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EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

A voltas coa morte dun
home
Parecería que despois de dous mil anos, e tras de
se-lo feíto humano máis analizado da historia, debería
estar claro o motivo da marte na cruz de Xesús de
Nazaré. E non.
O feíto en si é complexo: un galileo acusado de
delictos de blasfemia polo poder relixioso xudeu remata por ser executado por sentencia que lle atribúe
delincuencia política contra o poder romano .
Pero a iso engádeselle a interpretación sagrada
que se lle foi dando a unha marte que tamén é susceptible dunha lectura enteiramente profana. E ningunha
das relecturas ten por que ser falsa nin excluente da
outra.
En realidade, entre os fieis predomina a imaxe
popular de que Xesús morreu polos nasos pecados e
para salvarnos. Nada que obxectar se esta interpretación espiritual non esquece os motivos históricos que
calquera, á marxe da fe, pode descubrir.
Pero existe o perigo de baleira-la vida histórica e
descoida-los motivos que levaron a Xesús á marte, á
que, se foi voluntariamente non é porque quixese morrer
así, senón por ser consecuente coa súa conciencia.
Está claro que Xesús foi sentenCiado por afirmar
que o reinado de Deus se facía presente coa súa mensaxe. Pero non morreu por esta afirmación gramatical,
senón porque o Deus do que el falaba e a salvación á
que se refería, chocaba frontalmente coa doutrina
común e oficial e tiña consecuencias liberadoras, relixiosas e políticas, moi serias: revolucionarias.
O comportamento de Xesús cos marxinados e a
afirmación de que os pobres e mailos pecadores tiñan
preferencia no novo espacio que creaba o Reino, constituían un escándalo. Nese sentido, Xesús anuncia
unha sociedade nova na que todo ten que cambiar porque, segundo o seu Pai, todo estaba ó revés.
Por iso afirmamos na portada que Xesús non
morreu polo dogma -a favor del- senón pala xustiza.
Quizais sería máis exacto dicir que o dogmatismo dos
sacerdotes e o imperialismo dos romanos, esmagárono.
Sorpréndenos por iso que un bispo, recentemente,
porfiase en que hai que centrarse e non derivar cara a
cuestións que el chama fronteirizas coma a do celibato, a ordenación sacerdotal das mulleres, a democratización da lgrexa "descuidando lo fundamental que es
el anuncio explícito y claro de Jesús".
Se tales cuestións son fronteirizas, ¿por que a oficialidade lles concede tanta importancia? ¿Pode estar
na fronteira das preocupacións cristiás o respecto ós
dereitos humanos, o dereito dos fieis a teren pastores,
a igualdade bautismal dos cristiáns a ese gran signo
dos tempos que é a esixencia da igualdade da muller?
¿Pódeselle chamar fronteirizo ó Sermón da Montaña?
mlMIA -9

A neg.o ciación dos peixes
Cando a incorporación de
España á Comunidade Europea,
os intereses de Galicia foron a
moeda de cambio. O da agricultura e gandería, xa é cousa sabida. Telegraficamente dixeron:
as explotacións europeas producen abondo. Stop. Non precisamos do leite galego. Stop. Conxelade a producción a nivel de
ananos. Stop. Liquidade a agricultura familiar. Stop. Xa vos
mandaremos algunha axudiña
contra a pobreza, pero non
medredes. Stop.
O da pesca é menos coñecido, pero non menos grave. O
telegrama neste caso era outro:
Tedes unhas pescarías modernas de máis. Stop. Experiencia
pioneira en empresas conxuntas ó longo do mundo, deixádea en mans de Bruxelas. Stop.
Reducide producción da vosa
industria conserveira para que
a nosa medre. Stop. Desaparellade barcos. Stop. Os mellores
caladoiros de Europa quédanvos vedados ata o ano 2003.
Stop. Sodes xigantes e tedes
que desmedrar. Stop.
Os negociadores españois
deixaron a pesca para última
hora, coma un tema menor.
Menor para aqueles negociadores de corazón meditarráneo,
pero vital para Galicia. Era o
único no que estabamos na
vangarda: na tecnoloxía e na
industria pesqueira.
¿Que pasa agora con Noruega? Que o seu goberno dálle
importancia á pesca. E dálla a

pesar de que ten menos peso na
súa economía ca na nosa. Pero
cunha sensibilidade digna de imitar, defenden que a pesca é vital
para preserva-las economías e os
asentamentos de poboación da
súa fría e inhóspita costa norte,
para que aquelas pequenas poboacións da Galicia noruega, o que
chaman o Alto Norte, teñan vida
e futuro asegurado.
A eso hai que unir que
Noruega levou adiante unha
exernplar política de conservación dos seus recursos mariños. Medidas que van desde un
control rigoroso das capturas
ata algo tan elemental coma a
prohibición de tirar peixe.
Coa actual firmeza dos
negociadores españois estase
en parte saldando unha conta
pendente con Galicia. Pero a
cousa serve ó mesmo tempo
para destapar dous detalles:
dunha parte a baixada de cirolas que foi a adhesión no tema ~.
pesqueiro; doutra o trato diferente que a pesca e o respecto
ós recursos pesqueiros merecen polos distintos gobernos e
as distintas poboacións.
E, lido este trasno, a xeito
de prácticas, dade unha volta
por unha descarga de peixe
nun porto galego tornando
nota: do trato que se lle dá o
peixe (cantos golpes recibe,
onde se bota, cómo se rnove,
con que se toca); presentación;
respecto ás tallas mínimas;
peixe que se estraga. E a reflexionar con mente noruega.
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BOA NOVA

Manolo Regal

O gozo do suficiente
A cultura do consumo

Un invento dos pobres

A calquera persoa que veña dos países do Terceiro Mundo a un dos nosos
pobos, a unha das nosas familias, o primeiro que se lle ocorre dicir é que nadamos en abundancia. E iso anque este
pobo e esta familia onde esa tal persoa se
achegue sexa un pobo e unha familia das
que nosoutros chamamos pobres.
Sen embargo, a nós aquí todo nos
parece pouco e seguimos buscando a
maneira de ter máis. A nosa é a cultura
do consumo, un consumo que algúns xa
teñen e un consumo que outros desexan
con tódalas ansias, pois pensan que niso
está a saída para todo.

Unha vez máis é desde os pobres desde
onde nos pode vir unha solución. Hai hoxe
bastante xente que, vistas as causas como
dixemos anteriormente, deron en pensar se
non sería unha tolería obsesionarse por iso
de ter e ter sen paz nin sosego. E descubriron que había outra cultura distinta da do
consumo, que sería a cultura do suficiente.
' A cultura do suficiente leva consigo
unha maneira de vivir onde un se limita e
se contenta con aquelas cousas imprescindibles para ter unha vida digna dentro
da total moderación.
Esta cultura do suficiente ábrenos á
solidariedade coa xente, sobre todo cos
outros pobres; ábrenos tamén ó respecto
da natureza; e axúdanos a atender mellor
a aquelas zonas de nós mesmos e das
nosas relacións onde verdadeiramente se
xoga a nosa felicidade.
Como o invento este nos parece moi
proveitoso para os cristiáns, seguiremos
falando del noutras ocasións.

Na busca da felicidade perdida
O certo é que con tanto ter e ter non
somos demasiado felices. As nosas persoas non son persoas máis equilibradas cás
que se fonnaron en épocas de non tanta
abundacia; e as nosas familias tampouco,
e os nos os pobos tampouco. ¿Que pasa
entón?

