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O TRASNO
Daniel López Muñoz

O papel de Irimia
IRIMIA cambia de papel para· que o seu papel non
cambie. ·
Efectivamente, o paso a papel reciclado é cuestión
de coherencia. Os nosos lectores saben que era unha
cuestión pendente, un paso que non se daba por dificultades, técnicas primeiro e económicas despois.
O resultado é este que tedes entre mans. A textura e
a color non son as mesmas. A aparencia é menos branca, pero máis cálida; menos rechamante, máis humilde.
Aceptamos ese resultado. Nós tamén pretendemos ser
así, algo cercano e sinxelo. As nosas pretensións son
grandes pero non se apoiam na aparencia.
¿Unha moda? En 1985 no Estado Español recuperábase case o 45% do papel consu.mido. No ano 92, só
se recuperou un 36,5%.
Non é moda. É necesidade. É cuestión de relacionar. De relaciona-los quilos de carísimo papel que cada
mes nos meten no buzón ou entre as páxinas do xornal;
as fotocopias que facemos seri necesidade e por unha
soa cara; os esaxerados e inútiles envoltorios cos que
nos adornan os productos de dubidosa calidade; o tipo
de papel no que imprimimos ... de relacionar todo eso,
coa ría de Pontevedra agónica por causa do cloro de
Celulosa; coa visión da nosa Terra convertida nun singular deserto de eucaliptos; coas dioxinas que choverán
da incineradora que a Xunta de FENOSA impulsan en
Cerdeda.
Tódalas nosas decisións cotiás teñen unha transcendencia ecolóxica. Unha incómoda trascendencia que
nos resistimos a aceptar. Pero cando tomamos conciencia irnos incorporándonos a unha cultura medio-ambiental , que ten carácter de urxencia para a nasa época, de
sinal dos nasos tempos. E a reflexión ecolóxica· é a que
nos ·advirte de verdades evidentes .que a sociedade
industrial trata de esquecer, no seu delirio consumista,
verdades como que todo vai parar a algures ou de que
a solución non é /impar máis senón manchar menos.
Producir residuos ou reciclalos é un dos grandes retos
do futuro.
·Esta convicción que nos impulsa agora· debería
tamén ser compartida polos nasos poderes públicos. As
consecuencias ecolóxicas das decisión non se consideran, entre outras causas, porque o electorado non as
considera. Asuntos aparentemente tan inocuos coma un
absurdo cambio de nome en seis consellerías implica
centos de quilos de papel, de pinturas para rotular, placas sinalizadoras, etc. Centos de millóns de pesetas,
estrago de recursos e enerxía, residuos a eito. ¿Quen
ten sensibilidade para pensar nesas consecuencias?
Por isa, chegados a este punto, para que o naso
papel non cambie, vémonos na abriga de cambiar de
papel. E quedamos así, un pouco máis escuras, pero,
curiosamente, máis transparentes: E olla que xa van
433 números.

Parvos
Agora, no recendente
momento político que padecemos, queda moi ben ser sentenciosos espetando pérolas co;m.a
todos son igual de cho u rizos,
ou ben o consabido a política é
para quen vive dela. Orixinais
pensamentos que normalmente
levan.a aquela outra xoia de hai
que votar polos de sempre que
xa roubaron a fartar e non por
outros que veñan esfame ados.
Parece que nolo pide a víscera,
ceibar unha desas e dar un corte
de mangas.
Dar argumentos e razóns a
esta liña de pensamento é a
gran responsabilidade do
PSOE. O relatorio de escándalos e enriquecementos corruptos de altos cargos do chamado
socialismo obrero español está
facendo cultura. Supera xa a
importancia do feito puntual,
ou da cadea de escándalos: a
xente que traballa, vota e sobrevive; os homes e mulleres que
obedecen e pagan; os que non
fan complicadas análises, están
reafirmándose na súa intuición
de que pouco máis ten azul que
colorado.
¿Tanto ten que se corrompa a esquerda cá dereita? Si, de
acordo, resulta ben dubidoso
que a eso que se está caendo a
cachos lle poidamos chamar
esquerda, pero accederon ó
poder co puño en alto, teñen
secuestradas palabras e signos,
e séguense reivindicando con
gran barullo de radio e televisión, coma socialistas. Esa
mesma palabra, socialismo:

¿resultará doado rehabilitala?
Non ten igual que se
corrompa a esquerda cá dereita.
Primeiro por unha. cuestión de
fondo: o sentido histórico da
esquerda ten que ser o da renovación e transformación dun
sistema inxusto e corrupto. Ou
é eso, ou non é nada.
Pero ademais hai unha
cuestión de pura táctica barata,
ou de picardía. Para a dereita
te-lo poder político, estar no
goberno, é te-lo poder todo.
Porque os outros poderes xa
están con ela: o poder militar, o
poder financeiro, o dos grandes
medios privados de comunicación, o poder simbólico da
Igrexa reaccionaria. Que a
dereita gobernante se corrompe: protestarán catro profetas
no medio dun deserto de conformismo. Poden pasar cbrenta
anos, coma en Italia, antes de
que a cousa se descontrole: e
total, para · que ó remate, a
dereita se reorganice e substitúa
no poder ós corruptos polos
corruptores.
Pero se a esquerda, ou
aquelo que noutrora cheirara a
esquerda, se corrompe, vaise
armar moito barullo.· Sonche as
cousas do destino. E resulta de
parvos pensar que un poida
chegar, no nome da honestidade e do socialismo, a quitárllelo sitio ós de sempre, e non
contar con. que lles van a andar
. á espreita.
Ser de esquerdas e corrupto é ser parvo. ¡Que non hai
sitio na dereita que digamos!
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CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

A cargo de Xosé Antón Migué/ez Díaz

A oración do.Miguel
Pero oín tamén, e vin, o marabilloso milagre da súa oración verdadeira: vino abrir o balcón (amen cía un
día limpo) e mirar arriba e a baixo
ó ceo e á rúa, e sentinlle dicir "gracias Dios, hoxe teremos bo. día, hai
luces".

Miguel ten uns 50 anos . É
fil~o ~a inc~usa, non coñece_
u
pa1 mn ma1, tampouco rh01tos afectos . Está t~n pouco afeito ás
delicadezas que a pouco de coñeeelo, unha mañá que o saudei co simple, ¡Bo día!, por pouquiño non se
vol ve a min coidando que facía
burla del.

º

Si, na súa linguaxe é o mesmo
Nosopai que eu rezo, e seguramente
mellor, porque, ¡deixo .pasar tantos
días e tantas cousas boas sen agradecelas !

No refuxio onde foi dar co seu
alcoholismo e a súa vida marxinada ·
aténdeno humanitariamente, ten
cama, almorzo, certa atención ... pero
non encontra alcohol. Será por iso e
polo peso da súa vida destrozada, que
cando se ergue adoita principiar o día
botando disparates. O Miguel é certamente un xurafaz.

Rosa.

Hai poucos · días oíno polo
corredor do refuxio co seu rosario
matutino feito dunha longa ringleira de b_lasfemias e imprecacións .

REMOENDO O EVANXEO

VI Domingo de Pascua (8 de Maio)

"Amémonos uns a outros, pois o
amor vén de Deus e todo aquel que
ama naceu de Deus e co_ñéceo. O que
non ama non coñece a Deus, pois
Deus é amor" (1Xn4, 7-10)
"Como me amou o meu Pai, así vos
amei eu: permanecede ho meu amor.
Se gardade-los meus mandamentos
permanece redes no meu amor. .. Este
é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei"
(Xn 15,9-17)

Ascensión

qs de Maio)

"Díxolles Xesús ós seus discípulos:
- !de polo mundo enteiro anunciando a Boa Nova" (Me 16,15-20)

Victorino Pérez

Nguén dixo que Xesús nos ensina a
conxuga-lo verbo "amar" en tódolos
tempos e en tódolos moaos . E a primeira persoa da conxugación é Deus:
"Eu amof , "Eu ámote hoxe", "Eu
ameite", "Eu amábate xa antes de te
crear, "Eu amareite sempre". A Creación é a manifestación do amor desbordante de Deus. O Big-Bang, a gran·
explosión que · deu orixe ó Universo
hai qu1nce mil millóns de anos, é a
explosión do amor creador de Deus.
Ata nós segue chegando o eco e os
efectos desa explosión do amor de
Deus, coma o froito dunha reacción
en cadea. O Pillo é a Palabra de Amor
·do Pai, o Espírito é a presencia do
Amor de Deus na comunidade, que
ten coma encargo anunciar por todo o
mundo A Boa Nova do Amor actuante de Deus . É en Cristo onde atopámo-lo eco e a imaxe perfecta dese

Amor de Deus, el é a expresión material e humana do Amor eterno do Pai,
un amor actuante, persoal e comunitario, .místico e político.

