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, Tempo·de lecer·

EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

Deica setembro
Durante o mes . de agosto irnos' tomar vacaoións e a
nosa revista fará guadiana ata setembro. Non queremos
que este feito nos impida ver algo tremendamente inxusto
e polo que non podemos facer nada, soamente lamentalo:
damos por suposto que todo o mundo está gozando do
seu tempo de acougo e de lecer, pero a metade dos .galegos traballan máis ca nunca.
Referímonos a ese gran número de persoas que traballan ho campo ou no mar por conta propia. Resulta que
as vacas seguen comendo e os fillos famén. Particularmente a xente labrega ten neses meses· -sega e malla,.
ensilado da herba e en setembró vendirna- os maiores
apuros do ano. Ironizando podemos. dicir que se poñen
morenos máis ?Xiña .e gastando menos cá xente que vai á
praia.
Expresada a nosa solidariedade cort estes grupos,
neste editorial irnos. irá praia de. visita. E ¿que vemos alí?
Así, de primeiras, coma unha. inmensa grella na que a
xente pasa o enteiro día torráfíldose. Xa non un culto ó
sol, que sería máis xu,stificable, ·nin tan sequera ó propio ·
corpo, qu.e poder.ía $er comprensiblé; .senón a unha moda
que está a ser abondo tirana.
Este século pode dividirse en dúas metades; na primei ra delas levábase ser persoa ·de pel fina, de cute
tersa, branca; dicíase que eran persoas de sangue azul
aquelas ás que se, lles vían as vea~. que dan a impresión
de qwe o sangue é desa cor. Tamén se preferían as persoas gordas ás fracas, porque era un· sinal de boa mantenza.
Cambiaron as tornas e da tiranía da riova moda foron ,
víctimas, so.bre todo, as mulleres . .Agora as esixencias
estéticas pídenas mouras e fracas. Hai problemas graves
de saúde pola manía do enfraquecemento _:._a anorexiae gástase tempo e diñeiro nos procedementos naturais e
artificiais par?!- torra-la pel.
Os reumatólogos indican que o sol e maila súa toma é
un factor benéfico para a reúma e para os ósos, pero os
dermatólogos -médicos ·especialistas na pel-, advirten
día a día do perigo, mesmo mortal a longo prazo, ·que
constitúe a exposición excesiva ós raios ultravioletas: o
· cancro de pel non ten presa en pasar factura, pero é m'oi
celoso de cobrala no seu día.
··
Unha· dictadura dos costumes. Parécenos que hai
moita xente á que o que máis lle interesa non é toma-lo
sol, senón volver á súa casa· podendo proclamar, coa
mourén do seu ..,corpo, que é unha persoa distinguida ~ \·
que pagou unhas vacacións como a moda manda. Hai
verdadeiros campionatos porfiando a ver quen se .PUXO
máis moreno.
A nosa portada de hoxe, un pouco desafiante, noh
cede á moda de situa-las vacacións na praia, senóri qu·e
convida a facelo no campo, en contacto cunha natureza .
.máis virxe e cultivando o sentido da familia. Non excluíndo a praia, pero tendo mái~ imaxinación.

¿Onde os colocamos estas vacacións?·
¿Onde os colocamos estas
vacacións?
Xa que estamos .no ano
internacional da familia e xa
que entramos en período de
vacacións, ese no que suposta-.
mente a· f amili~ se reenéontra,
barrenaremos un pouco co
asu:nto dos fillos. ·

descuberta científica do que
resulta obvio ó sentido común,
a superioridade da teta sobre o
leite nestlé, houbo a moda do
biberón. Toda unha xeración
que ·anda por aí ceiba, quizais
en postos do poder, tivo. unha
profunda frustración na etapa
máis importante da vida, unha
Ümitación ó pracer máis rteceiSario na etapa riláis determinante. ¿ Quen son ~ en qu,e se lles
nota? .

A familia es ta do ano
intern·a cional leva unhá boa
racha en postura demisionari~.
·U ns , por supertraba-lladores
Agora estamos co~ febre
hiperempregados que non teñen
esta de anotar ós fillos en todo,
un minuto que perder; outros
de telos estressados durante o
porque se senten -abraiados con
curso, semp~e ocupa<;los, atendi- .
eso da ' educación en liberdade,
dos
por outros, metidos en mil
de non maní p'ular nin condiciocousas,
pasantías, actividades,
nar e con tanto escrúpnlo libeclases
das
máis estrañas e variaral prefiren que sexa a socieda· ·
das
especialidades,
... ¿Que
de -os demais, tele incluída- os
monstruíños ·estamos enxenque os eduquen; outros porque
drando?
'•
pasan amplamente; outro.s máis
E o peor é eso, que chega o
porque os tempos cambiaron
tempo da vacación e, tan afeitos .
moito e os pequenos xa saben
estamos a endosalos, a delegar,
máis ca un; e bastantes porque
que non nos para o cu na cadeitodo o mundo o fai.
ra pensando· en que os podemos
Por un ou outro motivQ, a
anotar.
tendencia é a demitir, a ~eixar
que as cousas yaian indo, que
o cole se encargue, que tal asociación, entidade ou colectivo
se ocupe deles. Ademais; chica,
é que o pasan bárbaro, bárbaro, bárbaro.
""

¿E que tal se os anotamos
a unha experiencia que se cadra
aínda nQp,- teñen? Unha marabillosa ten1pada de familia que o
sabe pasar ben, relaxados, sen
apuros nin presións, desconectando,: r~descubrindo a.~ peque-_
mts e grandes cousas, xogando
xuntos, camiñando xuntos,
sachando, pescando, lendo ou
escribindo xuntos,. ·

Está pór estudia-la influencia que certas modas e tendencias no .s eo da familia teñen
despois na sociedade. A moda
do biberón, por e.X:emplo . .Acolá
atrás,· min tempo comprendido
Tampouco é tanto. Pero é
e.n tre a época da fame ·e a da · moito.
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BOA NOVA

Manó/o Regal

Do.ce boas cousas que un cristi~n galego pode 'facer por Galicia

1.
2

\.