REMOENDO O EVANXEO

Semana Santa e Pascua
Para os cristiáns algo máis que
días de vacación

O consumo non satisfai as demandas máis
vivas que nacen dentro de nós.

Todo parece indicar que o consumo
non satisfai necesidades fondas da persoa,
as necesidades que máis primeiramente
habería que cubrir para ser persoas enteiras
e felices. Chega ata onde chega, e chega a
moitas causas, pero ter e consumir non
satisfan, nin moito menos, as demandas
máis vivas que nacen dentro de nós.

Victorino Pérez

reno. O seu pé, soaban diferentes
aqueles versos que cantaba Nacha
Guevara:
"Pola Idea perseguida,
polos golpes recibidos,
por aquel que non resiste,
por aqueles que se esconden,
polos pasos que vixían,

Domingo de Ramos (27 de Marzo)
Xoves Santo (31 de Marzo)
Venres Santo (1 de Abril)
Pascua (2-3 de Abril)
Un Viacrucis diferente
Atopeino nunha igrexa nova do
Quito. Era un viacrucis diferente.
Sinxelas táboas pintadas con cores
vi vísimas; os seus personaxes eran
todos indios, desde o Cristo, María
e as mulleres, ata o Cireneo e
mesmo os que maltrataban ó Naza-

polaforma con que atacan,
polos fillos que te matan.
Polas terras invadidas,
polos pobos conquistados,
pola xente sometida,
polos homes explotados,
polos mortos nafogueira
polo Xusto axusticiado,
polo Reo asasinado
polos Lumes apagados.
Nomeóte Liberdade ".
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A REFORMA LABORAL é a
preocupación destas semanas, xa
que está en trámite de debate en
Madrid. É pra preocuparse, dados
os recortes que vai impor ó dereito
constitucional do traballo. O poder
arrasa, como estamos vendo por
outras leis ... O poder do empresario vai ser moito máis forte. O
Psoe, con esta lei, está a introducir
normas xa fracasadas noutros países occidentais que non trouxeron máis traballo, pero si máis desigualdade social e menos
competiti vidade.

AS EMISORAS DE RADIO
INDEPENDENTES E CULTURAIS non teñen un camiño
doado, mais nestes días cumpre os
cinco anos de emisión Radio
Medellín, unha radio universitaria
de Santiago, na que están representadas tódalas Facultades e
tódolos xeitos de vivir e crear.
Outra experiencia interesante é a
de tres presos do cárcere de
Ourense que tódolos venres lanzan ó aire un espacio: "Dende
dentro" nas ondas de Radio MiñoOnda Cero mesmo con dramatización de obras de Otero Pedrayo.

OS EDUCADORES PARA
A PAZ celebran o primeiro
Encontro Galego-Portugués
os días quince e dezasete de
abril, organizados conxuntamente por Nova Escola Galega e Movimento dos Educadores para a Paz de Portugal.
Veñen a se-la continuación,
agora con carácter internacional, dos Encontros pola
Paz, que se celebraron durante sete anos.

nova

es cola
galega

EN
X OVES
MUROS, VENRES EN VIVEIR O, SÁBADO
SANTO EN FISTERRA ... , por
citar algúns exemplos, poden ser chamad as pra vivir
nestes días a relixiosidade popular, a - - - - - - - - arte e a creatividade de moitos pobos que fan das celebracións
desta Semana, algo moi fermoso sen o bulicio e a publicidade oficial doutros países. Sen esquecer excursións pola Ribeira Sacra
deténdonos nos conventos de Monforte, pra desfrutar da obra de
Gregorio Femáridez.

Irimianza dos Pepes

<
-w
-

,

No Colexio Lasalle de Ferrol iamos celebra-la Irimianza dos Pepes, que quedou nun só pola enfermidade de
Pepe Chao, así que Pepe Couce fixo o papel dos dous.
A esta Irimianza asistimos arredor de corenta irimegos,
entre os que había xente da Coruña e mais de Lugo.
Profundouse no lema da Romaxe, que nos axudou a
tomar conciencia da irmandade que debemos te-los irimegos, a través da cantiga de Celso Emilio: "Coma un
irmán che falo".
Pensamos na conveniencia de ter dúas xuntanzas ó
longo do ano: para revisa-la Romaxe anterior unha, e
outra para prepara-la seguinte.
Na Capela do Colexio fixemos unha pequena oración de
irmáns e despois, aproveitámo-lo café e as larpeiradas
para seguir medrando na amizade.

SEGUEN A PECHAR CONSERVEIRAS que foron
a orixe da industrialización de Galicia.
Son máis de sesenta
fábricas que producen unhas trin ta
toneladas diarias de
conservas e cento
vinte mil millóns de
ingresos directos.
Estas industrias, que
naceron como entes
familiares , teñen
que buscar agora a
concentración
e
colaboración.

BURELA QUERE DIVORCIARSE DE CERVO, polo
menos un sector da súa poboación. Antes serán sometidos a
unha consulta popular pra determinar cantos queren formar ese
novo concello. A derradeira palabra tena a Xunta de Galicia.
Hai un transfondo político e así os que están a mover esta separación pertencen as familias máis conservadoras da vila contra
un concello gobernado polo Psoe.

TRADICIÓN E MODERNIDADE son os eixos da
moda que están a deseñar no
Obradoiro de Deseño de
Orixe Galega de Lugo e que
nestes días e presentada en
Shangai. Chaquetas inspiradas na obra de Luis Seoane
ou Díaz Pardo, debuxos e
liñas tirados da nosa cultura,
arquitectura, literatura de
sempre: iconografía celta,
debuxos de Castelao, indumentaria dos peregrinos, os
xeitos do traxe tradicional
galego suxiren unha moda
rechamante.

OS CASCOS
AZUIS da ONU,
americano s e
europeos , pen an abandonar
Somalía a remates de s te mes .
- MllíllU-lllliltJ Chegaron
ó
"corno de Africa" co obxectivo
de pacificar e de
propiciar accións humanitarias. Un ano despois estaban totalmente metidos na guerra e substituíron os alimentos por balas
en demasiadas circunstancias ... Só quedarán naquela rexión
· envolta en liortas, fame e morte ... , soldados daquel continente,
ou sexa que a metade e cun labor moito máis reducido. Outra
volta a política da ONU está a fracasar ...

O BOCIO segue a
ser unha enfermidad e dalgunhas
comarcas de Galicia, principalmente
no Norte de Lugo,
e que prexudica
sobor de todo ós
nenos ? debido a
unha alimentación
falta de iodo. Son
as nenas as máis
afectadas
polo
bocio, xa endémico nalgunha parroquia. É de urxir a
colexios e familias que loiten contra este mal que limita o crecemento dos pequenos.

OS ESTALEIROS seguen á deriva cun horizonte cargado de
neboeiros ... Vulcano, Santo Domingo, Freire ... , en Vigo, a Factoría Naval de Marín, Valiña na Coruña ... , non teñen pedidos. A
construcción de dezaoito pesqueiros pró Gran Sol non acaba de
decidirse, e mentres tanto, cinco mil traballadores destes estaleiros que forman a patronal Asega poden perde-lo seu traballo.