"No principio
- antes do Big Bang, antes do espacio
tempoera a Palabra (Palabra Amorosa) ...
No principio era o Canto ...
A Creación é Poema ...
As causas non creadas polo cálculo
senón pala poesía.
Polo Poeta ( = Creador) ... "

(Ernesto Cardenal, Cántico cósmico, cantiga 2)
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado
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LUZES DE GALIZA, a revista que dirixe Manolo Rivas,
publica no seu último número un achegamento crítico e rigoroso
á figura do Presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne. É de
agradecer este esforzo por analiza-la nosa realidade máis inmediata.
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AUXILIA é unha Asociación
para a Promoción Social e Cultural dos Diminuídos Físicos
que veñen facendo un fermoso
labor en moitas aldeas e cidades,
sensibilizando á poboación cara
ás aspiracións <leste sector da
poboación: eliminación de
barreiras, integración no mundo
laboral, centros de rehabilitación ... pero Auxilia é sobor de
todo un espacio de acollida prós
minusválidos, como pode verse
na revista de abril que acaba de
publicar a súa asociación de
Lugo. ·

O PRIMEIRO DE
MAJO <leste ano é máis
reivindicativo ca nunca ...
. As mobilizacións do sector naval en Vigo, ou de
Santa Bárbara na Coruña,
Picusa de Padrón e Álvarez de Porriño ... , son unha mostra máis da desfeita de tecido social
e industrial que están a ,producir a política neoliberal do Estado e
as multinacionais. Mentres que os dereitos dos traballadores son
cada día máis cercenados ...
O acto central desta celebración do primeiro de maio será na Coruña o que vai se-lo comezo dun mes moi rpovido, xa que a remates
negociaranse os convenios colectiv~s de iniportantes empresas.
XESTOS de
sensibilidade
cara a cidadáns doutros
países están a
darse
en
Galicia xunto
con focos de
racismo'. Así,
varios concellos coa colaboración da
. Xunta, acolleron familias bosnias co compromiso de buscarlles traballo, ó
mesmo tempo que varias familias van recibir durante uns meses
nenos saharauis.

Horario:

16:30 h. Acollida
17:00 h. Exposición do tema: "Praxe relixiosa hoxe"
Por Bernardo García Cendán.

.LUGO 94
1

Día:
Domingo, 29 de maio
Lugar:
Salón parroquial lgrexa San Froilán
Praza de Ferrol 14-15 baixo

17:30 h .. Diálogo sobre vivencias, inquedanzas, proxectos, análise do noso contorno, ...
18:30 h. Sobre a revista lrimia: liña, contido, suxerencias.
19:00 h. Despedida festiva animada por X. M. Carballo

DOUS COLABORADORES e amigos de Ir~mia acaban de
ser recoñecidos pola súa obra de creación e compromiso co
país: Suso de Toro foi agasallado co Premio da Crítica pola súa
novela Tic-tac, e Xesús Ferro Ruibal coa Medalla Castelao pola
Xunta. N otaboa.

DISTINTOS XEITOS
DE
F.E STEXA-LAS
NOSAS LETRAS, por
unha banda a Mesa pola
Normalización convoca
unha manifestación o
domingo anterior contra a
políti~a lingüística da
Xunta. O concello de
Redondela· e a Radio
Galega están a face-la .
campaña: "Mil festas
máis para a lingua galega" coa teima de galeguiza-lo mundo das orquestras ... En Ponteceso, a
Asociación Monte l3ranco
.
festexa a Neira Vilas e en Ribeira de Piquín ó filólogo Anibal
Otero, ·que sufriu a represión e o cárcere na postguerra. Mentres
· . tanto, unha exposición da obra gráfica de Luís Seoane, que aparece 9a fotografía, percorre os concellos ...

GUATEMALA vai celebrar
negociacións de p.az entre a
guerrilla -e o go berilo ·pra.
rem_atar coa guerra civil máis
antiga daquel continenfe, xa
que ten t~inta ·e tres anos de
destrucción: cen mil mortos e
corenta mil desaparecidos. As
co'nversas van ter lugar en
Oslo, a capital da paz .. Os
indíxenas viven sometidos
polo c~nco por cento da poboación, que son brancos. A esperanza de vida prás distintas etnias non pasa dos cincuenta anos,
.e o sesenta por cento sobreviven máis grande miseria.

A CHEGADA DOS
MAIOS enche de ledicias
e de natureza as nosas rúas,
sobor de todo en cidade
coma Ourense, Redondela,
Vigo:.. , onde hai concursos
e festa. Os maios tradicionais, cónicos ou piramidais, rematados nunha
cruz, f eitos con elementos
vexetais ... , compiten hoxe
cos maios artísticos que
expresan lendas, oficio.s ou
outras trádicións .

OS MUSEOS chámanno-la atenciór:i na
súa festa pra que coñezámo-las súas·
entrañas, que son a nosa propia historia
e nos mergullemos nela... Reproducímolo convite do Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga, no ·c·orazón da
Terra Cha, que gracias ó'. seu director,
Felipe Arias, e ó seu equipo, é un dos
centros deste tipo con máis afán' didáctico, por exemplo pra institu~ións do
ensino.

HUNGRÍA
celebra eleccións o oito de
maio; é o pi:imeiro Estado
daquela rexión
que repite elecci óns ó Parlamento, despois
da caída do
Muro de Berlín. Mais unha
das preocupacións
máis
grandes pra
este pajs é a
das minorías húngaras que viven en Eslovaquia, Romanía, Ser. bia ... , Máis de tres millóns de cidadáns que están discriminados
nestes Estados, onde non son recoñecidos dereitos das minorías .
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PO~ÍTICA

Limpeza e
independencia
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78·41
Fax:
982 - 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sacia (A (;oruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 I 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46'
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
1
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 - 22 0474
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O pasado debate sobre o
estado da nación puxo -de manif esto o baixo valor que na vida
política de hoxe teñen os conPor Tintxu
ceptos de limpezCJ.· e ~ndependencia.
Se tódolos grupos políticos tiver6n que recoñece-la
necesidade de poñer couto a, sangrante,s mostras de
eorrupdón de personax_es importantes da vida pública
española, moitos dos seus oradores deron ·a impresión de
mirar moito a palla do olio alleo e preten~er _disimular
sobre a trabe no propio.
Mesmo cabe atribuíi a esta actitude un dos acordos
máis importantes tomados no Congreso : a apertura
dunha investigación sobre o modo de financiación de
tódolos partidos políticos desde 1979, que pode supoñer
que ·non se aclare nada, por aquelo de quen Iiloito abrangue pouco apreta. Non se pode esquencer tampouco que
esta decisión foi unha fuxida cara adiante dos socialistas
cando outros grupos pediron unha comisión específica
sobre o caso FILESA. Cabe engadir, _ademais, que para
chegar a tal saída tivo moito que ve-la actitude dos
deputados Baltasar Garzón e Pér~z Mariño, ex-maxistrados e críticos con todo tipo ·de corruptelas.
Quedou claro tamén neste debate que os socialistas
entenderon a gravidade da situación, á que se chegou
logo de varios anos nos que usaron tódolos rec~sos 'do
poder para evitar que se investigasen as denuncias sobre
algúns casos, como as actuacións de Juan Guerra, da xa
citada FILES A,. e non digamos dos fondos reservados e
o seu 1:1so na loita contra o terrorismo.
Por iso chama moito a atención a reaccióon de desgusto que se lle atribúe ó propio Felipe González e foi,
desde logo, maioritaria no seu grupo, contra as demandas de limpeza claramente expresadas polos xa citados
Baltasar Garzón e Pérez Mariño; xustamente cando estas
dúas persoas foron unha das fortes bazas de Felipe González na pasada campaña electoral, coma garantes dunha
apertura á sociedade e de limpeza na vida política.
Pola-súa banda os doÚs deputados citados demostraron neste momento ser consecuentes coas súas ideas e
xustificaron o seu carácter de independentes. Pero as
reaccións que suscitaron dentro do grupo socialista volveroh a evidencia-la precariedade da condición de independente dentro dun parlamentarismo de partidos, sobre
todo cando está vixente un sistema electoral de listas
pechadas, controlad-0 polas cúpulas dos grupos.
Queda por ver agorá ata que punto vai en serio o
interese por busca-la limpeza da vida política e se, ademais de depura-las responsabilidades dos que incorreron
en comportamentos corruptos e dos que políticamente os
protexeroü, se poñen os medios para evitar no futuro
comportamentos · s~inilares e ata ,que punto é posible
repara-lo dano sufrido polas víctimas de tal situación.