Coñecer e desfrutar Galicia. Moitos programan as súas vacacións
fór'a de Galicia, cando aínda non
coñecen nin a milésima parte da
súa femosura xeográfica ~ humana.

6

Coñecer e ama-la historia de
Galicia. para saber de onde
v~os, quen somos, cales son ·ás
.nosas .raíces e cal é ~ nosa orientación histórica.

Coñecer Galicia por dentro, é
dicir,. a un ni"\bel máis fondo do
que o paisaxísticQ: o nivel das
realidades sociais, económicas,
cultutais, relixiosas, políticas.
Cofü~cer Galicia desde o lado ·dos
máis pequenos e marxinados de
Óalicia. Estar ó tanto destas bolsas dy pobreza ~ de marxinaoión
que tamén existen entre nós.

3
·4

Coñecer ben a nosa fala e ·empregala con normalidade, sen desprezo. por ningunha outra, pero cun
grande amor pola nosa. ·

·5·

Coñeéer e valora-los nosos pÚsoeiros; hai moüa xente .moi valiosa
que Galicia t~n producido e aínda
produce. Erí moitas cousas son ó
noso espello e a nosa forza.

7

Saber baila-los nosos bailes, e ,
baila-los de feito en canta romaría
poidamos participar.

8

Participar en partidos políticos,
sindicatos, asodacións de veciños, movementos populares onde
.se promova a concioocia .de pobo
galego.

9

Fuxir do caciquismo coma do ·
lume, facer ben o noso traballo e
pedir xustiza oride moitos meten
recomendacións.

10
11

Sentirnos orgullosos de sermos
galegos, e transmitir ós nosos
fillos esta mesma concie9cia.
Agra~ecerlle a Deus tanto ben
como hai para nós en Galicia, e
converte-lo. noso agradecemento
en vontade de loita e de mellora
permanent~.

12
25 de· xullo: reclamando galeguidade.

REMOENDO O EVANXEO

Amando e servindo a ' Galicia,
reconciliados con ela, ollar cara
ós máis pobos do mundo coa
mellor vontade solidaria.

Victorino Pérez

¿ Quen pode comer o pan de Deos?

- Eu son o Pan da Vida: 'aquel que vén a -r¡iin non terá
máis Jame e o que ere en min non terá nunca sede ...

Domingos XVID e XIX do 1'empo Ordinado
(31 de xullo e 7 de agosto)
Dixo Xesús: ·

Eu son o pan vivo que baixou do ceo: se alguén come
deste pan vivirá para. .sempre; e o·pan que el!- darai é a miña
c(l.rne_para a vida do mundo". (Xo ·6, 24-51)

1

'

A eucaristía· é segúramente o símbolo rnáis controvertido da
fe católica. Bandeira de místicos e santos de categoría, e bandeira·
tamén dunha relixiosidade alienante '( comulgar . con peus sen
comulgar cos irmáns, ritos baleiros de compromiso) e do lega¡isrno rnáis reaccionario (o importante é curnprir co rito tal corno
manda a lgrexa). Hai poucos días, myia gran poeta galega, Luz
Pozo Garza, dicíatne que aínda que un f6se non ci-ente -que non
era o seu caso- a eucaristía sería un.símbolo xenial, dos rneirandes
que teñen ªI?arecido na historia da cultura.
· A lectura eucarística <leste famoso discurso de Xesús parécelles a algúns eséxetas forzada. Dárne· igual, a min encántame e
paréceme un dos discÜrsos máis fermosos de Xesús, e desde. logo,
o rnáis. escañdaloso; a xente non o puído aturar e foise indo antes
de que rematase.
Pero unha das cuestións relacionadas coh ela é ¿quen é qigno
de recibi-la eucaristía? Demasiado a miúdo o come-lo pan eucarís-,
tico converteuse 'en "premio Pii!ª os bos", os "sen pecado", que
vin~ ser aqueles q~e "non ron:ipen un prato". Sería o premio para

os que se portaron ben (o que viña ser tan só o caso dalgunhas
,mulleres), máis que alimento· do amor.de Deus para os pecadores
que ·necesitari:ios da súa ·forza; sen esquecer que pecadores somos
todos, e o que diga o contrario mente coma-os fariseos _hipócritas
que,..,denunciou Xesús. Outra cousa é a necesaria deli~adeza e respeto para achegarse dignamente á eucaristía.
Un amigo rneu tivo .problemas co 'seu bispo por darlle a
cornuñón a outrp amigo que, COIDé!- un pobre, Se acbegaba cada
domingo a recibir o pan de Deus na eucaristía, seguramente convencido do que dicía Xesús nese discurso; o que teña unh? fatne e
unha sede que non se sacian con pan, que veñan a nlln. que eu o
fartarei. Polo visto, o tal. amigo nón tiña dereito a comulgar porque ·"non tiña os papeis en regra". O rneu amigo cura díxolle ó
bispo: ¿E quen ten totalmente "os papeis en regra" <liante de
Deus, os que cumpren o Código pero esquecen a xustiza e o
amor? E aínda rnáis, díxolle, i,e non coarémo-lo mosquito e tragarérno-lo ccunelo como fanos poderes <leste mundo que encl;lfceran
· os rateiriños e deixan soltos ós grandes ladróns?

A PENEIRA

ESQUERDA UNIDA. está a estudi~
un proxecto que recolfa ós integrantes
de Esquerda Galega que nqn entraron
·n o BNG, a chamad-a Unidade da
Esquerda Galega, e ós que non se uniron a CIG procedentes da CXTG ....
Na fotografía o coordinador de ·
Esquerda Unida, Anxo Guerreiro .

