro carniños, pero 
o normal é que soño e desexo non se correspondan, e non 
por non querer, senón por non poder, que ás veces artellar 
co desexo unha película, coma no cine, non é <loado. 

Nesta cuestión que nos ocupa a cousa é ademais ben 
complicada, xa que ¿como soñar unha sociedade distinta 
se non ternos modelos? ¿Que mundo é mellor?, ¿o 
mundo antigo?, ¿a Europa ilustrada do dezanove?, ¿a 
norteamérica actual?, ¿a inocencia das tribos primitivas?, 
¿a Rusia revolucionaria?, ¿ou algún paraíso inalcanzable 
que xa a literatura se propuxo descubrir e describir?. 

Estou seguro de que todos nós desexamos un mundo 
mellor. Cando rematou o programa de entrevistas e che
gou o parte de noticias, abriron coa explosión do obús no 
mercado de Saraxevo e a súa semente de mortes e feri
dos inocentes, maiormente nenos. Estou certo de que 
todos desexamos que non acontezan máis cousas coma 
esta, nin que exista fame, paro, marxinación, dor; de que 
remate a chuvia aceda e a queima dos bosques, o racis
mo e a violencia inútil. Pero quizais o que sucede é que o 
noso desexo non se transforma en soño, non somos capa
ces de articular no noso maxín ese mundo distinto, feito 
á medida dos nosos desexos, reproduci-lo desexo en 
imaxes polas que pular cada día, xa que se todos nós 
tivesemos reproducido e debuxado o noso desexo, se 
fosemos capaces de ollar para nós mesmos no medio 
dese mundo distinto, de seguro sería máis <loado pelexar 
por el. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 57) 

A esculca do país (Núm 14) 

Dúas causas me parecen 
importantes neste relato da 
exploración secreta -verda
deira espionaxe ou esculca
do país de Canaán: as 12 
tribos e un personaxe deci
sivo: Caleb. (1) 

1Faloulle o Señor a Moisés: 
2"Manda homes que che exploren A esculca do país deu bo resultado: era mais 
o país de Canaán, que eu Hes vou vizoso có deserto. A viña chegou a ser, co 

profeta lsaías, símbolo nacional de Israel. 
dar ós fillos de Israel; un home 
por cada unha das tribos dos seus pais; serán tomados entre os prínci
pes". (2) 

Todo aparece conducido pola man do deus pastor do deserto, que 
camiña diante do rabaño. Moisés e os hebreos son simples executo
res das súas ardes; latexa un serio esforza político do guieiro Moi
sés, por concientizar ó seu pobo. 

[ ••• ] 
11Moisés enviounos a explora-lo país de Canaán e díxolles: "Subi

de polo deserto e escalade logo a montaña. 180llaredes ben a terra, 
cómo é, e o pobo qué nela habita: se é forte ou feble, se escaso ou 
numeroso; 19e tamén cómo é a terra na que habita: se é boa ou mala; 
e cómo son as cidades nas que mora: se abertas ou fortificadas; 2ºe 
cómo é o terreo: se fértil ou estéril, se hai nel árbores ou non. ¡Ani
mádevos e collede froitos da terra!". Era entón o tempo das uvas 
temperás. (3) 

O traxecto que Jan os exploradores vai de sur a norte, dende o deser
to de Negueb, asentamento dos calebitas. (4) 

[ ••• ] 
25Volveron da exploración da terra, pasados corenta días. 26Chegaron 

xunto a Moisés e Aharón e toda a comunidade dos fillos de Israel, no 
deserto de Parán, en Cadex, e déronlles conta a eles e a toda a asemblea 
amosándolle-los froitos do país. 27E contaron: "Fomos á terra, onde ti nos 
enviaches: verdadeiramente . é un país que deita leite e mel. ¡Ei-los seus 
froitos! 28Pero o pobo que habita o país é fote, e as cidades, fortificadas e 
moi grandes". 

O informe exalta os froitos do país: deita leite e mel, comparado coa 
pobreza do deserto-, pero a outra cara da moeda son os inimigos que 
habitan o país. Inza o desánimo: 

[ ••• ] 
3ºEntón Caleb tratou de apacigua-lo pobo, que murmuraba contra 

Moisés, e exclamou: "¡Subamos sen medo e apoderémonos do país, 
porque nós podemos con eles!". 31Mais os homes que subiran con el, 
dixeron: "Non podemos subir contra ese pobo, pois é máis forte ca 
nós". 