INTERNACIONAL

,,

A violencia en ·A frica

.
A
~

frica, o mesmo que outros
continentes do chamado "Terceiro Mundo", segue a ser
fonte de noticias na prensa internacional. Miles de persoas mortas e masacradas. Os colonizadores deixaron
unhas estructuras políticas e económicas moi ·endebles. O caso de Ruanda e
Burundi é extremadamente dramátÍco. Os testemuños de relixiosas misioneiras españolas son arrepiantes. ¡Que
pouco progresámo-los seres humanos
na tolerancia e no respecto no que é
diferente!

siderados coma monos máis que coma
per.soas.
No século XX existiron os colonizadores alemáns, nun pequeno período
de tempo e logo_os belgas, que os
goberf!.aron .d urante bastantes anos
. deste século. Durante este período de
colonización os misioneiros adicáronse
a formar ·unicamente ós batutsis e o
exército colonial estaba composto só
por persoas desta etnia.

No ano 1964 recibiron de Bélxica a
independencia, por separado, coma
dous Estados. Despois desta data cel~RUANDA E BURUNDI son dous
.
bráronse
eleccións nos dous países ,
países pequenos de África, que limitriunfando os "hu tus" , pero o exército
tan con Zaire , Tanzania , Uganda,
'~tutsi" non o permitiu. Os anos posteKenia e Sudán. Burundi ten uns cinco
millóns de habitantes e Ruanda uns
riores es ti veron sempré protagonizados
s~te. Calcúlase que, desde a indepen- . por conflictos e levantamentos de
dencia dos colonizadores belgas , morreu máis dun millón de
persoas.

A orixe étnica e histórica dos
enfrontamentos
·Ruanda e Burundi estiveron
orixinariamente habitados polo~
pigmeos barwas. Polo século XI
chega unha emigración de tribos, os actuais bahutus, adicada~
a agricultura e que relegaron ós
habitantes orixinarios ás zonas
selváticas. Durante os séculas
XVI e XVII chegou outra emigración de tribos gand_e iras
desde Etiopía: os batutsis . .Estes
tiveron unha excelente _organización social e militar e axiña s ~
fixeron co poder: Adoptaron a
relixión .e a lingua dos conquista~os en gran parte: Unha lenda
popular axuda a xustificar esa
primicia, que nos comezos adoita a forma de réxime feudal cos
batutsis coma xefes e os bahutus
coma servos. Os pouéos batwas
que quedaban na selva eran con-

ambas etnias. En Ruanda, duran te a
guerra civil de 1990-1993 , centos de
miles de persoas perderon a vida.
O último conflicto data do pasado
mércotes, día 6 de abril, cando os presiden tes de Burundi e Ruanda, ambo s
·hutus, foron asasinados. nun atentado,
cando ían aterrar no aeroporto de Kigali, capital de Ruanda. Regresaban dunha
conferencia de paz, para intentar poñer
fin ás loitas viole.n tas entre as etnias
respectivas, na ve'cifia Tanzania. O s
enfrontamentos entre ambas etnias son
atroces. Os estranxeiros ("muzungµ s")
foron evacuados na súa maioría.

¿Existe unha solución?
Occidente, que noutras ocasións contemplou a violencia entre etnias, parece
que reaccionou con máis rapidez
e nervosismo, talvez porque xa
foron asasinados varios misioneiros e cidadáns belgas. Bélxica xa
interviu en Zaire. Neste· caso eran
os intereses económicos os que
motivaban esa intervención, mais
agora, unha vez solucionado o
problema das vidas dos cidadáns
estranxeiros, e dado que os intereses económicos son xa escasos,
a intervención pacificadora corre
o risco de ralentizarse. Os colonizadores teñen moita culpa do que
está a pasár, eles puxeron a ]eña,
e agora os hutus e os tutsis prenden o lume.
Estes graves actos de violencia así coma os enfrontamento s entre tribo en Sudáfrica
parece que intentan facer que
fraca en as primeirn elección
libres e non di criminatorias
nese paí previ tas o vindeiro
día 27 de abril.
Moi és Lozano Paz
(Nota: Mario Cambeiro
analiza o aspecto relixioso na
páxina 12)
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O papel recicla
ase unha cuarto parte do lixo urbano é papel. Para
fabricar unha tonelada de pap~l de primeira calidade
hai que talar 2.400 quilos de madeira e consumir
200.000 litros de auga e 7.500 quilowatios/hora. Pa,ra fabricar
unha tonelada de papel reciclado precísase unicamente papel ·
vello, 20.000 litros de auga e 2.500 quilovatios/hora.

C

Como ben saben en Pontevedra,

á

fabricación_de pasta de

l

Hai tempo, antes da gran industrialización, o papel facíase de farrapos.
Cando a roupa de liño e de algodón
era vella e xa non se podía nin zurcir, os
farra?.eiros recollíana para vendela despoi 6 artesáns do papel.
·
Aquela roupa era primeiro esfarrapada e de pois, nun muíños especiais de
auga, pouco a pouco, íase esfiando e
virand nunha pa ta ata conseguir unha
' u ' P n i n densa de fiaño en auga.
A aquela pasta engadíaselle unha
cola e botába e nunha tina, remexéndoa,
continuamente, para que non pousase.
Despoi coábase e prensábase.

4

Pero agora xa poderiamos deixar de
falar en pasado, porque isto é o que
estamos a vivir hoxe en día.
Do mesmo xeito que en xeral avaliámolo nivel de vida dunha colectividade
pola cantidade de lixo que xera, mesmamente un maior consumo global asóciase
tamén a progreso.
E ó concretar este consumo no papel,
e te incremento avalíase coma progreso
cultural.
Non ~ preci o clicir que ámbala dúas
forma d a·valiación , ademai de ser a
rniúdo trabucada , on perigosísimas.
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papel é altamente contaminante. A chamada pasta química contamina a atmósfera nun (lmplo radio con diversos sulfuros, as augas
con cloro, e o chan e o fondo do mar con lodos moi pefigosos.
C,ómpre unha nova sensibilidade sobre o aspecto do papel,
unha revalorización das cores mainas sobre as rechamantes. E
cómpre unha nova sensibilidade sobre o seu consumo. Tal pretende a historia do papel que aquí presentamos.

2

Pola metade do século XIX, a indu&trialización e o comenzo no' mundo
moderno da economía de consumo, alterou radicalmente aquela artesanía e o uso
moderado do papel. ·
Tres son os aspectos máis sobresaíntes daque1 troque.
O primeiro, o comenzo ·da· fabricación mecánica do papel.
O segundo, a insuficiencia de farrapos coma primeira materia. .
E o terceiro, coma consecuencia da
falla de trapos, o comenzo do uso masivo
.da pasta de madeira.