¡SOS! A FAVOR DO
COUREL, DOS ANCA~
RES, DA COSTA DA
MORTE ...., e de meitos
outros espacios naturais que
. aínda conservan a súa vida
interior, e es~e berro xorde
do máis fondo de un, cando
. ve rodeiras de coches penetrando ,no monte ou desperdicios ·por moitos lugares·, .
por exeip.plo, do Courel ,
onde conviven polo menos máis de mil oitocentas espe~ies da
nosa flonrmáis autóctona. Turismo ~i, pero cun respecto~ .. ·
Llber

UN LIBRO - QUE FAI
HISTORIA ·e sobor de
todo lectores fellces; estamos falar do último libro
de poesía ''Estirpe" de Xosé·
Luís Méndez Ferrín. Como
aconteceu en lllil novec,entos .setenta e seis eón aque. les versos de "Con pólvora
e magnolias", que abriron
unha nova época na nosa
'historia, o Ferrín agasállanos neste libro cos versos
mái formo os·, labrado co seu gran enxeño. O que queira mergullarse neste verán na nosa historia, ori~es ' e raíces, que se agarre a e te libro e desfmtará.

a

.A ·POLÍTICA DE INVASIÓNS MILITARES foi unha constante' en Estados Unidos; tódolos pr~si'dentes desde a. 11 .Guerra
Mundial menos Carter e Ford, utilizaron esta amia ... Haití está
ameazado por Clinton;. ante o fracaso doutras medidas pra ins- taura-la democracia e corta-la chegada masiva de refuxiados ás
costas de USA,·como podemos ver na fotografía. As tr0pas a'mericanas só ·atoparían un exén~ito de sete mil homes mal armados
.
'
e mal pagados.·
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Pl~ST~SVOS A pouCA Di-)
FER.ENOA QUE HAl ENT12.J)
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Alfonso Blanco Torrado

A CORUÑA EN
BICI é unha
actividade que se
pode facer tódo- .
las fins de semana se contamos
cunha bici. Organizada pola Asociación "Sen présas '', está ab~rfa
a todos . Para
apuntarse: teléfono 981 106221.
As saídas son
sempre desde A
Coruña. ·

HOMENAXE
A LÚA neste
mes de xullo
no que lembramos aquela
data qo sesenta e nove
cancjo _Ams'1-~ trong, Collins
o
. 'o <>
e Aldrin cheg aron á lúa
por primeira
vez. Cómpre coñecer e amar á lúa, a dos poetas, .a dos tolos
e dos que non están tolos, a -da ciencia e a que nos axuda a
vivir e a coñecer mellor un anaco do noso universo.

*

.}

*

O SECTOR CONSERVEIRO segue en crise. A meirande
parte das fábricas están instaladas en Galicia; s.ó dez
empresas galegas xa dominan 6 sesenta por cento do sector
en todo o
Estado. Por
iso, o sindicato nacionalista
CIG
esixe
coma primeira
medida a facer
un convenio a
nivel de Galicia coma os
canarios e os
vascos, e non
someterse ós
intereses esta~ais como queren os outros
sindicatos porque así os traballadores galegqs levan as de perder xa que
·
agora teñen un salario máis pequeno có resto.

NON TODO É FUTBOL, din moitos seguidores
do OAR e do Breogán, que están a ver cómo o
baloncesto non é apoiado polas administracións
nin polas empresas como si sosteñen ó futbo~; todo
is to é unha mostra da pouca cultura deportiva que
ternos, sempre pende_ntes dos espectáculos máis
masivos e máis rendibles . .

11

OS ESTRANXEIROS seguen a
ser marxinados polo poder.
Así, o concello de Santiago amenaza ás familias portuguesas que
levan varios.anos vivindo en Aríns,
non terreo mercado por eles e que o
concello quere destinar a outros
o~x~ctivos. A destrucción das cha.bolas pasa por d.arlles outro terreo
-habitable. Mentres tanto CCOO ten
presentadas duascentas demandas
ante o Tribunal Superior de Xustiza por negación de permisos, traba11<?, expulsións, etc, e xa gañou setenta e <lúas e perdeu cinco.

AXUDAR A, RUANDA é unha
.chamada que nos acaba de facer
lhtermón-Galicia, queren xuntar
n~stes días polo menos catro
. ~llóns de pesetas destinadas a
uri campo de refuxiados. Bríndannos <lúas contas correntes •
pra poder ingresa-lanosa axuda:
· Caixa de Pensións. Ax. 0765 c/c
· 0200-11128 e Caixa Madrid Ax. ·
1768 c/c 6000-3000-45. Na
fotografía~ o misioneiro galego
Xosé Estévez, que vén ~e Ruan·da despois de ·estar traballando
· alí vinte anos.

MULLER EN RUTA é un
autobús que e_stá a percorrer
moitas das nosas aldeas e vilas
có qbxectivo de servir información ás mulleres sobre distintos
eidos da vida: saúde, emprego e
formaciqn, educaGión, consumo,
asociacionismo, ocio ... Neste
mes rematan seu traxecto por
Lugo. Organiza a Federación de
Mulleres· Progresistas de Galicia ¡Non deixes escapa~
(Tf. 981-596649). Teñen delegaeu autlJbú.s!
cións en Feriol (350314), Santia- .
go (596649), Ourense e Vigo (434874).

º

M uller en Ruta
lo

OPINIÓN

Mario Cambeiro

25.de xullo
Dada a signi_ficación da festa .do Apóstolo en .Compostela e no resto de España, os galeguistas das Irmandades qa F ala, qu~ se crearon en 1916 coma ó primeiro
nacionalismo da nosa historia, determinaron en 1920 que
ese día fose o Día de Galicia: "A festa maior de Galicia,
a: Festa de tódolos galegos", como dixera Castelao en
1848, no ~eu discurso testamentario Alba de Gloria.

rAR6AD€19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

4f:

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

4f:

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

4f:

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

4f:

Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 ., 215 01 79

4f:

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30

4f:

Habana, 20
32003 OURE;NSE ·
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

4f:

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

4f:

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

4f:

Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
986 - 22 0474
Fax:
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Durante os tres primeiros anos -1920, 1921 e 1922.:
noti houbo dificultade na súa celebración, .pero a dictadura de primo de Rivera puxo atrancos, que medraro'n
durante os 40 anos do fi-anquismo. Non lles importou ós
fundadores que O·día de Santiago fose xa a festa relixiosa
porque, como dixo Luís Peña Novo, "o sentimento da
patria é tamén un sentimento relixioso". Os intentos de
separalo da_ festa relixiosa, fracasaron.
Esa'mistura do divino e mailo humano tamén o cultivou a chamada Misa de Rosalía, que se celebra pola
tarde en San Domingos de Bonaval dende o ano 1949
organizada.polo Patronato Rosalía de Castro, con carácter nacionalista reivindicativo, en contraste coa oficialidade da misa matutina na catedral.