POLÍTICA

OPINIÓN

A Europa dos 16

¡Que sós fican
os mortos!
"¡Que solos que quedan los
muertos!", paréceme que era un
verso de G.A. Bécquer.
Efectivamente a morte é, entre
outras causas, unha separación dos
Por Suso de Toro
lugares, situacións, obxectos e persoas propios do escenario
da vida. Pero a separación entre o mundo dos vivos e dos
mortos non é igual nas distintas culturas do planeta nin nas
distintas épocas da nosa cultura.
_É sabido que na nosa cultura tradicional as persoas vivas
teñen un sitio nas súas vidas para os que xa morreron. Desa
maneira é posible comunicarse co mundo dos mortos, que
teñen unhas maneiras determinadas de aparecerse, así como
uns lugares e ocasións propicias.
¿Pero que sucede cando desaparece a cultura tradicional
e é substituída por unha cultura empirista que nega a vida
despois da morte a a imposibilidade, xa logo, de comunicarse cos mortos?
A nosa civilización ordena un desterro para a morte, os
mortos agáchanse nos tanatorios, os funerais queren ser cada
vez máis privados ("la familia no recibe"), a memoria dos
mortos é esquecida,. ... e calquera suposta manifestación de
vida no alén é negada de antemán, "imposible", e esconxurada a posteriori, "superstición". Non ternos sitio para a morte,
non ternos sitio para os mortos.
Poida que cada vez que desprecemos unha crenza ou rito
para relacionarse co mundo dos mortos esteamos a cerrarlle
unha porta a alguén que xa viviu antes e que se achega a nós.
¡Que sós fican os mortos !

,.
~ 'IA PARECE UN PAlACON)
..........

E O CELTA UN
DUcADaS~

Austria, Noruega e Suecia,
que aspiran a entrar na Unión
Europea, forman, ademais de
Suiza, parte da EFTA, organismo
que antes tamén agrupaba a paíPor Tintxu
ses coma Gran Bretaña, Dinamarca ou Portugal. Esta
asociación facilitaba as relacións comerciais entre os
países, fixando políticas comúns de aranceis fronte a terceiros. Cando algúns se integraron na CEE, os que quedaron fóra negociaron primeiro acordos preferenciais
coa propia CEE e chegaron logo a pedi-lo ingreso na
mesma, xa que a Unión Europea ofrece, tamén para eles,
vantaxes maiores cós simples acordos comerciais da
EFTA.

Os países escandinavos (incluída Finlandia) e máis
Austria teñen no seu conxunto unha poboación igual ós
dous tercios da española,_anque a súa superficie supoña o
máis do 50 por cento da actual Unión Europea. O seu
nivel de vida é elevado, a renda per cápita dos seus cidadáns está por riba da media comunitaria e os servicios
sociais que prestan tales Estados son equiparables ós da
CEE. Por iso a súa demanda de adhesión non presenta
maiores problemas.
Agora ben, a opinión pública <lestes países non ten
tan claro coma os seus políticos e homes de negocios as
vantaxes que lles pode aportar Europa. Sobre todo algúns
sectores son moi sensibles a cuestións de tipo ecolóxico
que non miramos co mesmo rigor desde o sur do continente. Estas son as razóns de fondo que levan a Noruega
a defende-los seus caladoiros de pescado, protección dos
seus pescadores e, ó mesmo tempo, do entorno natural
tan difícil no que desenvolven o seu labor, nas proximidades do polo norte, onde son case a única poboación
asentada.
Sen embargo para o gobemo español esta é a ocasión
de ouro de desquitarse das condicións desfavorables nas
que obtivo a entrada na CEE, con restriccións por todas
partes para unha flota pesqueira que era unha das primeiras do mundo, xunto coa rusa e maila xaponesa. Agora
España importa cada ano miles de toneladas de peixe consumimos moito por riba da media europea- e os nosos
barcos non poden acceder a importantes caladoiros dentro dos mares comunitarios e, por suposto, nas augas de
Noruega.
Por iso España demanda con insistencia poder pescar
máis nesas augas, anque en realidade o que lle interesaría
é acurta-lo prazo para que os nosos barcos poidan pescar
dentro de tódalas augas comunitarias nas mesmas condicións cós outros países. Este foi o senso da demanda unánime do Parlamento Galego e neste senso había unha
proposta de mediación do presidente da Comisión, pero
con un prazo de varios anos .

TERCEIRO MUNDO

.A al.roa do negro disque ten que ser branca
endo en canta que o
14 de abril se ha
.
ce.lebrar en Roma o
Sínodo dos Bispos para
África, publicamos agora o
segundo artigo preparatorio. Distinguimos tres fases
de dominio europeo sobre o
Continente negro: colonización, colonialismo e neocolo nial is mo. Insistimos na
segunda: o c;olonialismo
que se produce no século
XIX, a partir do ano 1800.

A reacción postcolonial

T

A partir da II Guerra Mundial os europeos comprenden
que as colonias xa non resultan
rendibles e as metrópoles excepto Portugal-, favorecen
unha comenenciuda descolonización: mantendo a influencia
política que subministre ós europeos materias primas, as antigas
colonias pasan a ser espacio
comercial onde poden ser vendidas tales materias debidamente
manufacturadas.
Q

Portugu és

~Británico
[[]]] Franc és

Cando África foi crucificada

g
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Dende mediados do século
XV, os portugueses obtiveron
permiso do Papa para actuaren
coma aves de rapina e outros
eur~peos slbrevoaron Africa en
procura da presa. A pesar dos
30 millóns de persoas que fixeron escravas (non trescentas, como por erro aparecía no artigo anterior, anque na operación parece que morreron duascentos
millóns de persoas), a acción <lestes primeiros exploradores non foi profunda,
reducíndose ás costas, sen penetrar no
interior do Continente Negro. Estamos
na etapa da colonización, non aínda do
colonialismo.
Pero a partir do ano 1.800 xa foi
outra cousa: principia o colonialismo; os
conquistadores penetraron no interior e
asentaron alí por vía de colonialismo: sistemática explotación económica e de submisións política en beneficio da metrópole europea: ingleses e franceses, sobre
todo, pero tamén alemáns, belgas, holandeses e tamén portugueses e españois
coincidiron na avarenta fazaña de lle
zugaren o sangue ós negros.
Precisábase unha xustificación, e esta
atopárona nunha idea moi simple: os
negros africanos eran salvaxes primitivos
que cumpría redimir por medio da educación. A misión civilizadora do home
branco. As metrópoles intentaron servirse
dos misioneiros para o labor. En 1885 o
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Situación colonial en 1913.

continente africano foi crucificado, ó
repartíreno os europeos coma unha tarta,
tal como se ve no mapa. Africa, esnaquizada en 30 territorios; os intereses, económicos.

A leria do tribalismo
Antes da colonización, en Africa
había diversas conciencias étnicas e as
relacións entre as tribos seguían o seu
propio ritmo. Mesmo principiaba un sistema de estructuración intetribal que foi
destruído pola ocupación colonial.
Como o reparto da tarta na Conferencia de Berlín (ano 1885) foi trazada cun
lapis sobre o mapa, crearon Estados e
nacións artificiais, asociando tribos inimigas e separando tribos irmás.
A operación tiña o cometido de que
non se fose formando unha conciencia
africana unitaria, supertribal. E pasou o
que pasou: ó complexo e difícil da tribalización africana sucedeuno unha retribalización artificial, e agora bótanlle a culpa
dos problemas ... ¡ás loitas tribais que eles
provocaron!