E o pobo revirouse unha vez máis. En consecuencia, como nolo 
canta o capítulo 14, todos son condenados a morrer sen entrar na 
terra prometida agás Xosué e Caleb. (5) 

Xosé Chao Rego 

l. Os calebitas eran unha tribo do sur, inde
pendente, que máis tarde se axuntou á tribo 
tamén sureña de Xudá. En realidade non pare
ce que participase no éxodo-fuxida do século 
XIII, senón no éxodo-expulsión, uns tres 
séculos anterior. Pero axudou ó grupo axudou 
ós de Xudá na conquista do sur de Canaán, 
polo que Caleb é un xefe que foi considerado 
posteriormente heroe de Xudá. 

2. Ten moita importancia de que vaia un xefe 
de cada tribo, por unha razón sinxela: cando 
isto sucedeu, Israel aínda non existía coma 
pobo, liga das 12 tribos. Pero o autor sagrado 
ten especial interese en afirmar que os hebre
os do deserto xa constituían o Israel das 12 
tribos, aínda que a historia nos di que non 
todas partiron de Exipto nin todas residiron 
no deserto do Sinaí. Polo demáis, o autor 
realiza un vencello cos patriarcas, ós que lles 
pertencía a terra en promesa. 

3. Non resultaba doado entrar na terra pro
metida, debido á falta de cohesión política 
dos hebreos, con liortas caseñas, xa que esta
ban principiando a organizarse; pero sobre 
todo a dificultade viña de fóra: no país de 
Canaán vivían xa outros pobos, en cidades 
fortificadas, sendo cada cidade un Estado co 
seu pequeno rei. A Biblia foméceno-lo nome 
de sete pobos: cananeos, hititas, hivitas, peri
zitas, guirgaxitas, amorreos e iebuseos. 

4. Con este percorrido de espionaxe de sur a 
norte, o autor sagrado prepara ó lector para 
que se decate de que a conquista corresponde 
ás 12 tribos. Historicamente non foi así, pero 
a perspectiva do escritor opera dende a corte 
de Salomón, cando as tribos xa tiñan unida
de: atribuíanlle a empresa ó enteiro Israel 
que, como sabemos, aínda non existía coma 
tal no deserto. 

5. O feito de non entraren todos en Canaán 
pode explicarse así: daquela a xente vivía un 
promedio de 40 anos. Os que saíran de Exip
to eran xa maiores. Pasara unha xeración e 
en Canaán debeu de entrar xente nova, a 
xeración dos fillos dos emigrantes hebreos 
en Exipto. Dende a explicación relixiosa que 
dá a Biblia coma castigo, resulta lóxico que 
Moisés fose solidario co seu pobo e tampou
co entrase; pero si Xosué, que vai se-lo seu 
relevo, e por suposto Caleb que, como sabe
mos, ¡ xa estaba dentro! 



UTOPÍA 

¿Pódese ordenar ós homes? 

Un Sínodo especial 
reuniuse no Vaticano 
para discutí-la 
posibilidade de que os 
homes puidesen acceder 
á ordenación sacerdotal. 

Entre os comentarios 
das Madres sinodais 
salientámo-los 
seguintes: 

O varón, polo seu físico, 
algo brután e máis forte 
có da muller, f oi creado 
para os labores máis 
pesados na lgrexa. 

Por exemplo, acáelle 
ben a reparación de 
tuber{as e 
canalizacións, etc. 

Os labores máis finos e 
máis espirituais na 
lgrexa vanlle mellor á 
muller, xa que é máis 
fina e espiritual. 

Ademais, o varón foi 
creado do barro; en 
cambio, a muller foi 
creada de costela 
humana. 

Mesmo houbo unha das 
Madres da Igrexa que 
ousou dicir que 

O varónfoi o borrador 
do que deber{a se-la 
persoa humana; a 
muller foi o exemplar 
definitivo. 

O posto do varón está 
no exército, 

declarou unha das 
teólogas peritas. E 
engadiu: 

Far{a o ridículo vestido 
de muller en traxe 
encamado de longo e 
adornado con encaixes. 

Por fin, a decisión final deixárona en mans de Súa Santidade a 
Papisa. 

Tomado da revista Alandar, que o tirou de The Link, Londres. 