•

D¿nde 1968 a Unión do Pobb Galego e outros movementos deron en chamarlle ó Día de ·Galicia Día da
patria galega, certamente co obxectivo de radicaliza-la
festa coma denuncia, realizando manifestacións en Compostela. A Misa de Rosalía, xa instrumentalizáda'. polo
nacionalismo cultural, foi utilizada. polas forzas de
esquerda na clandestinidade.
. Chegada a democracia e aprobado o Estatuto de
Autonomía, o gobemo galego instutucionalizou a festa e
hoxe coexisten as manifestacións de protesta paralelamente ás celebracións oficiais. ~quelas, reividincativas,
estas conformistas integradoras.

e

Se os fundadores do Día de Galicia pensaron nunha
festa para todo o territorio galego, conveniente sería que
non . se centrase o asunto -celebración ou protesta- en
Compostela, senón qeu se fixese a festa por. comarcas,
aproveitando o aconte~emento para ir articulando, simbolicamente, a co:marcalización de Galicia e para ir educando ó pobo no sentiinento nacionalista. Algo semellante ó que se faino Día das Letras Galegas.
Pero teriamos antes que preguntarnos se de certo lles
interesa, á Xunta e ós políticos -fóra dos nacionalistas-,
cultivar ese sentimento de sermos linha nación. Trala
experiencia das,· celebracións oficiais que se viñeron
facendo nestes anos, cabe scr.speitar que non .. Que ,o que
interesa é domestica-la festa, ·oficializándoa e facéndoa
inofensiva.
·
Hai medo ó nacionalismo e intentan satanizalo como
se fose a causa de tódolos males. Non admiten eses neodemócratas que cada pobo se autodetermine, e intentan
facer ver que a autodeterminación fendería a unidade de
España. E isto, nin é certo nif.t resulta democrático.

,

\

INTERNACIONAL

Os pacifistas europ~os
Entre os _días 7 e 1 O de xullo celeb rouse en Santiago o /"Congreso·
europeo de Educadón para a Paz, co
lema seguinte: "Por unha Eu·ropa de
paz, multiéinica e intercultural '', coa
asistencia de 700 persoas, de distin- .
tos países de· Europa e fóra de Europa e de diversas parte_s do Estado
español. Este congreso celebrouse
·por iniciativa do Seminario Permanente de Educación para l?- Paz e o
Sindicato de Ensino da C/G, co apoio
posterior doutras federacións. de
ens.ino; o.rganizacións non gube'rnamentais e varios colectivos de Galicia e do Estado.

O movemento pacifista europeo
En Europa e, en menor grao noutras partes do mundo, existen move. mentos de pacifistas e ecopacifistas,
que desde a· Segungá Guerra Mundial
veñen loüando por unha convivencia
pacífica e respectuosa coas diferencias
culturais e/ou de etnia. Estes grupos
teñen especial relevancia nos países do
centro e nozte de Europa (Alemaña,
Holanda, Suecia, Dinamarca e Noruega, Finlandia ... ). Dentro destes colectivos están sobre todo profesores e profe"
soras, que intentan sensibilizar á socied ade e moi especialmente ós seus
alumnos/as dos perigos dunha cultura
centrada na violencia, no egoísmo e en
provocar continuamente conflictos.
Nesta loita pola resolución pacífica
deses conflictos (guerras, marxinación~
racismo e xenofobia ... ) céntrase o
esforzo diario destes colectivos de e~si
nantes.
A pesar do papel importante da
educación, cada día estanse a sumar
· máis persoas doutros colectivos da
socieda.de (xuristas, economistas ... ) e
todas aquelas que dunha maneira crític~ e tolerante queren que as xeracións
xoves atopen un mundo futuro máis
humano e que a convivencia socíal e o
respecto á natÜreza humana e física
sexa unha realidade.

Educación e pacifismo

Traba1lamos centrados en catro ·
temas co seguinte enunciado: l. Euro· Os que ternos a grande responsabipa: Seguridade e militarización. 2.
lidade da educación das xeracións que .
Inmigrantes refuxifldos na Europa de
no futuro ocuparán os postos directivos
hoxe: racismo e xenofobia. 3. A funda nosa sociedade, atopámonos con
ción dos educadores para a P~. Retos e
que os nosos alumnos/as están a sufrir
perspectivas dos momentos de Educaa cotío influxos máis decisivos para o
ción para a Paz. 4. Educación interculseu desenvolvemento coma persoas
tural en Europa.
que os que a mesma educación 11es
Alternativas e conclusións
pode aportar. Ho,xe a sociedade consu- '
Dun xeito breve, é preciso indicar
mista, a través dos. medios de comunique os educadores, ademais doutros
cación? agrede violentamente a estes
colectivos sociais, témo-la obriga ética
colectivos de nenos e mozos da nosa
de loitar por unha sociedade mellor e
máis humana. N este contexto debemos
situa-los seguintes obxectivos para os
· _nosos fi1los, amigos, compañeiros,
alumnos ... :
1º) Fomenta-la comprensión crítica
dos graves problemas do mundo contemporáneo e dos cambios sociais, a í
coma tamén aptitudes para participar
activamente no progreso humano da
sociedade e na implantación da xustiza
social.
2º Contribuír ó desenvolvemento da
paz e solidariedade internacional, suscitando a comprensión e o respecto da
diversidade de costumes e culturas,
tanto nacionais coma estatais e interna' cionais.
sociedade. A Comunidady Europea,
coa súa normativa, espera paliar algo
este grave problema.

3º) Preparar para distingui-lo adecuado uso dos medios de difusión colectiva (radio, TV, cine, prensa ... ) e interpretar criticamente as súas mensaxes.