S cómpre non esquece-lo espolio e o.
Resp~cto

do actual volume de lixo,

desequilibrio que representa a súa producción, é dicir, todo o proceso de
extracción e manipulación das diferentes
materias primeiras necesarias para elaborar o.s productos de consumo que ó remate da súa utilización se · con verterán en
lixo.

3

Isto é importante: trocouse unha
manufactura de recuperación -duns
trapos vellos inservibles, obtíñase un
pap~l novo de primeira calidade- por unha
indu~tria, que para crealo seu producto,
necesitaba ·agredir as árbores e os bos- .
ques<

. 6Isto, e mailo problema concreto q~e
representa o lixo por si mesmo, dado
que a súa eliminación empeza a ser gravemente preocupante, a pesar de non haber
unha concümcia colectiva <leste feíto.
Sen dúbida nun fufüro nada afastado,
se non se ensaian alternativas, este será
un .problema que pode chegar a colapsar,
xa que á parte do seu volume crecente,
cualitativamente este lixo urbano e industrial que xeramos cada día ten unhas
características menos biodeg~adables e
máis contaminantes.

do: xogo linipo
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Pero
ollémolo ' doutro
xeito.
Na sociedade en que vivimos, calquera
· persoa, durante case ben todo o día, ten algún
papel na man, o billete do autobús, do tren, as
entradas do cine, algunha carta, follas de propaganda, un xomal, algún libro, facturas, r~i
bos, guías de teléfono, un número de lotería...

Para que as cousas· poidan ser doutro xeito, habería que empezar por
aforrar papel.
De feito soamente esta cuestión, seriamente asumida, é dicir, reducindo radicalmente o .consumo, practicamente xa se·
solucionarían case que tódolos prC?biemas.
Así de fácil e así de sinxelo.
Ou así de complexo e difícil, si se olla
unic"amep.te desde a óptica agresiva malgastadora e historicam~nte curta de vista
da sociedade de consumo ho0e reinante.

º

1sto sen contar o •papel de envolver, o
de empapelalas paredes e os carteis
publicitarios das rúas e prazas.
E o cartón, que tamén é papel, só que
máis groso. E gástase mf>ito p~a envolver e e~caixar se ben tódalas cousas.

Son moitos ~s costumes que se terían que cambiar:
.
-Non utilizar papel nin cartón para
c,leterminados usos, cando haxa outras
alternativas preferibles. Por exeinplo para
líquidos ~ornar ós envases retomables
de vidro e abandonalos envases de cartón
imp'ermeabilizados.
-Suprimilas propagandas electorais,
coas súas moreas de carteis, octavillas e .
panfletos cheoo·de mentiras. ·

os

.

9

En resumidas contas, o resultado é
que unha persoa normal, despois de
usalo dalgún xeito, bota cada día o lixo
unha morea de papel.
E como o mundo e o lixÓ cada vez
están máis cheos · de papel, 19xicamen.te
os montes cada vez fican máis baleiros.

-N on u~ar servilletas nin manteis
nin panos de· papel que para iso
están os de tea, que se poden lavar e
duran moitos anos.
-Escribilos papeis polas dúas caras.
-Utilizalas bibliotecas públicas.
-E en xeral aproveitalo e 'c ompartilo
todo máis. E pensalo un pouco á hora de
valorala necesidade de calquera cousa, xa
que o que é evidente, é que a maioría das
cousas son escusadas, por pouco que un
se pare a pensalo.

12

Epílogo
Pero esta historia poderí a ser de
calquera outra cousa.

13

Inda hai dúas cousas roáis que se
haberíafi de facer.
A primeria non \,otar ningún papel
nin cartón ó lixo. Gardalos e levalos ós
trapeiros.
E a segunda, cando se precise utilizar
papel, usar soamente. o de tipo reciclado.

14

0 papel reciclado é o que se fai utilizando coma materia primeira papel usado,
facendo as veces da pasta de madeira.
Pódese recuperar todo tipo de papel
dende f9lios e sobres ata cartolinas e cartón,
pasando por revistas .e xornais. Canto máis·
se recupera -ou o que é o mesmo, canto
menos se bota ó lixo- máis papel reciclado
se pode facer".'9
E canto máis papel reciclado se fai cun
consumo igual, córtanse menos árbores.
¿Quen se apunta?

. É do papel, pero podería ser esencialmente a mesma, con pequenas
variantes específicas, falando dos plásticos, dos metais, dos vidros, da roupa,
das pilas, do lixo urbano ou industrial,
e de tantas e tantas outras cousas que
usamos a cotío.
Formulármonos o uso máis racional de todos estes elementos, sen dúbida é un labor que non se pode adiar.
E polo tanto, coma antes, podemos
tomar a dicr: ¿ Quen se apunta?

O NOSO TABOLEIRO
~

E~guete
Celebrouse a Irimianza-94 da comarca
de Vigo o sábado 14 de abril levándose a
cabo as conclusións da evaluación da Irimanza-93 celebráda o 13 de marzo dedito
ano. As conclusións, se vos lembrades do publicado en Irimia, foron
dividir a Irimainza en <lúas partes:
unha, convivencia!, comunicativa e
celebrativa, tipo Romaxe; e outra
máis formativa, na liña fe-galeguidade, nunha sala de conferencias, con
difusión nos medios de comunicación, e contando coa participación
dun relator versado no tema,

e cami.ña

obxectivo. A comisión organizadora formada por rnembros da HOAC, do Colectivo "Alento", e da Comunidade ··cristo
da Victoria" fixo as xestións necesarias

para levar a cabo dita xuntanza. Pasous~
a convocatoria á revista Irimia, ós
medios de comunicación locais, ás parroquias e comunidades que celebra.n a
eucaristía en galego habitualmente, e· tamén a . publicación
"Badal" incluíu a convoc;;atoria
no envío do segundo trímestre .
do ano.
Tamén se fixero.n as xestións oportunas para contar cun
1ugar axeitado para a celebración: a · Carl?alleira de San
Roque (un lugar céntrico, privado -é da Caixa de Aforros de
Vigo-;- cunha carba1leira e unha
· ermida). Escoller este -=:>

A Carballeira, un símbolo
A Irimianza-94 do sábado 16
de abri l responde u ó primeiro

O reencontro tralo Camiño
O pasado días 9 e 1O de abril ·
xuntám n
en Vilán (Pomelos de
M nt , P rttevedra) dúa ducia de irimcg s d qu fixémo-lo c;amiño :de
antiago; certo que houbo ausencias,
pero pouca e ben xustificadas. Sumáron e á xúntanza algúns compañeiros
-no camiño- de Vigo e de Santiago.

Rememorando
Transcorridos xa 8 meses de camiñarmos xuntos polo xeográfico e histórico sendeiro que conduce a Compostela, acordamos facer unha xuntanza-convivencia ·CO obxectivo de atoparnos de
novo, revitaliza-la amis tade, nalgúns
caso nada a carón do evento, noutros'
xa de vello fomentada. Soubemos uns
dos outros, cómo irnos camiñando nos
no os lugare de encontro, parroquias,
comunidades, etc, e tamén, )\aora, ollamos cara ó futuro.
O itio, elixido polos compañeiros
de Vigo, foi a casa de convivencias e
acampada da parroquia Cri to da Vict01ia, no lugar de Vilán como xa queda
ubliñado: pintore co curruncho rodeado de feiticeira aldeas ou vilas, nun
reman o de paz e de atractiva paisaxes,
na e tribación da erra do Suído, co
encant natural e vital que lle dan ·os
río Parada e Oitavén.
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Acougamos neste fermoso lugar os
mozos e os que xa somos menos
mozos, practicamos con moita .l edicia
xogos que din chamar cooperativos:
ensináronnlos e asesoráronnos en todo
mometo -faltaría. máis- os mozos, e
todos o pasamos bomba
Ó anal~za-lo noso camiñar polos
grupos, houbo vontade comprometedora de que os Camiñantes de Irimia teñan
un longo camiño de fe e galeguidade: ·