CARTAS 

Compañeiros irimegos: 

Quérovos dar conta dun curio
so costume dunha aldea portuguesa 
que me chamou a atención pola 
semellanza coa experiencia da nosa 
Romaxe. Por un lado, na distribu
ción anual da responsabilidade no 
coidado das cerebracións, e por 
outro na solemne cesión desta res
ponsab ilidade pola entrega dun 
ramo. É costume moi achegado a 
aquel do Mordomo ou Maiordomo 
co seu ramo que cita Risco na obra 
colectiva Historia de Galiza, pax. 
681, tomo L se ben neste caso non se 
trata de preparar ou paga-la festa, 
senón de atende-las Eucaristías. Xa 
que logo, pouca diferencia é. 

Máis ben que comentalo, vai ser 
mellar reproduci-lo pequeno artigo 
que relata a tradición. Trátase 
dunha carta que a xeito de colabo
ración se publica en "Trabalhos de 
antropología e etnologia" da Socie
dade Portuguesa de Antropología e 
Etnologia, no seu volumen XXIV, 
fascículo I (Porto, 1981 ). O seu 
autor é o párroco de Mairos, Cha
ves. 

Un saúdo do vaso amigo. 

Velho costume en Paradela 
Um ano de sacristao 

Paradela é urna das 4 7 freguesias do con
celho de Chaves. Pica a sul de Mairos numa 
pequena veiga regada pelas águas de um 
afluente do Tfunega. A sua gente dedica-se 
quase só ao trabalho agrícola produzindo 
sobretudo batatas, centeio, vinho e leite. 

Existe lá un velho costume que dá ori
gem ao título <leste pequeno trabalho. Com 
efeito, todos os anos no día 5 de Agosto, 
festa da Senhora das Neves, a Padroeira da 
freguesia, um casal se compromete a servir a 
lgreja gratuitamente prestando todos os ser
vi9os de sacristao, como tocar o sino 
(campá), ajudar a missa, varrer a igreja, cui
dar das alfaias e paramentos, numa palabra, 
tudo o que compete ao servi90 de sacrista.o. 

Antigamente, cabía esse cargo a cada 
casal conforme a data do seu casamento. Mas, 
há tal vez 25 anos bouve un casal que nao ser
viu a igreja na data em que pertencia e, daí em 
<liante, passou a nao se facer por ordem da 
data do casamento mas conforme a disponibi
lidade de cada um. Assim é que neste 
momento, na maior parte dos casos, acabam 
por exercer o cargo casais que já tém filhos 
grandes. Muitas vezes, já é um filho que toca 
o sino ou urna filha que trata da igreja embora 
a responsabilidade seja sempre dos país. 

Quando acaba o seu ano de sacrista.o, no 

día 5 de Agosto, após o almo90, o casal sai 
para a rua com muita gente da aldeia que os 
vao acompanhando ao som de um instru
mento, generalmente un acórdeao, levando 
un grande ramo muito enfeitado. É oferta do 
que foi sacristao e é levado por ele e a sua 
mulher. O ramo é enfeitado com doces , 
rebu9ados e alguma fruta como uvas, melan
cia, pessegos, urna caba9a de vinho, un fran
go e a chave da igreja que vai pendurada. 

Quer já esteja previamente combinado, 
quer nao se saiba a quem vai entregar o 
ramo, há sempre alguém interesado. 

Na altura da "entrega o ramo" faz-se 
urna festa, bebe-se a indispensável pinga e 
,toda a gente dan9a, inclusive os velhos que 
tomaran parte do acompanhamento. O baile 
come9a com a dan9a dos 2 casais. O que 
acaba o s~u ano de servi90 dan9a com a mul
her do que lhe vai suceder e o que entra 
dan9a com a mulher do que naquele dia 
acaba o seu cargo. Entao, se algum deles nao 
sabe dan9ar, é que a festa é mais animada 

· pois o povo obriga-os a cumprir a traclicao. 
A entrega do ramo é, por assim dizer, 

urna festa em que participa toda a gente da 
aldeia, novos e velhos, casados e solteiros, 
festa que decorre sempre con muita alegria e 
grande entusiasmo. 

P. e Delmiro Rodrigues Fontoura 
Párroco de Mairos (Chaves) 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (11 ) 
Dereito coma a rabela do arado 

O arado, instrumento imprenscindi-
. ble para airea-la terra, é curiosamente o 
paradigma de diversos defectos: torpeza, 
brutalidade, deshonestidade, xordeira e 
arrastra-los pés ó andar. 

O arado simboliza tamén a masculi
ni dade , pero non coñezo ningún dito 
galego con ese valor, aínda que si hai 
cantigas galegas nas que a arada é un 
símbolo sexual. 