Neste contexto io papel da educa. ción, aínda que importante, qu_e da moi
4 º Tomar conciencia da "violencia
contrarrestado polos influxos que eses
estructural", das estructuras económicas
estudiántes reciben fór~ da aula dunha
e polítiéas inxustas, que xeran as viomaneira crítica. Tendo en conta esta · lencias entre individuos e/ou grupos.
situación, moitos congresistas interhumanos.
cambiamos experiencias de aula e fóra
5º Adquisición de hábitos de resoda aula, de xogos cooperativos, de
lución
de problemas e conflictos dunha
coñecemento da problemática social
maneira
cooperativa, creativa, tolerante
· que será unha sociedade que ten coma
e
dialogante,
nun contexto de respecto
finalidade a 'de conseguir diñeiro, sen
ós
dereitos
individuais
e colectivos das
importar lle · a moralidade dos medios
persoas e de loita pola implantación
para conseguilo, dunha sociedade
dunha adecuada xustiza social.
corrupta e podre na súa desmesurada e
egoísta ambición.
Moisés Lozano Paz

ENTREVIS'I'A

A espiritad~
40 anos-sen co~

Os días 19 e 20 de maio celebrouse no Museo do Pobo Galego, patrocinado pola
sección de Etnomedicina, un Seminario sobre Anorexia: Dieta, Estética, Crenzas.
Entre outras cousas, analizouse o caso clínico de Josefa de la Torre, que viviu no sé lo pasado dende 1773 a 1848, finando ós 75. Dende O' ano 1808 viviu postrada no leÚo
e dende aquela non volveu probar bocado nin beber líquido ningún. O seu carpo -incorrupto segundo parte da mentalidade popular, cousa fque está·por verificar-, foi depositado nunha urna debaixo do altar da Virxe do Carme da parroquia de Gonzar. A propósito deste singular caso Jalamos co doutor Emilio González, coñecido psiquiatra
galega, gran estudioso da etnomedicina das nasas xentes: o influxo das peculiaridades
do ánimo dos galegas na orixe de certas enfermidades.
1

Descrición

Orixe da doenza

Josefa de la" Torre naceu en Santa
Mariña de Gastrar, concello de Boqueixón, arciprestado de Rivadulla, na casa
rectoral, por ser sobriña do cura. Cando
tiña 22 anos casou con Roque Toxo para
a parroquia de Gonzar, concello de O
Pino e arciprestado de Bembexo. Tivo 3
fillos e quedou viúva ~ando tiña 33 anos,
en 1906, lago de 11 de casar.

- ¿Cal foi a orixe da enfermidade?
¿puido ser debido á depresión pola
morte da súa nai?

O informe do prestixioso médico
compostelano José Varela de Montes,
que foi unha das persoas que controlou o
fenómeno, informa: "Dende momento
en que cerraron as úlceras ou gretas da
pel, en 1808, dous anos .despois do primeiro acceso, nin se observou transpiración, nin suor, nin excreción de ventre,
nin de ouriñds, nin de saliva, só vertía
por veces algunhas bágoas e observábaselle coma humidade na gorxa ''.

o

- Doutor, ¿podería describírno-lo
caso?
- Xosefa, estando viúva saíu un día
de treboada, mollouse e púxose mala.
Nas concepcións populares dásell~ moita
transcendencia ás treboadas, á auga, ó
frío, ós fenómenos da natureza; estamos
perante unha medicina moi ecolóxica.
Mórrelle a nai, ela encama e algo
pasa nela. Debía de haber un conflicto
coa familia, suponse que co sogro, e vai
adoptando o rol ou papel de encamar.
E tá realmente mal, inchada, coas pernas
en~ollida e metida no peito, en posición
fetal, e cega.

- O término depresión é moderno, é
· algo cultural. H~ culturas que teñen este
concepto e outras non. Posiblemente non
se saiba cal foi a orixe. Daquela a atención médica era moi escasa, e só para
xente rica. Xosefa empeza a ser fenómeno social e coñecido cando se sabe que
leva moito tempo sen comer.

- l,Hai casos similares?
:- Si, uns cento e pico documentados, a maiotía parecidísimos. Case
· sempre son mulleres as afectadas, que a
raíz dun proceso encaman, non teñen
gasto enerxético ningún. E ... claro ... é
realmente difícil de explicar este' fenót'
,
meno. Hai un caso famoso <leste século,
. o de Alex~ndrina_, de Tras-os -Montes
(Portugal), pero o de Gonza~ é dos máis
completos e dos mellor descritos mundialmente.

O asunto ten creto
- E ¿como resulta posible que
sobreviva 40 anos unha persoa sen
comer nin beber?
- Tódalas comisións que 'foron visitala pensaron que comía ás escondidas, pero
esa hipótese é fácil de d~smontar, porque
houbo moitas comisións investigadoras e
nunca descubriron trampa ningunha.

- O Doutor Vareta de Montes
estivo ó seo carón 13 días, e o arcebispo de Santiago, frei Rafael Vélez,
mandou tres frades teólogos que estiveron 17 días vixiando día e noite ~
enferma.. Ademais desconcértaos un
feito: a familia de Xosefa non saca
ningún proveito material deste fenómeno.
- Eu penso que non comía, que se
pode chegar en casos moi extremos a
sobrevivir se non hai gasto enerxético.
Medicamente falando, eri principio ninguén aguanta; por iso os médicos son os
primeiros en intentar demostrar que
Xosefa é unha simuladora, Tamén a lgrexa, aínda que hái quen opina, coma o seu
párroco don Bieito Lareu, que se alimenta da hostia consagrada, xa que comunga
tódoios primeiros domingos de mes e nalgunha que outra festividade.
Non ternos probas de que se lle fixese autopsia. Mesmo hai quen di que se lle .
fixo e que apareceran papas de millo no
séu estomago. Noutro lado mesmo falan ·
da existencia de pulpo.
·'

Caso complexo
~-~-----'