ás fontes

·Retorno_

Puxemos data para unha nova convienvencia-camiñata: concretouse n:o.s
días 30 e 31 de xullo, ep Meira ou nalgún
l~gar próximo . .A camiñata será ó Pedre- ·
gal de Irimia, nas fontes do Pai Miño,
lugar abondo notorio para os irimegos ~oa
fermosa lenda de fadas e frades que Xosé
Chao Rego relata con. tanto xeito.
.
Falamos, como non, da nosa Roma- ·
xe; pareceunos que os nosos grupos e
comunidades teñen que ter unha presencia
ou actuación máis notoria na Eucaristía da
mesma, sen que iso supoña alongamento
ou sacarlle o sentido universal que de feito
ten, a partir da galeguidade e da fe.
Recordo que sobre isto tense falado
algunha vez na Coordinadora de Crentes Galegos; coido que nunca se concretou o xeito adecuado de materializar esa

presencia; en calquera caso, é unha idea
que queda e~posta.
Seguir n~ andaina
Durante os dous días de conviven- ·
cia, en todo momento estiveron presentes o· bo humor, a carallada, o chiste, e a
risa foi abondosa. Tivemos tres camiñatas por outros tantos lugares diferentes;
abofé que nunha delas o retorno foi
toda unha pequena aventura.
A Eu~aristía, presidida por Manolo
Sordo, ocupou parte da mañá do domingo. Digamos que o máis novidoso da
mesma foi unha carta que cada .un de
~ós escribiu a Manolo Regal, contestando a pregunta que no seu libro Benqueridos Amigos nos formula a todos: ¿De
que vos libera a vós Xesús Resucitado?
Benquerido Manolo Regal: ¿puidémosche contestar en mellor lugar e ocasión ca dentro da celebración eucarística
da convivencia dos Carriiñantes de Irimia? Pensamos que foi o marco adecuado, foron de sorpre~J, sinceras, espontáneas. As cartas fo ron todas lidas en alto
e despois lémo-la túa do mesmo libro.
A Eucarstía foi realmente compcµtida
e festiva, a convivencia garimosa, infor- ·
mativa e lúdica. Para os Camiñantes de
Irimia augúrase un longo, longo camiñar.
Anuncio' Moroño

e=:> lugar tiña o seu sentido. Vigo é unha cidade-dorniitorio na
súa maioría que vén perdendo a súa identidade mariñeira e
galega no urbanístico, e tamén perde a súa lingua. A Carballeira, no centro da cidade, é coma un lugar que se resiste á perda
da identidade. Os irimegos tomariamos este lugar para expresar
tamén a nosa resistencia á perda do noso ser de cristiáns e galegas.

)

Valoración positiva
Á convocatoria tivo o éxito esperado, pese ás inclemencias
do tempo: un frío aire d~. norte que invitaba' a quedar: na casa
tomando o sol detrás da ventá. Medio centenar de persoas dos·
devanditos grupos e doutros novas, e tamén de "Badal", estabamos na Carballeira ás 11 de mafíá dispostos a coñercenos máis,
potenciar xuntos a opción cri~tiá pola galeguidade, celebralo e
intentar fomentalo.
O primeiro que fixemos foi comparti-las nasas experiencias
de fe-galeguidade. Todos coincidimos en que a nosa opción non
nacera espontanea~ente, senón por diversos camiños de concienciación: polo. contacto con outras nacionalidades, polo con, tacto co rural, por lecturas, por charlas, pola nosa relación coa
Asociación Irimia e as súas actividades, etc ... e que para chegar
a ela houbo que pasar dificultades.
Pero pasados ~stes primeiros momentos ían medrando nas
nasas comunidades actividades diversas, litúrxicas e non litúr- ·
xicas , que representaban un paso _adiante que cuestionaba a
outros grupos e comunidades do contorno.
Falamos tamén dos problemas da opción persoal e comuni- .
taria pola lingua e cultura galegas; problemas inherentes á vfda
nunha cidade coma Vigo, cunha forte tendencia á perda da
identidade galega, sobre todo ·entre os nenas e os xoves. Pero, ó
final, a nC>sa impresión non era pesimista senón optimista ante o
futuro. E unha mostra diso foi a resposta á convocatoria da Irimianza, aínda que había no grupo que pensaba quen tiña que
•
•
,,.
I
part1c1par mais x~nte.

.
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Alento de futuro
Finalmente avaliouse esta convocatori;:i e fixéronse planos
para o futuro. De:cidiuse repeti-la convocatoria da Irimianzq.
para o ano no mesmo. lugar e datas, coa idea de que fose
medrando o grupo e nun _futuro poder facer no mesmo lugar
tamén unha Romaxe· para as comunidades de Vigo. Tamén se
fixou a data do 20 de Maio, dentro da Semana das Letras Galegas, para ter unha charla no Paraninfo da Universidade sobr Fe
e Nacionalismo Galega, a cargo de Xosé Antón Miguélez.
Outra actividade que saíu da xuntanza· foi a colaboración
das comunidades e grupos coa publicación "Badal", que tamén
podería servir de vehículo de comunicación de experiencias e
actividades.
Esta comunicación finalizo u coa celebración da eucaristía ·e
cun xantar compartido no esp3:CÍO qu_e a Carballeira tiña a tal
· efecto. Volvemos ás nasas comunidades de orixe animados
para seguir adi?l11te na. vivencia da nosa fe en contacto coa c;:ultura popular galega ecos problemas do pobo. A lectura dos Feítos, da Eucaristía, parecía feita tamén para nós: ¡.érgete e camiña!

UE

ESrÁ, O P\AQ~NO · RUei~
. COMA UN 10~\E!)

'i

Manolo Sordo
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TERCEIRO MUNDO

Os misioneiros ¿teñen que ser·mái-tires?
par do poder, aspecto do que non
estivo ausente un certo racismo que
tivo soporte na ~ituación interna do
país.En efecto, neses países existen
clases sociais entre negros: unha
m~ioría de liñaxes que pertencen á
tribo dos hutu (ou bahutu), tradicio-·
nalmente agrícolas e pobres, e unha
minoría de liñaxes da tribo dos tutsi
(ou batutsi) que eran pastorés políticamente máis revolucionados . o 15
pÓr 100 dos batutsi contra o 85 por
lOO _dos bahutU'.·

ai dous meses, cando principiamos a escribir aquí
sobre o Sínodo de Rispos
para África, que se está celebrando
en Roma, aventurabamos que o
Continente negro ía ser noticia en
abril. Ninguén calculaba que o sangue ía ser protagonista. Dos que
regresaron de Ruanda escoitamos
cousas que nos estarrec.eron. A opinión pública está conmo'vida.
Nosoutros, desconcertados.

.

H

Unha imaxe fascintante

Dende nenos foron sementándon o una imaxe engaiolante das
misión , ata o punto de que a nosa
imaxinación de pubertade estivo
habitada pola ansia de irmos a paí- · ·
es estraños; mestura de xenerosidade
adoJe ccnte e de exotismo callaron nun
imaxinario colectivo de admiración por
es h r e cri tián: o mi ioneiro.
Algún lembramo unha inmensa
frustr i n cando chegamos a descubrir
qu as mi ión , sendo institucións valente e xenerosas, avanzadas da lgrexa en
mundos alleos, cando non hotís, moitas
· v~ces non ían soamente coa mansedume
do Sermón do Monte na man, senón que
eran introducidas pola espada do con,quistador e medraban ó amparo do colonizador egoísta e mesmo brutal.
Non é cuestión agora de facermos
balance, que ben seguro que hab'ía de
resultar positivo en conxunto, malia a
decepción de que o. exemplo máis sublime de fidelidade ó Evanxeo estivese abafado por implicacións políticas e de
dominio cultural que chegaron á imposición de valores europeos con exterminio
dos autócotnos.