Nace así a terceira fase
colonial: o que o filósofo JeanPaul Sartre chamou neocolonialismo. Na década dos 50-60 os
países africanos coñecen unha
relativa independencia. Dous
novos imperios, teoricamente
anticolonialistas -USA e URRS-,
colaboraron no proceso descolonizador pola propia comenencia,
para marxina-los vellos imperialismos
británico e francés e manteren eles zonas
de influencia por mor da guerra fría.
En 19 5 5, na Conferencia de B andung, á que asistiron 29 países africanos,
cúñase o concepto de Terceiro Mundo.
Estaba en marcha o panafricanismo político e anticolonialista. En 1963 creouse a
OUA (Organización para a Unidade Africana). Pero a euforia liberadora foi minguando. As novas potencias occidentais
seguiron intervindo, mesmo militarmente,
e os problemas políticos de Africa medraron.
A economía africana fora destruída
polos colonizadores e a independencia
non foi ben xestionada. As consecuencias, simplificando, aí están: agora nin
espacio físico lles queren deixar ós africanos que petan ás portas de Europa en
procura da esmola dun traballo infrahumano que os europeos nin facer queren.
Os fillos de Cam estanas a pasar negras,
que xao di o refrán. E a Igrexa misioneira, ¿que? Ata o próximo número.
Mario Cambeiro
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ESTUDIO

¿De quen é a responsabili1

e o problema da eutanasia ou axuda a morrer a outro por motivos de piedade sempre resulta actual, o f eito de que un paisano nos o, Ramón Sampedro, da parroquia de Xuño, estea reclamando, sen éxito, tal axuda,
levounos a pedirlle a Benjamín Forcano, moralista de prestixio, unha análise
do tema. El preferiu unha reflexión xeral, sen concretar situacións límite, porque lle parece que o tratamento do tema require tal amplitude. "En casos dramáticos haberá que procurar solución ética e legal", afirma.

S

U nha visión da vida
Ó falar de eutanasia, quera evitar
dúas cousas: enguedellarme no significado polémico da palabra e o mecentrar obsesivamente nos aspectos técnicos do tema.
A eutanasia é, antes de nada, un
problema humano, que cobra sentido
en canto expresión dunha persoa concreta e da sociedade que a rodea. Simplemente porque a persoa é social e
convi vencial.
Para a comprensión en profundidade da eutanasia, hai que subliña-la
visión sociocultural que a sociedade e,
dentro dela, a persoa ten sobre a dor, a
nfermidade, a morte e, roáis en xeral,
bre a condición humana.

A morte coma tabú
Parto, logo, desta apreciación: a
unha sociedade que trate de ignorar,
marxinar e prohibi-la morte, acompañarana necesariamente sentimentos de

temor e de fuxida perante a mesma. Se
a morte é un tabú, serano tamén aquelas
persoas que se atopen próximas a ela.
Segundo: dentro dese contexto, xorden actitudes que poden chegar a se facer
dominantes; segundo elas, as vidas dese
xénero resultan incómodas, inútiles,
indignas, cuestionantes e, polo mesmo,
tenderase a desestimalas e liberarse-delas.

Un consecuente desexo de morrer
Por contrapartida, as persoas que se
achen nesa situación veranse case que
insensiblemente tocadas desa atmosfera
de marxinación e temor que lles- faga
percibir coma indesexable a vida. Non
lles han faltar atencións médicas nin
auxilios tecnolóxicos, pero atoparanse
desprovistas da medicina esencial: o
sentírense necesarias e queridas.
Ó constataren que as súas vidas
sobran e non interesan ós demais, é
cando prorrompen: quero morrer. É o
eco, case que irremediable, da súa

Ramón Sampedro, galega da parroquia de Xuño leva máis de 25 anos tetrapléxico, encamado.
Solicitou que lle aplicasen a eutanasia, pero o Tribunal non se decidiu. Ramón Sampedro é un
exemplo de persoa dona de si mesma; emociona escoitalo e impresiona a súa madureza e mesmo
o seu sentido da vida.

Benjamin Forcano, doutor en Teoloxía Moral

morte ocorrida en sociedade e sancionada por ela. Se o sentido da miña vida
está na sociedade e esta matoumo
expulsándome dela, eu non fago roáis
nada que certifica-lo veredicto do que é
xa unha morte real.

De onte a hoxe
Tralo devandito, considero importante analizar cal é a postura cultural dominante na nosa sociedade fronte á morte.
Cando existía o sentimento xeneralizado de que a vida é un don de Deus,
e de que a débeda do home con El era
radical e non tiña roáis misión ca adminis trala ata o final; cando se admitía
que coa morte se entraba nunha vida
plena de felicidade e que as penalidades
debía aturalas con amor tanto o paciente coma os que o rodeaban, estaba
excluído de antemán calquera propósito
que puidese implica-la idea de abrevia~
la ou rematala cunha acción directa.
Hoxe, as circunstancias cambiaron.
En certos aspectos, medraron os riscos
dunha morte precedidos dunha doenza
ou dunhas dores prolongadas e arrepiantes. Son moitos os que, por culpa
de accidentes, poden quedar en situacións extremas de inconsciencia ou de
vida case que vexetativa, e isto por
moito tempo.
~

•
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.dade dunha morte digna?
e:=:>
Por outra parte, avanzaron
enormemente os experimentos científicos, de modo que, ou ben poden aliviar
e mesmo facer desaparece-las dores,
ou ben poden prolongalas alongando
artificialmente unha vida que, doutro
xeito, acabaría.
Nova actitude
Esta nova actitude débese a que a
persoa descubriuse a si mesma coma un
potencial de autonomía e liberdade que
antes seguramente non exercía. Autonomía que reclamou precisamente no
mundo moderno, e cun aquel de rigor
científico, perante a invasión dun Ser
superior, chamado Deus, pero extraño ó
ser humano. A existencia de Deus foi
cuestionada ata a negación, por considerala unha intromisión ilusoria, alienante, neurotizante, simple proxección
de desexos humanos non realizados.
E así a vida viuse coma unha realidade centrada exclusivamente en si mesma
e que, se ó nacer procedía da nada, ou
non se sabe de que principio, ó morrer
caía na nada, desaparecía por completo.
A vida era unha paréntese entre dúas
nadas, cun final absurdo que era a morte.
Tal postura non exclúe a outra visión
de que o ser humano "é un ser para a
morte dende que nace" e que, se quer ser
consecuente consigo mesmo, coa súa
natureza, debe aceptarse como é, atravesado na súa finitude por ese feito inevitable.
Clandestinidade
Dende este contexto cultural, compréndese en parte o ocultamento e
mailo temor que a nosa civilización
profesa verbo da morte. Ela, cos seus
acompañantes veciños dador, a invalidez, a doenza, etc, lémbrannos algo
que non se pode eliminar: a caducidade
das nosas realizacións máis belidas e
esplendorosas.
Ese lado escuro, devorador da nasa
existencia non se quere admitilo, e
abéirase como se non existise. Pero
reaparece continuamente, ás veces moi
próxima e traxicamente, e porfiamos contra naturam- en eclipsalo na nosa
conciencia. É a pugna amarga, rebelde,

A míster Kevorkian, un americano de Detroit, chámanlle co terrible alcume de Ooutor Marte. lnventou este trebello para que os que queiran eutanasia poidan empregalo.

desacougada, de quen non se ve con
naturalidade na morte.
Pero o paradoxo é ese: que a morte
non é morte, senón vida, parte da
mesma vida, que continúa noutro lugar
e noutra dimensión. Non hai esta vida e
a outra, senón unha única vida, cun
agora e un despois.
O engado do éxito
Por outra parte, parecemos condenados a entende-la vida competitivamente, botando ó foxo ós perdedores,
que son os débiles. O éxito érguese
sempre sobre entullos de víctimas. Non
é de admirar que a nosa fascinación
polo éxito acabe en noxo polos que non
reúnen condicións de loita. E, ¿que
condicións de loita poden ofrece-los
diminuídos? Eles en todo caso ofrecen
cancha de xogo para outra competencia, moi superior, pero non apta para os
cretinos da violencia.
A eutanasia ten sempre detrás un
xeito de ve-la vida. Na miña opinión,
coido que non andamos de todo acertados ó aplica-la compaixón ás persoas que
sofren atrozmente e para as que invoaríamos un dereito a morrer dignamente.
A compaixón hai que dirixila máis
ben a cantos, cegos, non descubriron que
o dereito a morrer dignamente depende
de todos, pois de todos depende o que

moitas persoas valoren positivamente a
vida ou non, segundo que lles deamos
razóns e condicións para iso.
¿ Vontade de morrer?