En galego e noutras linguas son 
comúns expresións coma Burro coma un 
arado ou Máis burro que un arado para 
calificar a alguén de "pouco intelixente" . 
Ignoro por que. 

Sen embargo, vexo ruái s lóxicas 
expresións coma Bruto coma un arado. 
Máis bruto que un arado, porque o 
arado , aínda que realiza unha acción 
necesaria e benéfica para a terra, apa
rentemente non a agarima a terra, senón 
que a destroza. Ac to de brutalidade 
nece aria pero brutal. De aí que se diga 
incluso Ser coma un arado por "ser moi 
bruto" . 

As expresións comparativas son case 
sempre uperlativizadoras pero, por 
v ce , admiten unha intensificación: a 
xprc ión Ser como un arado de f erro 
uperlativiza aínda ruáis a brutalidade, 

p rque o arado de ferro, con rella de ver-
tedeira, ara ruáis fondo e voltea moito 
ruáis a terra; por iso significa "ser brutísi
mo". O mesmo significado ten Ser máis 
besta que u.n arado. 

A MESA POLA 
NORMALIZA
CIÓN LINGÜÍS
TICA, defende, con 
sentidiño e oportuni
dade , a necesidade 
dunha leí de axuda 
ós medios galegos 
de comunicación . 
Evitaríase así, en 
boa parte, o reparto 
que se fai ás veces 
das axudas, de 
maneira discrecio

O arado entra tamén c<:>mo símbolo 
da rectitude dunha persoa. A expresión 
Ser dereito coma a rabela dun arado ou 
Ser tan dereito coma a rabela dun 
arado aplícase a persoa que obra habi
tualmente con rectitude, persoa legal, 
honesta, incorruptible. Sen embargo ese 
uso non é común a toda Galicia. A rabe
la do arado pode ser recta ou curva, de 
xeito que, alí onde é recta, recto será o 
carácter e proceder dunha persoa. Pero 
naquelas comarcas de Galicias nas que a 
rabela é curva, a expresión significa xus
tamente o contrario: "persoa de feítos 
pouco honestos e da que non se pode un 
fiar" . N este caso a expresión é, polo 
tanto, irónica. 

Aínda aparece o arado como símbolo 
de dous defeetos: camiñar arrastrando os 
pés (A ndando, parece un arado a labrar) 
e da xordeira (Xordo como un arado). 
¿Por que se compara o xordo co arado? 
Aí queda a pregunta para que nolo aclare 
algún lector. 

nal, sen ter en conta criterios obxectivos elementais cómo é a coherencia e a fide- · 
lidade ó idioma galego. 

Irimia apoia esa idea e ten certa esperanza en que a Administración galega 
teña a ben recoñecer catorce anos de esforzo gratuíto a prol da normalización do 
galego coma fecundo regueiro. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Oían, señores, a historia 
da colombiana morena 

que casou co ianqui Lobbit 
e que atende por Lorena. 

2. O americano, machista 
ten uns costumes moi brutos; 

farta de aturar, Lorena 
tronzoulle os atributos. 

3. O príapo violador 
derrotado cae no chan; 

xa o dixera Rosalía: 
"A xustiza pola man". 

4. A súa vergoña, a verga 
dende o chan chora a desgracia 

escarmento pra machistas 
que practiquenfalocracia. 

5. O irimego, a media copla 
pregunta: ¿falo do falo? 

Se este asunto escandaliza, 
avisade, e entón calo. 

6. O caso é que moita xente 
sentiu unha grande pena; 

non polo pene, senón 
polo cárcere a Lorena. 

7. Ben traumática é a lección 
non por cipote perdido: 

é que hai moito violador 
disfrazado de marido. 

8. Se a relación sexual 
da muller non é agrado 

non lle ha dicir ó macho: 
graciñas, ¡coito obrigado ! 

9. Cinco machos, sete femias 
formaron ese Xurado 

que absolveu á tal Lorena. 
Desta si, ¡moito obrigado! 

10. E o míster, emasculado 
máis nunca fará o macho: 
do instrumento masculino 

soamente lle queda un cacho. 

11. Os anacos do aparato 
empalmaron: ¡ dor da alma! 

a pesar da ciruxía 
o paisano non empalma. 

12. Macho ibérico, ¡atención! 
porque tamén en España 

a Morte pode segar 
o teu sexo coa gadaña . 
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