- ¿Estaríamos diante don caso de
influencia do psiquismo no organismo

l,

de Gonzar

mer nin-beber
humano? En definitiva, unha explicación psieosomática

- Eu considero que o mesmo ca .en
fenómenos de emoción intensa unha persoa
pode morrer, tamén pode altera-los me~a
nismos da fame en situadóns de repouso
absoluto. existe un caso publicado no 1993
na Enciclopedia Cirúrxica Fran.cesa, du~
técnico de mantemento de frigo_ríficos q~
quedou pechado durante unh~ (m de semana dentro dunha cámara frigorífica.

palabra e\tá tomada d~s lesións ou alteracións corporais que sufrían os primeiros cristiáns, os padres ·da Igrexa, provocadas polos xaxúns aqueles decoren-:
ta días no deserto.
En cambio, nas anorexias, 6 motivo é
- fundamentalemente estético: o enfermo
séntese gordo e hiperactivo e, sobre todo,
recupérase na maioría ..Nas inedias npn:
rematan morrendo . .

Pois ben, o home
deuse de conta de que ía
morrer conxelado, xa
que non o poderlan rescatqr ata o luns; púx6se
a escribí-las sensacións
polas que pasa unha ·persoa ata que morre, dei. xando unha descrición
Pt1rfectá. Cando. o luns
abriron a ·cámara, atopárono morfo. Pero o
curioso é que 'logo comprobaron que houbera
unha avaría no frigorífico e que durante toda a
fin de semana non baixara de 15 graos: Non
morreu, logo, por culpa
do frío., pero a súa
suxe~tión impediulle
percibilo. ·
Trátase dunha relación psicosomática
coma as do cancro, nas
q.ue o enfermo vi ve
moito máis tempo do previsto ou incluso
cura sen explicación.

Anorexia e inedia ·
. - ¿Ten algo que ver este caso coa
anorexia?

- Non, . porque é un caso de inedia,
·no que se alteran os mecanismos da
fame. Parece que no cerebro ternos un
centro da fame. Na inedia, ós motivos
que predominan son os relixiosos. A

A resposta do pobo
- ¿Que opinión tivo a xente do pobo
do caso que nos ocupa?

- A xente chámalle a espiritada, término ambivalente dabondo para non
saber se era cousa de Deus ou do demo.
Se non houbo desmantelamento do
fenómeno nin por parte dos médicos nin
c;los eclesiásticos, é porque os desbordou. Houbo peregrinacións da xente de
toda Galicia e de fóra
dela -As~urias, León,
Portugal-, para que os
sa!1dase ou predicis ~ o
futuro, xa que, coma
calquera outro caso fóra
do común, o pobo buscábaa coma intermediaria yerante as forzas
superiores. Isto, en
tódolos casos de inedia,
.tamén no de Alexandrina, de Portugal.
Favorecía o
ambiente da época a
credulidact'e da xente?

- ¿Motivos relixiosos?

- Si. A teoría dalgúns especialistas
é a de que Xesús Cristo e maila Virxe
María ~on corpos incorruptos: o corpo
deles sobe ó ceo, e o do resto das persoas, non. A .imitación máxima para
esta 'xente é a de mo'rreren en vida.
Así ' como os corpos incorruptos son
mortos vivos, estes serían os vivosmortos. Neles a vida percíbese moi
pouco, xa que non hai suor, excrecións, etc.

- ~la era sobriña
dun cura e tiña unha
fonda vida e formación
relixiosa. Queda viúva
cando tiña 33 anos,
unha idade moi simbólica, a idade á que
morre. Xesús Cristo.
Parece coma se a tal
idade ela xa vivira todo
e adopta esta postura favorecida non
só por un ambiente familiar e social
especial -é a época dé -lojtas entre carlistas e liberais-, senón que arredor
dela tamén existe un ambiente d~
milagree· de prodixio.
En definitiva ...

- Dende o punto de vista médico trátase dunha alteración psicosomática factible, real, estraña, sen explicación polo
momento, pero que sen dúbida se ha descubrir e.o tempo.
Sara Paz Quiñones

OPINIÓN

Apoloxía da
Fun convidado a encadra-lo feitq
extraordinario de Josefa Torre, que
pasou 40 anos sen comer nin beber,
totalmente inmobilizada, no . contexto
relixioso. Batín co informe dun dos
párrocos, don Antonie María Mercado,
en 336 folios manuscritos no ano 1826,
que difire do que máis adiante escribiu
outro párroco: don Benito Lareu e
Barreiro.
Desmesura
O redactor é un clérigo tnstruído,
retórico, que realiza a súa valoración contextualizando o caso de Josefa na ent~ira
historia da Igrexa e con frecuentes referencias ós feítos bíblicos, pero tamén
situándoo no ámbito da historia universal
e da filosofía, con incursións eruditas no
mundo da bioloxía e da medicina. Tráta~e
non só dunha información empírica,
senón dun ben articulado ·discurso ideolóxico intere ado e desmesurado.

~'santa"

de Gonzar

Adquire unha postura fetal, - "la config urac ió n de un niño en el vientre"-,
totalmente· inmobilizada, e se non perdeu
o artello do pescozo-os demais ósos ·
renxen por falta de .uso-,·é porque o precisa para a adoración do Santísimo cando
lle levan comuñón. .

Carreira de santidade
Mercado esaxera a santidade de J6sefa compar·á ndoa coas maiores santas, ás
que supera, e tamén describe unha escalada de sufrimento penitencial. Amólalle 9.
re~ator que a xente soamente. se fixe no

Troco con Deos
Josefa asume a orixe divina da súa
doenza e realiza un troco coa divindade:
curar da úlcera, que tanto encordio producía pola súa cheirume e porque manchaba
as roupas, e a cambio ·solicita de Deus un
tipo de sufrimento que non incida no labor ·
da familia -tres fillos orfos de pai- e
do veciño , que son oamente dous.
Dende tal pacto, Josefa cura completamente: mantén boa saúde, aspecto san,
cute ter a e cabelo de persoa nova, pero
non perdeu o privilexio do sufrimento.