É natural o instinto da vida. É a
vida a que nos empurra a vivir. ¿Por
que hai xente que quer morrer? En
moitos casos -e aqueles para os que se
invoca a eutanasia pasiva son mínimos' a demisión da vida, estou seguro, está
condicionada por esa morte que nosoutros, a diario e de mil formas, infliximos. Porque unha vida humana, calquera vida humana, excluída da convivencialidade, resulta errante.
Isto non resolve nin elude a problemática de casos dramáticos ós que
haberá que procurar solución ética e
legal. Pero apunta solución a moitísimos casos que non precisan máis cá
posta en marcha diso que é patrimonio
da persoa e da sociedade: o amor.
Penso que a eutanasia é un tema de
responsabilidade colectiva, que ten moito
que ver en definitiva coa nosa capacidade
de humanidade e de tenrura. Cando unha
persoa berra dende esas simas de dor,
¿quen pode quedar indiferente? Na súa
sorte vai a nosa. E por ela asómase a nosa.
E o feito por ela, é coma feito pola nosa.

Benjamín Forcano
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Unha luz para Bosni3

}

.

os último s días asistimos no
mundo a noticias esperanzadoras, no que se refire á solución
do conflicto entre bosnios, croatas e serbios. Por fin, a diplomacia e a ameaza da
forza internacional parecen forzar unha
negociación entre as partes, cando parecíamos asistir a unha situación sen saída.
Parece abrirse un camiño de esperanza e
de paz para o pobo bosnio, tan castigado
desde marza de 1992.

N

Bosnia-Herzegovina
Un dos seis Estados federados da antiga Xugoslavia é Bosnia, un territorio de
5 1.000 quilómetro s cadrados e catro
millóns e medio de habitantes. Os bosnios
on eslavos, mais divídense en tres nacionalidades. Os musulmáns constitúen o 45%
da poboación; os serbios, de relixión ortodoxa o 32%, e os croatas, católicos, o 18%.
O conflicto armado
Xunt á milicias de cada unha das
lrc etnia. inalada , tropas serbias de Belgrado e croata de Zagreb apoian militarmente ó eus compatriotas. Saraxevo
pa ou a ser unha das cidades bosnias
"símbolo" do conflicto. Só nesta cidade,
desde abril de 1992, data na que comenzaron o cerco e os bombardeos, morreron
un 15.000 adultos e uns 2.000 menores.
Os cascos azuis
Dos 28.000 soldados da ONU, que
teñen coma finalidade a axuda humanitaria, 14.000 atópanse en Bosnia. Procuran

Est~c;los

alimentos e medicinas á poboación civil,
ademais de interpoñerse entre os adversarios protagonistas da guerra. Máis de
20 países teñen destacados alía soldados.
O Estado español ten uns 1.400 soldados
e pequenos grupos de civís voluntarios.

Unidos; para n_o n ser menos,
exerceu a SÚé/. influencia cos bosnios e
croatas, que firmaron un acordo de paz
recientemente, co que · a situación parece
myllorar para o m~zéJ.do pobo bosnio.

Estados Unidos e Rusia

A OTAN lanzou finalmente un ultimatum ás tropas serbias, que rodeaban
Saraxevo, baseándose en resolucións das
Nacións Unidas (ONU), para que retirasen a súa artillería a 20 quilómetros de
Saraxevo. Como quedou sinalado anteriormente, o irmán ruso logrou impoñer a
Serbia as condicións da OTAN ~ a cambio
de garantí-la presencia de "cascos azuis"
de Moscova no conflicto.

Se a Comunidade europea sempre se
amosou indecisa durante este prolongado
conflicto, finalmente, anque tarde, as dúas
grandes potencias foron as protagonistas
desta paz necesaria. Despois da ameaza de
intervención da OTAN, Rusia moveu a
súa diplomacia e valéndose da súa tradicional amizade cos serbios, convenceu a
estes para que retirasen o seu armamento
e soldados da sitiada cidade de Saraxevo,
que quedou baixo a vixilancia dos cascos
azuis, entre eles de 400 soldados rusos .

AONUeaOTAN

O Plan de Paz
Existen distinto.s planos de paz,
sendo o máis coñecido o de Owen e
Thorvald Stotenberg, que prevé a división
do país bosníaco en tres Estados confederados, pero de feíto independentes. Os
serbios, que ocupan actualmente o 70%
do territorio, obterían o 50% do mesmo,
os musulmáns un 33% e os croatas 17
restante. As zonas serbias e croatas gozan
de continuidade territorial, mentres que a
musulmana está feita a q .chos e carece de
saída ó mar, coque serían precisas zonas
de tránsito. Estados Unidos parece te-la
intepción de crear unha confederación
bosnia-croata pra contrarrestar a unha
Gran Serbia unida a Rusia.
Moisés Lozano Paz
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A CARÓN DO LUME

As Encrobas, unha parroquia ó borde do abisn;io
Un conflicto con historia

1

A parroquia das Encrobas pasou a formar parte da historia de Galicia polo conflicto que no ano 1977 enfrontou ós seus
habitantes coa empresa Limeisa, filial de
Penosa, que pretendía a expropiación do
val para a súa explotación mineira.
Gracias en gran parte a solidariedade
que o caso espertou en todo o país, que contemplou a expropiación coma un procedemento inxusto, esta non foi adiante; a empresa viuse abrigada a negociar cos veciños as
condicións de venda das terras; negociación
que deu coma resultado a firma dunha serie
de acordos no Gobemo Civil da Coruña.
O val é hoxe un fondo abismo negro
e ó seu borde mesmo atópase o centro da
parroquia, o lugar de Gontón, no que se
ubican os elementos de fonda significación: a Igrexa, o cemiterio, a rectoral, a
escola e a praza pública co seu cruceiro.
Os corrementos de terra provocados
pola extracción do lignito a ceo aberto
abrigan á mina a amplia-lo seu perímetro
devorando agora o corazón mesmo da
parroquia. Unha vez máis, a empresa, en
lugar de abrir unha negociación cos veciños para a compra das súas propiedades (o
seu punto de partida deberían ser razoablemente aqueles mesmos acordos rubricados
no 77 entre ambas partes), válese dun
expediente de expropiación, urxente e forzosa, recentemente aprobado pola Xunta
de Galicia sen que nin unha soa das alegacións contra o mesmo, presentadas polo
concello e os veciños, fosen consideradas.
Criterio economidsta
Pero non estamos só ante un novo
caso de prepotencia do poder económico
fronte ós máis débiles. Como toda a
sociedade soubo ver no ano 77, unha vez
máis neste caso podemos ver reflexado o
modelo de desenvolvemento que se está a
aplicar en Galicia, así coma a capacidade
das institucións de planifica-los cambios
sociais e as distintas variables que se fan
intervir nesa planificación.
Resulta evidente que esa planificación
foi nula no caso das Encrobas, a pesar de
que hai datos obxectivos para afirmar que
o problema para o que agora se reclama
urxencia se coñece desde hai anos; algúns
sospeitan que xa desde o 77. Polo que res-

pecta ás variables, todo o proceso parece
estar exclusivamente dirixido por un criterio estreitamente economicista, ó que se
sacrifican sen contemplacións os aspectos
sociais, culturais e humanos implicados.
A destrucción dunha comunidade