Europa toma partido

•

Como entre os batutsi existía
unha organización estatal considerable -especie de monarquía pastoril-,-, o
.
prexuício racista anti-negro razoou
así: os negros son incapaces de tal organización. En consecuencia, elaborouse a teoría harnítica: negros superiores de orixe
mediterránea, presumiblemente palestina,
que algúns fan descender do mesmo rei
Salomón. Distínguense polo seu tipo e certos · trazos de raza branca. Son hamitas,
aiistocracia orgullosa e mesmo cruel, pero
con prestixio.
Pois ben, nun principio a· Misión
ap'oiouse nesta superioridade hamítica en
vistas a unha especie de monarquía ·cristi á. Pero cando a partir dos anos 50
empezan a chegar misioneiros belg'as
sensibles á democracia cristiá e influen- ·
ciados pola política dos sindicatos católicos e obreiros belgas, quixeron remediar
tan discriminación; pareceulles que eran
os hutu ou bahutu unha clase media apta
para construí-la democracia._
Tal vaivén da Misión foi aproveitado
polo líderes de cada tribo. Aquí non nos
queda senón . recoñece-lo que afirma a
vasca Matxale.n, cónsul honoraria española en Ruanda, denunfcando que ·o que
ocorre agora se debe ó fracaso do modelo
occidental.
Nosoutros, dende a nosa covardía,
aplaudimos a ese médicp español que,
xunto con 17 relixiosos, decidiron qudar,
bautizados por ese río dun sangue martirial.

....__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Humano, d~masiado humano"

Agora, en medio do entusiasmo
colectivo polos no o misioneiros que
regre an, amosámo-la no a tirstura. Com-·
prendemo que o remaneceren aló podía
levalo a unha morte eica non utilitaria,
á que aquí non lle chamaríamos in-útil.
Porque o te temuño -palabra que en
greg e di martirio- no o é.
Qued n clara dúa cou a : que non
t m
pa aporte para criticar a ninguén

e

dende a nosa confortabilidade burguesa
que o dereito á propia vida é fundamental. Por iso distiguimos dous rexistros de
interpretación: o .subxectivo e mailo
obxectivo.
Os misioneiros que retornaron ás súas
casas, subxectivamente tiñan dereito a
facelo. Pero, ¿cales son as· consecuencias
obxectivas? ¿Por que non nos poñemos,
dunha vez por todas, na subxectividade do
Outro; neste caso dos nativos cristiáns que
quedaron en Ruanda expostos á morte?
¿Sentiranse coma ovellas sen pastor?
¿Acaso frustrados do Evanxeo do Crudficado? Que nese contexto os misioneiros
europeos -non as relixiosas nativas e o
clero autóctono-, queiran salva-lo propio
· pelello, parécenos humano. Incluso, como
diría Nietzsche, demasiado humano.
¿Evanxélico? ¿Fuxirían -de ali os empres.arios americanos se os propios fillos estivesen implicados na ameaza de exterminio?
Un triángulo exemplar

O impacto misioneiro máis forte
sobre a nosa xenerosidade xuvenil era o
reclamo dos mártires de Uganda, un dos
países, xunto con Burundi e Ruanda, que
tivo un crecemento cristián e mesmo
católico. Nalgún deles chegou ó 50 por
cento de indíxenas carólicos, o que resulta
extraordinario.
A omnipresencia da lgrexa en tódolo terreas, maiormente no da educación,
levou á institución eclesiástica a partid-

'1

Mario Cambeiro
(Nota: Moisés Lozano Paz ·analiza a
cuestión histórica na páxina 7)
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 61)

Xosé Chao Rego

Rahab, a prostituta (Xos 2)

1 A Biblia galega, en nota a pé
de páxina, explica este relato
coma algo etiolóxico, é dicir,
que describe as orixes, neste
caso dun clan concreto, o de
Rahab, que deben de existir
entre os israelitas. A súa presencia explicaríase mediante
esta narración que daría conta
das orixes do tal clan.

Con toda intención ·e non sen ousadía, o evanxelista Mateo inclúe á prostituta Rahab na árbore x~ne
alóxica de Xesús Cristo. Logo a epístola ós Hebreos refirese a .ela coma YYf:Uller de fe (11, 31) (cuestión na que insisten os protestantes), e a carta de
Santiago (2,25) pona coma exemplo de quen fai
boas obras, dimensión que acentúan os católicos.
Esta prostituta en concreto é das que nos precederon no Reino dos ceos. Velaquí a n,arración: (1)
1

Xosué, filio de Nun, enviou ás caladas desde Xitim a dous
militares de a pé, dicíndolles: "Jde ve-lo país, a Jericó".
Eles foron e chegaron a casa dunha rameira chamada Rahab fixo unha confesión de fe en
que Deus trae a liberación tal é o
Rahab, e pararon alí. 2Mais foille anunciado ó rei de Jeri- núcleo do Evanxeo.
có: ''Velaquí que chegaron de noite algúns dos tillos de
Israel para pescuda-lo país". 30 rei de Jericó mandou dicir a Rahab: ''Bota para fóra .os
homes que chegaron onda ti -que entraron na casa-, pois viñeron pescudar todo o país"~ (2)
Rahab traizaa ó seu pobo, pero pasa a ser unha figura típica dos pagáns que entran
en Israel.ou na Igrexa. (3)
· '
'

•

1

A muller collera os dous hom~s e acocháraos; e dixo: "Certo, viñeron onda mio eses
homes, pero eu non adiviñei de onde eran. 5E acontecen que, estando para pecha-las portas [da cidade] á caída "da .tarde, saíron e non sei para onde fo ron. Correde axiña detrás
deles, pois habédelos atrapar".

4

As portas da cidade pecharon e tamén pecha a primeira parte do relato. O lector pregúntase, sorprendido, polo motivo da protección que lles fomece Rahab ós espías. A
rat ón é teolóxica e ocupa o centro da narración:
8

Aínda os espías non se deitaran, cando subiu Rahab onda eles, á azotea, 9e díxolles:
"Ben sei que o Señor vos deu o país, e o temor a vós estarrece, de xeito que tódolos veciños
do país están amedoñados por causa vosa, 10 pois ternos oído que o Señor secou o Mar
Rubio diante de vós, cando saístes de Exipto". [... ].
[ ••• ]

A profesión de fe de Rahab refirese ó núcleo da fe de Israel: o credo histórico sobre a
liberación de Exipto.

E agora, suplícovolo, xurádeme polo Señor que, xa que tiven misericordia convosco,
habédela ter tamén vós coa casa de meu pai, e que me daredes un sinal seguro 13de que
deixaredes con vida a meu pai e a miña nai, a meus irmáns, e todo o que Hes pertence,
arredando as nosas vidas da morte".
14
Respondéronlle os homes: "¡Vaia a nosa vida pola vosa!, sempre que non denunciéde-lo
noso argallo, se, cando o Señor nos entregue o país, non temo~ contigo misericordia e lealdade". 15Entón ela púxose a decol~alos c?nha corda pola fiestra.
·
[ ••• ]

12

Rahab amósalle-lo camiño en dirección contraria ó dos seus perseguidores, conventéndose na primeira persoa que recibe ó Pobo de Deus na Terra santa, e isto evoca que
outra muller, a Magdalena -falsamente tida pola tradición coma prostituta- tamén é a
primeira testemuña do camiño cristián. Acordan un sinal para condo os hebreos volvan
· victoriosos: unfio vermello na ventá.da casa de Rahab para que non a destrúan. (4) ·
1

[ ••• ]
Emprenderon o retorno os dous homes. Baixaron do monte, pasaron o río, chegaron
onda Xosué -o filio de Nun-, e. contáronlle todo o que Hes acontecéra. 24E dixéronlle a
Xosué: "De seguro que o Señor puxo todo o país nas nosas mans, pois tódolos ;veciños do
país están amedoñados por causa nosa".
23