Hipótese interpretativa
O informe foi elaborado a instancias
do arcebispo compostelano freí Rafael
Vélez, que se .distinguiu pofa loita contra
os ilustrados e polo. seu Preservativo contra la irreligión. Este frade, que tamén
e~cribiu a Apología del Altar y del Trono
é un reaccionario, líder da loita en España
contra a Modernidade.
A Ilustración traía consigo, non un
ateísmo, senón unha explicación non
· atea, senón deís~a, do fenómeno relixioso: existe unha relixión natural, captada
pola razón humana e non unha relixión
positiva, é .dicir, revelada, sobreriatural.

Para o autor, Josefa vén ser unha prede tinada, modelo de tódalas virtudes. ,
Pero faltáballe algo: que todo esa vida
modélica exa "aceptada por la Divina
Justicia, y las notas de esta· Divina aceptación son los padecimientos corporales y
los milagros".
O reverendo Mercado afirma que
Josefa sofre un golpe preto da es piña e
orixínase se unlia chaga que deita pus. A
orixe do fenómeno nada ten que ver cos
motivos da doenza que relatan oufros
autores. Porque, para Mercado , fosefa
non é unha enferma. ¿Que, logo?

"renuncia al deleite de el sueño, la~oración '
indesinente y la vigilia o expectación alerta
de"el divino Señor";. 3) tlSÍ mesm9 lle pide
ó Señor que a prive da v!sta, de xeito qu~
só abre as pálpebras cando lle traen a
comuñón. Só ve a .Qostia se está consagrada. Ademais ten o don de profecía.

..,:')._.,:.,. _.e

_1

Informe manuscrito que o párroco lle envía ó
arcebispo. Ano 1826.

xaxún e que o teñan por inapetente ou .
doenza. Trátase .do pacto con Deus para
non gastar comida e non ser gravosa ós
seus familiares e veciños, de paso que lle
serve de penitencia. Aliméntase da eucaristía, motivo polo que se lle van · concedendo permisos para unha comuñón cada
vez máis frecuente, chegando a semanal.
Catro son os milagres que o señor cura
gaba, ademais do xaxún perpetuo: 1) en
1809 enmudece voluntariamente e só fala
na confesión; 2) tamén lle advén o total
insomnio, con tripe significado penitencial:

Teño a impresión de qµe o informe
foi un inténto apoloxético para demostrar,
naquel ambitne, que o milagre é posible e
que a orde sobrenatural _funciona. ¿Que
mellar caso ca este tan extraordinario de
Josefa que atraía a atención de tanta
xente? A insistencia ~o informante en
porfi.ar que non hai inedia e que Josefa
goza de perfecta saúde, induce a pensar
que intenta deixa-:; lo campo despexado
para o milagre. E el non se priva de afirmalo.
Descoñecémo-lá reacción da Curia
compostelana a .este informe, pero o caso
é que cando morre Josefa en 1848, mandan médicos que confírmen os feítos e
gardas · para que o vixíen. E hoxe J oséfa
está ·enterrada no templó parroquial de
Gonzar, "a santa", como lle chama a
xente. E o folleto que o cqmadrón católico don Vicente Taboada imprime explicando naturalmente o feíto, é condenado
polo bispo de Tui, monseñor Casarrubias
y Melgar, excomungando a que11 o lese.
Eran tempos nos que a apoloxética tiña as
súas esixencias.
Pepe

RECUNCHO DA ECONOMÍA

Manuel Roca Cendán

O valor da producción: P.I.B., P.N.B . •••
Unha nación ·debe medi-lo valor do que
producen coa súa actividade económica os
seus homes e mulleres. A variable económica que adoita collerse para esta cuantificación é o Producto Interior Bruto (P.I.B.),
que é o valor dos bens e servicios finais producidos nese país nun ano.

res crecementos do P.I.B. por habitante respecto doutras nacións ·rháis dinámic as
demograficamente, tendo 'unha evolución
semellante do P.I.B . global. Cómpre, para
evitar triunfalismos improcedentes, decatarse desto ó analiza-los datos que nos presentan as estatísticas a cotío.

Sectores económicos

O P.I.B . representa o resultado final da
actividad e productiva dos residentes no
país, e nel os distintos hens e ser- ·
vicios valóranse ó prezo que
teñen no mercado.

As actividades económicas que xeran o

O ,Producto Nacional Bruto
(P.N .B.) obtense sumando ó
P.I.B. o producto obtido noutros
países polos factores productivos
nacjonais e restando a producción obtida no propio país polos
factores productivos estranxeiros . Xa que logo , ~· diferencia
entre P .I.B. e P .N.B. vai ser
es.pecialmente relevante nas
· nacións nas que haxa gran emigración (Irlanda ou Galici a
durante moitas décadas) ou inmigración (como Cat~luña ou
Suíza).

2°) O sector secundario, que comprende as .actividades que supoñen unha transformación das materias primas en productos
finais , a través dos máis variados procesos
indu striais. Adoita facerse unh a distinción
no sector secundario entre industria, por
unha banda, e construcción, pola outra.
3º) O sector terciario ou de se.rvicios,
que vén ser un "caixón de xastre" no que se
recollen as actividades económicas non integradas nos outros
dous sectores productivos. Ten
unha importancia crecente nas
nac ión s m ái s dese nvo lvidas,
polo que se fala a cotío de "terci ar izaci ó n" da ec onom ía, e
mesmo de "sociedade de servicios" . Exemplos de actividades
·comprendidfi.S neste sector son o
ensino, a sanidade, o comercio, a
banca e os transportes.

Un novo sector
Algún autore falan do sector cuatern ario, que recollería a
actividades dirixidas a ati facelas novas demandas dunh a ociedade con posibilidades crecente
de lecer (co mo os espectáculos,
o turismo, a información, etc).
Para a mai oría do s tratadistas
non hai tal sector diferenciado,
senón que esas actividades forman parte do sector terciario.