Estamos a falar da destrucción dunha
comunidade, dunha identidade parroquial
e, nesa medida, da destrucción dunha rede
social sobre a que se tece a vida de moitas
persoas, sobre elas pesa a ameaza de ser
desaloxadas das súas casas e terras dun día
para outro; verán desaparecer de repente
todas aquelas referencias fundamentais
sobre as que está construído nunha gran
parte o sentido da súa existencia.
Parece evidente que o novo contexto
socio-económico de Galicia está a propiciar que os elementos articuladores das
identidades, tanto individuais coma colectivas, sexan xa outros diferentes ós que
serviron para configura-la identidade
parroquial que tradicionalmente foi considerada célula básica da identidade galega.
Pero o éxito dos novos modelos que
na actualidade se nos propoñen desde institucións e organizacións cívicas de diverso tipo dependerán da súa capacidade de
articularse co pasado; nunha evolución
non traumática para os individuos que proporcione a estes as referencias orientadoras necesarias para incorpora-los cambios.

Da mesma maneira que, como todo
sabemos moi ben, a identidade dunha
cidade resulta dunha coidada planificación que sexa capaz de harmoniza-lo
novo co vello, tanto as identidades individuais coma as colectivas, sobre as que as
primeiras se constrúen, dependen tamén
da nosa capacidade de conserva-la memoria do que fomos e de proxectala conscientemente cara ó que queremos ser.
Deste xeito os procesos de cambio
deberían ser coidadosamente planificados
sobre estas premisas, buscando a harmonización dos distintos aspectos implicados
e tendo coma última referencia ás persoas.
Devorados
Na nosa sociedade para haber cada
vez máis conciencia da necesidade de
tomar en conta e corrixi-los impactos ecolóxicos dos procesos de industrialización,
pero quizais non somos aínda suficientemente conscientes dos impactos sociais e
culturais dos mesmos. Casos coma este
reclaman esa conciencia, porque, desgraciadamente, o expresivo título dunha
monografía sobre un pobo mineiro boliviano podería ser unha frase en boca de
calquera veciño das Encrobas: "nós comémo-la mina e a mina cómenos a nós".
Nieves Herrero
l~HIA
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TESTEMUÑO

Tres fases na miña Semana Santa
miña vivencia actual da
Semana Santa é froito dun
proceso de maduración no
meu camiñar polo vieiro da fe,
impulsado pola profundización
teolóxica, e a renovación e cambios litúrxicos.

A

xedia que se anunciaba do Venres
Santo. Este día culminaba todo. O
sentimento chegaba ó cumio. Alí
remataba todo.
A dor, a paixón, a morte entendíaas coma sin al do amor de Deus; a
referencia á "Resurrección" estaba, a
lo menos para min, ausente.

De nena

A miña primeira referencia atópoa na miña nenez, da man dos meus
pais, contenplando as procesións e
facendo as "sete" visitas ós monumentos da miña vila. Poi un espertar
no que os meus
pais ocupan un primeiro plano; eles
foron os meus primeiros "catequistas" da Semana
Santa. No neboeiro
da
lembranza
do primeiros anos
de taca unha ocas i 6 n na que meu
pai me contou ó
seu xeito os feitos
da Paixón e Morte
de Xesús; fíxoo
con tanto sentimento e tenrura
que me quedou
fondamente gravado aquel momento.
Logo, xa como
alumna dun colexio
relixioso,
entrei no nivel de asistencia ós oficios. Empezabamos o Mércores Santo
co Oficio de Tebras. Non había profundización pola miña banda no que
aquilo significaba. Quedaba todo para
min nunha presencia física, respectuosa, curiosa, expectante. Chegaba o
Xoves, vivíao coma unha paréntese
gozo a entre as lamentacións de
Xeremía (foron o meu primeiro contacto co profeta) do día anterior a tra-

Descubrimento

Ata que por fin descubrín que a
gran proba de Amor é da-la VIDA.
Gozosamente entrei "noutra dimensión" Todo adquiriu un novo senso.

"Felices Pascuas" que tiña trastocado
ó Nadal. Por fin o himno do venres:
"Victoria, Ti reinarás", saía dos meus
beizos o venres con gozo esperanzado.
Hoxe

Vivo intensamente as celebracións
litúrxicas deses días. Son, con moito,
as máis participativas na Parroquia na
que estou integrada, San Andrés de
Lourizán. Rézase, reflexiónase, cántase, celébrase. É momento forte de
referencia comunitaria. A auga que se
hendí o Sábado Santo é a suma das
augas traídas polos
veciños de tódalas
fontes da Parroquia
e pozos particulares.
Este signo comunitario quere simboliza-la suma de esforzos, caída de muros,
semente de comunidade, compromiso
de acoller ós novos
bautizados. A festa
rachada que se celebra no baixo parroquial, compartindo
rosca e viño, por fin
as cele bracións e
invita a vivi-lo celebrado.
¡Gracias ós meus
pais que me ensinaron a contemplar!

Atopeime cara a cara co triunfo e a
luz da Resurrección. ¡Que ben entendo agora a alegría deslumbrante de
María Magdalena cando, despois de
buscalo coma morto, de súpeto descóbreo vivo! Así de despistada andaba eu tamén.
Poi unha gran "revolución" no
meu interior. A Pascua deixou de ser
para min "a rosca do padriño". Por
fin coloquei no seu sitio o saúdo de

¡Gracias a tódolos educadores
que tiven no camiño da miña fe que
me axudaron a profundar!
¡Graciñas a miña comunidade que
me invita a celebrar!

¡¡Cristo Vive!!

Herme Dapena Tarela

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 58)

A burra de Balaam (Núm 22)
Entrar en Canaán non era
doado, pero existía unha oportunidade: os grandes imperios -o
de Exipto e os de Mesopotamiaestaban nun mal momento e
tiñan descoidada a vixilancia
sobre Canaán. Aproveitando esa
debilidade, novos pobos intentaron, xunto cos hebreos, penetrar
no país dos cananeos. Polo leste,
os chamados Pobos do Mar, do
que formaban parte os filisteos. Pola parte do deserto, o oeste, tres pobos inimigos de Israel: os edomitas (1) e mailos anmonitas e moabitas (2)
Os hebreos pedíronlle paso ó reí de Edom para se dirixiren a Canaán,
prometéndolle pagar tódolos gastos, por exemplo de auga, pero o reí
negóulle-lo permiso e tiveron que dar un gran rodeo encamiñándose
cara a Moab. O reí pillou medo: Balac, reí de Moab, manda chamar ó
adiviño amonita Balaam:

[... ] 7Foron os anciáns de Moab e os anciáns de Madián levando nas súas
mans os cartos da adiviñación, e cando chegaron a Balaam expuxéronlle as
palabras de Balac. 8El díxolles: "Quedarle aquí esta noite, e eu dareivos resposta, conforme ma diga o Señor". E os príncipes de Moab quedaron con
Balaam. 9Entón Deos veo onda Balam e preguntoulle: "¿Quen son eses
homes que están contigo?" [...] 12Pero Deos díxolle a Balaam: "¡Non irás con
eles nin maldicirás a ese pobo, pois é un pobo bendito!" (3)
O reí de Moab porfiou e Deus deulle permiso a Balaam, pero:

Ergueuse Balaam pola mañá, aparellou a súa burra e partiu cos príncipes de Moab. 22Pero cando el marchaba, acendeuse a cólera de Deos e o
Anxo do Señor atravesóuselle no camiño parallo impedir. El ía cabalgando
na súa burra acompañado de dous criados. 23 Cando a burra vio o Anxo do
Señor parado no camiño coa súa espada na man, desviouse do camiño e
foise polo campo. Balaam comezou a bater na burra para facela volver ó
camiño (4).
[ ••• ]

21

E a burra, teima que teima por non avanzar, pero desta vez non é a
habitual teimosía rebelde do xumento:

Entón lavé abriulle a boca á burra, e esta díxolle a Balaam: "¿que
che fixen eu para me bateres desta maneira, xa por terceira vez?" 29E Balaam díxolle á burra: "¡Porque te estás burlando de min! ¡Se tivese unha
espada, agora mesmo te mataría!". 30E replicoulle a burra a Balaam:
"¿Non son eu a túa burra, a mesma na que tes cabalgado desde que existes
ata hoxe? ¿Acaso che fixen eu algunha vez cousa semellante?". "Non", responden el.
[ ••• ]

1. Edom -os edomitas, posteriormente
chamados idumeos- era un pobo inimigo
de Israel, pero irmán. Os israelitas dicían
que eran descendentes de Esaú, quen por
cobiza lle vendera ó seu irmán Xacob o
dereito de vinculeiro ou primoxenitura.
Relatando tal vergoñenta orixe, os hebreos púñanse moralmente por riba deles.
Segundo a mentalidade ciánica, o fundador do clan representaba a tódolos membros, pasados, presentes e futuros.

2. Tamén moabitas e anmonitas estaban
emparentados cos hebreos, e agora competían pola tena. As tradicións hebreas
apúñanlle outra vergoñenta orixe, natTando que Moab e Amón foran fillos de Lot,
sobriño de Abraham. Pero non eran fillos
lexítimos, senón incestuosos, porque
seica non naceran da muller de Lot,
senón das súas filias, que emb01Tacharan
a seu pai para que lles dese cadanseu
fillo. E así, aínda que eran pobos semitas,
Israel, ó lles inventar unha tal orixe, distanciábase deles.

3. Ten moito interese que os hebreos
sexan bendicidos por un adi viño de
Amón, pobo inimigo de Israel, contra os
desexos doutro pobo inimigo: Moab. Na
bendición de Balaam están resumidas as
esperanzas que Israel recibiu de Moisés.
Especial importancia ten a referencia á
estrela de Xacob nun ambiente no que a
astroloxía ofrecía tanto interese. Os
comentadores viron unha liña directa
entre esa estrela, a de David e a que
orientou ós Magos cara ó Presebe.
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E o asunto resólvese indo Balaam a bendicir ós hebreos:

Entón o Señor abriulle os olios a Balaam, quen vio o Anxo do Señor parado
no camiño coa espada desenvaiñada na man, axeonllouse e postrouse co rostro por terra.
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Xosé Chao Rego

4. O autor sagrado utiliza un relato folclórico, unha fábula, con fins douttinais:
un animal é capaz de ver que Deus actúa
alí onde un profeta ou adiviño non se
decata. Os antigos semitas tíñanlle moita
leí á palabra falada, que desencadeaba
forzas capaces de levar bendición ou
infortunio. Pero aquí a palabra do adiviño
aparece totalmente subordinada á vontade
de El Señor.
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NOSOUTRAS

Elva, unha mociña que abre futuro
asdónigas, do concello de Mondoñedo. Filia de labregos, Elva ten
18 anos e estudia 1º de Dereito en
Santiago. Preocupada polos inmigrantes;
polo Terceiro Mundo, por axudar ós seus
país. Agradece os momentos de soidade
e tamén as boas amistades. Séntese en
paz e a gusto consigo mesma. Unha
muller da nova xeración ...

S

- Elva, ¿por que empezaches a
estudiar Dereito?
- Estudiar, estudiar, non é que me
guste moito; esa é a verdade. Estudio
porque ves que a labranza na que están
os teus pais non dá moito como está
hoxe, entón gustaríache saír e facer algo
útil.
- Util ¿en que sentido?
- Saca-la carreira para poder axudar á xente que eu vexa que de verdade
o necesita. Por exemplo, os mouros
que andar por aí nas cidades e ós que
e lle dá tanto para atrás. Veñen a un
paí estranxeiro, sen moita preparación ... dámoslles menos oportunidades .. .

- ¿E ti? ¿Sentes que tivéche-las
mesmas oportunidades ca outros?
- A hora de es tu di ar, si. V alía e
esforzábame e conseguín o mesmo cós
demais, anque eles tivesen máis medios
económicos.
Se te esforzas, podes conseguir becas
e podes sentirte igual cós demais.
Entre os meus veciños poucos estudiaron. Con carreira hai tres en toda a
parroquia de Sasdónigas, e somos 228
persoas. Hai pais que ó chegar a 8º de
EXB <linche: ¿E que vas seguir estudiando? E xa te desanimas .porque
cando terminas EXB es moi pequeno
para saber. Meus país sempre me animaron, e se teño un bache, tampouco se
me botan encima. Son comprensivos e
axudan.
- Cóntanos algo cómo son os da
casa ...
- Meus pais son labregos e estamos
nun lugar arrendado. A casa non é

nosa e a metade das terras tampouco. A
min unha cousa que me tarda moito é
facer unha casa que sexa nosa, entendes. Que a poidas amañar, porque esta
xa non a podes arranxar, porque non é
túa ....

Nun futuro si que me
gustaría vivir aqui.
Gustaríame vivir na aldea,
anque tivese que saír
traballar fóra.

- Unha rapaza nova nunha zona
rural: ¿como ves túa vida no campo, os
problemas do campo?
- A vida do campo a min gústame
moito e gustaríame poder quedar. Pero
hoxe en día hai moitos problemas: case
non están pagando o leite, non témo-las
terras concentradas e nós aquí, por riba,
nun lugar arrendado, xa me dirás ...
Nun futuro si que me gustaría vivir
aquí. Na cidade tes máis comodidades a
nivel de papeis, de médicos, máis cerca
todo eso ... pero naces aquí e xa tiras: tes

outras relacións coa xente, coñecémonos
entre todos. É mellar. Gustaríame vivir
na aldea, anque tivese que saír traballar
fóra; volver á noite á túa casa, ter animais, te-la natureza cerca ...