2 O cardenal Daniélou lémbranos que o tema de Rahab xa
estaba presente no xudaísrno
contemporáneo a Xesús de
Nazáré, e puña a esta prostituta non só coma exemplo das
boas obras senón tamén do
espírito profético, tal como o
sinala o historiador xudeu Flavio Xosefo. Daniélou afirma:
"A tradición rabínica vía a
recompensa de Rahab no feíto
de que ela tería profetas e
sacerdotes na súa descendencia". A importanda que adquire no cristianismo deberíase á
influencia xudía. ¡Unha puta
devanceira de David e do
mesmo Xesús Cristo!
3 Rahab pasa a ser tipo ou
figura -símbolo- da Igrexa.
Non só da Igrexa coma santa e
pecadora ó tempo -casta meretrix- , que din os santos Padres,
senón tamén coma a: que se
converte e exerce profecía,
aspecto que sobresae na patrística, segundo opinión do teólogo Urs von Balthasar.
4 Este fío de púrpura ou escarlata ten un significado simbólico para os sant~s Padres: e o
sangue do año pascual que
Moisés mandara poñer nas
tendas hebreas cando se fixo o
exterminio dos primoxénitos
dos exipcios. O sangue, para
nosoutros, do año pascual,
Cristo. Os santos Padres engádenlle a esta salvación da
catástrofe o tema do diluvio e
da salvación del por medio da
arca de Noé.
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e

elebrouse estes días un xuízo contra un médico anestesista. Hai dez
anos, cando se realizaba unha
sinxela operación a un neno cheo de vida
e intelixente, un "inexplicable fallo" produciu o desastre. Tras dez anos de loita
desesperante dos país afectados, nese
xuíza estase a xoga-la esperanza de calquera cidadán de. defenderse das imprudencias dun sistema de saúde que ten
fallos e dunha clase médica que non é
quen de depurar, coa suficiente valentía
e honestidade, as responsabilidades dos
seus membros. Recollémo-las impresións
de OMAR CONTRERAS, pai de lván, un
neno que con dez anos houbo de recomenzar desde cero.

-Ornar, ¿que impresión tes de
como se celebrou o xuízo?
- Hai unha parte ben significativa
que é a actitude da clase médica. O fiscal
chegou a cualificalo de pacto de silencio.
E a í foi, porque non resultou posible clarexar qué lle pasou ó meu fillo hai dez
an naquel quirófano ó que entrou para
cr pcrad de apendicite e saíu en coma
p r unha falt de o ixenación.

É de salientar
que mentres psicólogos, pedago- '
gos e logopedas · ·
indicaban nos
seus informes que
Iván padecía falta
de memoria, de
coordinación e .
dependencia na
decisión, por parte
da clase médica
i_ntentouse por "O que de certo pasou no
tódolos medios quirófano ó meu tillo lván
segue sen saberse aínda".
-ás veces non moi
éticos demostrar que non tiña nada e que a
súa capacidade era a normal.para unha persoa da súa idade, que na, operación non houbera ningún problema do que eles fosen ~es
ponsables. Alegaron que o problema se
p~do producir por un'fallo da máquina, por
unha alerxia ó anestésico, por un paro cardíaco, ou mesmo na U.C.I.
- Estás falando de certo obstruccionismo
- Si, houbo unha total obstrucción
que impide saber que pasou exactamente
na operación do meu fillo e que, á vista

dos feitos, a compoñente corporativista
da clase médica pon por riba da verdade
os seus propios intereses.

- A pesar do grave erro hai un só
inculpado, ¿por que?
- Nun primeiro momento presentamos unha querela contra todo o equipo
que interveu. Pero posteriormente retirámola e centtámola unicamente no anestesista, pois os cirurxiáns realizaron a op~
raci ón con normalidade e o problema
xurdiu por falta de osixenación. Nunca
saberemos se isto foi o melior.

- O certo é que IVán entrou en qui. rófano perfectamten normal e saín con
gravísimas lesión cerebrais. Tal como
se desenvolveu o xuízo ¿confías en que
se poida facer xustiza?
- Mira, a xustiza neste país é lenta e
moito que desexai, pero, ó mesmo
tempo, penso que se non eremos nela non
nos queda má~s nada. Despois de estar
loitando durante dez anos para que se
celebrase o xuízo, preciso crer nela,
seguir adiante e cj:J.egar onde faga falta. d~ixa

Paz Negreira

Necesito crer na Xustiza
Están a cump1irse dez anos daquel
tráxico accidente cirúrxico no Juan
Canalejo da Coruña, onde un neno de
dez anos quedaba en coma profundo
coma consecuencia dunha operación
de apendicite.
O que de certo pasou no quirófano, segue sen saberse aínda. Todo este
tempo tardou a Xustiza en desenvolver ·
este proceso e encausar a aquel equipo
médico que interviu ó.meu filio lván.
Fora un neno alegre, con ilusión e
futuro. Pero todo se esvaeu coma un
soño, despois daquela operación que o
deixou vario meses debaténdose entre
vida e marte e, despois de que esta foi
vencida, abocado a loitar día a día por
recobra-la normalidade perdida e volver a camiñar, ler, escribir, xogar. Así,
durante ano arreo.
Pedimo información do sucedido.
Déron enos explicación sernpre encamiñada a de vía-la respon abilidade
do per, oal que participara na operación. Falou e de apendicite perforada,
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de alerxia, tamén se falou da fatal estatís tica de que e'5o pasaba unha vez
cada dez mil, etc.
O nove de agosto de 1984 denunciei o ocorrido nunha carta á prensa.
Esa mañá chegaron ó cuarto onde me
atopaba co neno o Dr. Larripa, xefe de
sección, e Dra. F. Nuevo, pedíndome
que os acompañase ó despacho. Amosáronme un xornal e esixíromne que
rectificase o contido da carta dunha
forma pouco menos ca insultante.
Nese momento sentinme aldraxado e
impotente. Díxenlles unicamente que
se non estaban de acordo que rectifica.:
sen eles. Aquel doutor nunca volveu a
pisa-lo cuarto do meu filio e, nas visitas da mañá, saltábaa, indo despois
outto médico distinto. A partir dese
momento todo foron presión para que
sacase ó meu fillo do hospital, mesmo
chegando a ameazar con poñer un
enfermo infeccioso na súa habitación.
Pero de igual maneira recoñezo
que houbo outros profesionais que en

todo momento fixeron o que estaba na
súa man para sacar adiante o meu filio.
Despois de seis meses do accidente, no momento da alta, atópome con
que o meu filio precisa dunha serie de
axudas para enfronta-lo seu traballo de
rehabilitación f Óra da residencia. N un
principio, por parte da dirección do
INSALUD, dinme que presente factura
dos gastos. Pero á volta de tres meses
vénme .todo denegado, á espera de que
se resolva a querela que presentara no
xulgado .... Pero ¿estaríamos a tempo
de aplica-las medidas necesarias pasados dez anos? Por favor, non sexamos
dnicos. Ou eu estou tolo ou estivérono
tódalas institucións que participaron
neste caso.
Estes días celébrase o xuízo tras
dez anos de loita contra toda adversidade. Espero crer na Xustiza, necesito
crer nela.
A Coruña, 12 de abril de 1994
Ornar Contreras Flores

DENDE A MOCIDADE

·''¿Quen merca un cov~rde?''
A todos aqueles que non dixemos
"si" cando tiñamos que facelo. Hai uns
meses, seis ou máis, recollín un chaval
que facía dedo nunha vil.a desta bisbarra.
Polo camiño preguntámonos o de sempre,
(eu coñecíao), "¿qomo che vai, onde traballas ... ?",o de traballar é moi relativo.
El focía a "mili" nos "paracas", aló
en Madrid; xusto entón comecei a lembra-fo tempo que adicara a prep~rarse
para poder entrar e supera-las probas. Sen
embargo, de súpeto, díxomo algo que me
deixou de pedra: "aquelo é unha merda,
xa me chegou moi alto".
Meses antes este home e outros máis
ríranse de mín e doutros que nos puxeramos a critica-lo actual sistema de recrutamento, ou "MILI", as guerras, os exércitos, etc. Iso non fora o que máis me doeu,
senón a aétitude que moitos tomaron con
eles, apoiándoos ou simplemente dándolles palmadiñas nas cost~s, contándollelas súas historias de cando xa se sabe.
En fin, todo iso fixo que a miña
cabeza cavilase moito, quedándome unha
pregunta: ¿era eu.un covarde?
¿Que a que vén isto?, moi .sinxelo;
facía por aquel entón tres anos que me
viñera a carta ou documento que me
declaraba excluído do servido militar,
por cuestión da miña miopía, (aquí direi
que hoxe xa non libraba), e foi no mesmo
tempo no que colgara os estudios de
BUP, coque xa vos imaxinaréde-lo panorama. A xente, que sempre se da conta de
todo, comezou a face-las típicas preguntas: ¿e logo non quixeches ir? ¿tiveches
medo?, ¿que vas facer agora? Todo isto
preguntábano cun certo aire de cinismo e
algún sorrisiño malicioso.
Desde logo, recoñezo que medo si
que tiña, pero penso que non era o único
. nin o sigo sendo.
Por iso escribo isto, un alegato en
favor de tódolos que coma mín pasaron,
pasan e pasarán pola humillación de ser
chamados covardes dentro da súa xente,
da súa casa ás veces.
Pero o que máis me está a doer é un
feíto lamentable, segundo como se vexa,
claro; porque a pesar do aumento do
número de obxectores (en 1994 eran arredor dos 35.500), a pesar do aumento do

nivel cultural (teño as miñas dúbidas) ,
moitos mozos desexan, queren, facer
unha "carreira" dentro do exército ou nas
forzas de seguridade.
-¿E que?, dirán algúns, ¿que pasa se o
fan?, ¡fan ben!; eu faría o mesmo cos
meus fillos se eles quixesen.
¡Xa!, non o dubido.
Pero do que si· dubido é do· xeito no
que pensaron eses fillos a súa vocación
militar, porque "moitos soh os froitos que
hai na viña do Señor".
Así que non se pode estar mo! seguro
da porcentaxe fiable desas vocacións.
¿Queren sab.er por que?
Fíxense neste detalle, a inxente cantidade de películas violentas que nos pasan
pola TV ou no cinema, ou polo vídeo,
que aínda é máis grave. Só con velas,
estase dando paso a que dentro da mente
do espectador naza unha mentalidade
reaccionaria e alienante. Despois vén a
influencia do contexto social, pero neste
caso non interesa moito.
Pero o que si interesa, o que .realmente está influíndo dun xeito noxento é a
crise que padecemos, (que non é máis ca
unha xogada dos grandes-grandes), porque ese é o principal motivo.
Moitos rapaces que colgan os seus
estudios, que se poñen a buscar traballos e
non o atopan, ven <liante deles a máis

escura irrealidade real ¿Que lles queda
entón7 ¿Falsas peonadas, traballos dos que
falan os _contratos lixo, pecharse na ca a,
ou tirarse ó monte? Pois non, penso eu.
Así ~s cousas, o único que queda é
tirarse ó mar da inseguridade e apreixarse
ó bote militarista do Estado; vesti-lo uniforme de tumo, e a seguir.
Outro detalle a destacaré o da prepotencia coá. que moitos <lestes novos axentes da lei pasean polas rúas deste país, e
de moitos outros. E aquí é onde estamos
os covardes, porque coma tales, os demais
quédansenos niirando cunha frase: "¿non
vedes?, aí os tedes; ¿e vós que?
Nós quedamos coma os bufóns da
corte, para deleite das masas.
Quedamos coma escarmento para
que ninguén siga o noso exemplo, porque
non soubemos actual coma auténticos
homes <liante do mundo, deixando "un
futuro moi bo" sendo defensores da
patria.
Po;que a patria é a patria, segundo
dixo Javier Solana: "deixémonos de
nacionalismos, que non levan a ningún
lado". O que podemos traducir por "non
nos fóda-lo negocio,¿ vale?"
R.P. Mariño
(Colaborou prestando a máquina
de escribir: Trospi. Xove 27/3/94).
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FALANDO CON XEITO
1

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do mundo agrícola (15)
M.a llat nalguén coma en centeo verde
O centeo, cando está verde, non dá o
gran, por máis que se malle. Por esa
razón darlle a algúén unha tunda, golpealo sen piedade dise Bourar nel coma
nun centeo verde ou ben M·a llar nalguén coma quen malla centeo verde.·
Mallaban uns nos outros, nin roáis nin
menos ca quen malla certo verde (equivalente ó castelán Lo molieron a palos. A
expresión é común ó portugués, aínda
que o portugués prefire os verbos moE(r
ou pegar).
Co mesmo significado tamén se di
Facer nalguén unha cañeira. coma en
centeo verde.

Mallar en centeo verde pode tamén
ignificar realizar un traballo inútil, porque o centeo verde ou non dá o gran ou,
s o der, non vale por non estar maduro
u e tar xa esmagado.
Tarri_én se di maza-lo centeo
Ai, Roxiña, Roxiña do pelo,
ven conmigo maza- fo centeo;

o centeo, o centeo, a cebada,
ai Roxiña, miña namorada.

Despois de malla-lo centeo, hai que
·cribalo para lle ·quita-las impurezas que

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Á sociedade española
ameázaa un diluvio
de chuvia excrementicia
co caso Mariano Rubio.
2. Hai que lembrar que nos tempos ·
do señor xeneral Franco
tamén moitos atracaban
¡dende dentro! algún banco.
3. Rero agora o escándalo
que enche o país de merda
é que o roubo sexa feito
pola mesmísima esquerda.

puideran quedar da palla. Esa operación
deu lugar a un vitupet:J.o común, mi antipiropo, que é Cara de criba centeo.
Cálate e vaite calando,
cara de criba centeo;
desque tiveche as vexigas
pareces un cordocelo.

Parte .das cantigas que eu uso están
tomadas de A poesía popular en G(l,licia
(1745-18!$5) , dous tomos de Ed. Xerais

nos que Doi;iingo Blanco recolleu as
máis antigas cantigas populares galegas,
publicadas ou ata hai pouco inéditas. Un
libro riquísimo en contido que vos reco-

4. E así os socialistas
-Roldán, Guerra e o tal Rubioá maquiniña dos caÍtos
. déronlle co seo manubrio.
5. Cal sexa o misterio oculto
penso eu de boa gana
que o mal non vén do Roldán
senón que vén da roldana.
6. Pensaron que o Estado era
un grande pozo sen fondo ,
e botaron a roldana
sacando auga dabondo.
7. Non sabían ¡malpoca<l:os!
que o valor da democracia
é que os cedros libaneses
poden caer en desgracia.

mendo:

O Celta -o Celti ña- é u n equi po ·
ben galeg a . Non
só a cor azu l da
nosa bandeira e o
mesmo
no me,
senón tamén a
cruz de Santiago,
que tivo dereito de
usar coma escudo
tras de lla gañar,
en reñido partido,
ó Dep ortiv o. A
piques es tiv o de
gaña-la Copa do
Rei. A fazaña está
feita. Resulta unha
satisfacción qu e
Celta e Deportivo
e tean en primeira
liña de atención e
aplau o. Tamén é
sati factorio que a
rivalidade deportiva 1 lexítima, se resolva en boas relacións institucionais.
Dende aquí, a nosa felicitación ós de Vigo e a esa media Galicia celtista.

8. Pero ¿cal poderá ser
da tal caída a orixe?
Penso: a altura do poder
que causa moita vertixe.
9. Sociatas descamisados
pónense hoxe coma quicos
mareados co diñeiro
coma torpes novos ricos.
10. Porque o socialismo.perde
con homes coma Roldán:
deixan a política erma
o mesmiño ca un vólcán.
11. E o estoupido da erupción
do caso Mariano Rubio
arrasa coma a Pompeia
deixara antano o Vesubio.
12. O escándalo salpica
a Felipe e a Solchaga.
¿Que demitan? ¡Eu que sei !
Pero se as fas ¡pois paga!
13. Mais a cousa pode ser
mañá peor inda ca onte
porque o espectro de Aznar
aparece no horizonte.