- Porque agora que vives en Santiago ¿como é o ambiente nos pavillóns do Burgo e na Facultade de
Dereito?
- Nas primeiras semanas na Facultade levei unha decepción moi grande coa
xente. Os chavales no pabellón notábanmo. Vivo a inxenuidade: eu ía e pensaba
que a xente de Dereito· tiña outros ideais;
máis ou menos, entre profesores e alumnos, unha distancia abismal, en serio.
Eles alí no seu pedestal, marcando as
diferencias .
Na Facultade estaba moi decepcionada. Pero despois nos pavillóns do Burgo
ben. E ademais tiña moito que andar para
volver da Facultade e sempre tes un
tempo para ti e axuda moito. E nos pavillóns a xente é moi guai. Por fóra dáche
para atrás, pero entras e estás moi ben:
hai compañerismo, compartes, axudas
uns a outros, sempre están animando,
bromas ... Eu esto u ben.
Ata coñecín estudiantes árabes alí,
convives .. . chamábame a atención o
como estaban preocupados pola realida-

de, pola actualidade do noso país, das
eleccións que ía haber daquela. Controlaban moito. Integráronse moito. Chamoume a atención porque aínda hai moito
xente aquí que non se preocupa de todo
eso, á que a política non lle interesa.

- ¿E a ti? ¿Interésache?
- Gustaríame que defendese os dereitos da xente, porque ás veces parece que
se confunden uns e outros, ~ verdade.
- Falabas antes de ter tempo para
ti soa ¿Tí valoras eses momentos?
- Moitísimo, porque os necesito.
Necesito estar soa comigo para pensar,
para soñar. Porque se estás sempre coa
xente ... non é malo estar coa xente ... pero
tes que ter momentos para ti, para reflexionar, ter paz.

Ne eesito estar soa, eomigo
para pensar, para soñar.

- Sénteste con paz, a gusto contigo...
- Si, gústome.
- ¿Que me con tas de todo ese
mundo de xente nova: modas, música, ... ¿Como vives tí todo iso?
- Hai moitos tipos de xente nova. Hai
xente que se deixa levar polas modas da
roupa, polas modas da música .... pero
tamén hai xente nova que ten claro o que
pensa. Hai de todo. Nunca podes xeneralizar. A min non me gusta deixarme
levar. Non me gusta que ninguén me
intente levar e tampouco non intento
levar eu a ninguén. Eu teño as miñas
ideas e procuro vivilas, e estou con xente
que tamén fai así. Caín en bo sitio. Valoro moito a amistade; é moi importante.
Se teño un amigo, confío nel.

- ¿Con que soñas Elva? ¿Que ilusión te move na vida?
- Son moitas importantes. Moitas
pequenas ilusións, moitos pequenos
soños que che van axudando. Saca-la
carreira e poderlles axudar ós meus pais a
facer casa. Atopar alguén especial, ó
mellor, algún día.

Hai moitos tipos de xente
nova. A min non me gusta
deixarme levar. Non me
gusta que ninguén me
intente levar e tampouco
non intento levar eu a
ninguén.

E despois, que acabase a guerra en
Bosnia. Empezar a resolve-la crise, a
situacipn do Terceiro Mundo ... moitas
cousas.
Todos debiamos ser un pouco máis
ecoloxistas, un pouco máis pacifistas ¿ou
non?

- ¿Como vai se-la futura avogada
que saia da Facultarle?
- ¡Se sae ! Igual ca hoxe. Paréceme ...
eu espero non cambiar ...

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

Xosé Alvilares

ga
g'Jlaxia
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruíbal

Ditos do mundo agrícola (12)
Irá corte e matalas todas
A corte, habitación do gando ou facenda, lugar no que se recolle o gando ou mete
a descansar e de onde se bota ou saca para
ir pacer ou traballar, é taméJ?. fonte dalgúns
ditas que a utilizan como referencia.
A expresión máis popular é Ir á corte
e matalas todas. O seu valor é variado.
Por exemplo este: "ser a solución ideal"
Así na Tecedela de Bonaval escribiu
López Ferreiro ¡Oh, iso era ir á corte e
matalas todas, pero é moito pedir!
Pero tamén ten o valor de "arruinar"
ou "complicarse ó máximo un asunto" en
frases coma Agora ponte ti enfermo que é
mellor irá corte e matalas todas.
E Leiras Pulpeiro entende a frase Si
qués máis vai á corte e mátaas todas
como "Se queres máis, lévao todo".
Outros, coma Eladio Rodríguez, aplícano a unha proxecto grande que se acometeu con moito optimismo e que dende
primeiro momento tivo un resultado
ata trófico.
Marcial Valladares di que se entende
de cabras e ovellas ordinariamente.

Buscarlle a corte ó boi vello é querer
ensinarlle algo a persoa con moita experiencia. Xa nos aconsella o refrán que ó
boi vello non lle búsque-la corte, que xa
che dará el con ela". A experiencia é un
ben superior, por isa di outro refrán Mal
lle vai á corte, cando o boi vello non tose.
Co coiro lordento, coma os bois na
corte no inverno "suxo". No inverno,
polo mal tempo, non fan os bois traballos
agrícolas; están moito na corte e, en ·consecuencia, están cheos de cagallas pegadas ó pelo.
Meterlle a alguén a becerra co rabo
para a corte significa "amolar a alguén,
fastidialo" Metéronme a becerra co rabo
pra corte". Pregunta para os lectores: ¿á
parte de ser unha maneira antinatural de
metela, hai algunha crenza que indique
que metela así, a recú, é prexudicial?
Non valer nin para a corte "carecer
de valor, non paga-la pena".
Vir cega da corte "actuar aínda con
torpeza por falta de información ou de
formación".

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Ben seguro que lembramos
o día un de xaneiro
cando en México xurdiu
un grupo indio guerrilleiro.
2. Lembrando a Emilio Zapata
esa Fronte Zapatista
das reivindicacións dos indios
deu unha tremenda lista.
3. Ós indios de Chiapas seica
o Gobemo pillou medo
e tiveron bo acordo
para negociaren cedo.
4. Pero os indios reclamaron
que o árbitro e xuíz
había de ser un bispo:
monseñor Samuel Ruíz.
5. Lección que Estado e Igrexa
han de gardar na memoria:
este bispo perseguido
pasa de profeta á historia.
6. Agora os t:erratenentes
ameázano de morte:
non había o discípulo
máis có seu Mestre ter sorte.
7. Teñen os ricos razón
porque esa xente está farta
de que queiran repartila
cando é deles a tarta.
8. ¿Marren de fame os indios?
Non hai quen ós ricos torza.
Razón non teñen ningunha,
pero dispoñen da forza.
9. Se a Samuel Ruíz liquidan
· no mundo haberá máis luz
pois que no monte dos xustos
se erguerá unha nova cruz.
1O. Ruíz, Romero, Ellacuría
nunca poden seguir vi vos
pois pra matar a Xesús
foron os mesmos motivos.

O día 12 deste marzo foron ordenadas sacerdotisas 32 mulleres anglicanas de
Inglaterra. Non é a primeira vez que isto sucede xa que outras igrexas xa o fixeron
con anterioridade e mesmo en Hamburgo (Alemaña) existe unha hispa luterana. O
papa Paulo VI consultou á Pontificia Comisión Bíblica, que o informou de que non
existe impedimento bíblico ningún para o acceso da muller ó sacerdocio. Dentro
dalgún ano ¿como xustificará a Igrexa católica o seu antifeminista retraso para
atenderá voz do Evanxelo e o Espírito, que fala por medio dos signos dos tempos?
¿Atopará algunha razón máis cá proverbial misoxinia ou desprezo á muller?

11. Disque a negociación
pra acada-la paz avanza;
México lindo, expectante
espertouse á esperanza.
12. Post-data: xa principiaron
os matóns a súa angueira:
un dirixente dos indios
foi a víctima primeira.