Cálculo da riqueza
Dividindo o P.I.B . dun país
entre a súa poboación, obtense o
P.I.B. po~ habitante, que é un
índice moi utilizado para valorala riqueza relativa das difere,ntes
nacións (ou doutros ámbitos
territoriais) e mesmo para fixar
na Unión Europea cales son as "rexións
pobres" que deben obter axudas solidarias
das o~tras.
As nacións nas que medre pouco a súa
poboación ou mesmo descenda (como en .
Galicianos últimos anos) presentarán maio-

P.I.B. clasifícanse ~ tres grandes grupos ou
sectores económi os:
1º) O sector primario, que abrangue as actividades que supoñen ~nha extracción da natureza;
forman parte del. a agricliltura, a gandería, o sector
forestal, a pesca e a minería

A diferente contribución dos
distintos sectores productivos á
xeración do P.I.B . dun país configuran unha
estructura productiva ou estructura sectorial
do P.I.B . diferenciada en cada un deles, e a
súa análise. serve (xunto con outros indicadores) para coñece-lo grao ~e desenvolvemento ~conómic o dese país.

GALICIA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN, PIB Y COMPARACIÓN CON ESPAÑA Y CE .

Población
% sobre población total España
PIB respecto media de CE(%) .
PIB respecto media de España(%)
% sobre PIB España

. 1960

1975

1985

1992

2.603.715

2.719.785

2.841.004

2.730.849

8,59

7,68

7,42

7,01

41 ,0

60,1

57,1

62,49

69,20

74,80

79,50

81,69

5,95

5,61

5,89

5,72

Fonte: Anuario 1993 de "La gaceta de los negocios"
l~IHIA
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ECOLOXÍA

Mesopotamia: país entre ríos
Mes'opotamia foi o primeiro imperio
en regra dos que se coñecen sobre a terra.
' Hai uns 5.000 anos, Mesopotamia era un
emporio de riqueza porque tiña auga, era
un país ubicado sobre un val con abondosa auga. De súpeto, hai uns 4.000 anós,
morreu de sede.
A auga dá a vida, a súa carencia produce a morte. Hoxe traio, á vosa reflexión, a desaparición dun imperio P9!ª
que comprendámo-lo que Úe pode
acontecer ó noso país se estragámo+la
auga.

O Éufrates e o Tigris
Mesopotamia naceu e desenvolveuse, como tódalas ci vilizacións da
historia, a carón da auga. Os ríos
Éufrate e Tigris perfilan un espléndido val que hoxe soamente conta
con vexetación e auga no remate do
u cauce e aquí é onde están ubicada ,hoxe as cidades. Hai máis de
5.000 anos estes ríos levaban auga ó
longo do seu cauce e a vexetación
era rica en todo o val que abranguían; nese val naceu e formouse o primeiro gran imperio da antigüidade:
Mesopotamia.
Mesopotamia pa:ece ser que significa precisamente país entre ríos, dando
así conta de 'q ue son os ríos Éufrates e
Tigris, a auga en definitiva, os que lle
deron vida e a crearon. N amen tres os ríos
tiveron auga, Mesopotamia medrou e
chegou a ser importante, mais co tempo
quedou sen auga, e·smoreceu e finalmente
morreu de sede.

A destrucción de Mesopotamia
Recentemente o profesor Harvey
-Wei s, da Universidade de Yale, estudiou
a po ible cau a da desaparición da
civilización mesopotámica.

Hoxe a arqueoloxía descub~u que foi
un cambio climático o causante, pero
arrogancia e mesmo desprezo con que o
aínda non hai evidencia dabondó para
- neto de Sargón tratou ós deuses. Sargón, · explicar qué ·orixinou o cambio climático.
o primeiro gran emperador mesopotámiAlgúns xeólogos fafün dunha erupción
co, era un home temeroso dos deuses ós . volcánica en Turquía que, durante anos,
que respectaba, amaba e contentaba renenviou lava, cinza e· gases á atmosfera en
déndolles sacrificios. Mais pronto a proscantidade tal que ocultaba a luz. do sol,
peridade, riqueza, o benestar fixo que os
evitando o quecemento da terra. Dita
erupción revolucionou a atmosfera,
localmente, impedindo as choivas.
Estes efectos conxuntos orixinarían a
sequidade nas zonas altas dos cauces;
dos ríos e a morte· da vexetación. Así
a deforestación deixou de atrae-las
choivas con o que, ó deixar de chover, _produciuse a desertización da
zona e a morte da ·civilización.
As lendas clásicas botaban a culpa da

desapa~ición do Imperio á prepotencia,

Sexa cal for a orixe do cambio
climático. que aconteceu hai 4.000
. anos no Oriente Medio, si que é interesan te para nós comprender dúas
causas . que se poden aplicar ó nos o
país.
A auga é vida e riqueza. Mesopotamia foi rica en tanto en canto tivo
auga, pero morreu de sede cando a
miga desapareceu. Outro tanto lle
pode pasar ó noso país aínda que
teñamos mil ríos .

homes deixan de senti-la necesidade _de ·
rezar ós deuses. Foi así como o neto de
Sargón, representante ·da súa xeración,
retou ós deuses, espertando as súas iras.
Conta a lf!Uda que os deuses enviaron 300
anos de seca determinando que os ríos
deixasen de levar auga e matando de sede
ós cidadáns e ó mesmo imperio.
Os estudios arqueolóxicos de Weiss
amasan que, hai uns 4.000 anos, houbo
un cambio climático no Oriente Medio,
que orixinou baixa brusca da temperatura
e extrema seca durante moito tell).pO. Esta
seca foi a causante da destrucción ·de
Mesopotamia.

En segundo termo, a auga pode
desaparecer de moi variadas formas .
Os cambio climáticos prodúcense por
causas naturais e, hoxe, pola incidencia
do home na destrucción do equilibrio '
ecolóxico.
Debemos de. estar ó tanto para preserva-la nosa auga . Seremos país en
ca~to . continuemos tendo auga, ~esapqre
ceremos coma nación en canto estraguémo-la auga.

Ó igual que Mesopotamia morreu de
sede, nós, Galicia, podemos morrer se .
non coidámo-la auga.

•
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Otoniel, ''león de Deus'' (Xui 3)
A palabra hebrea "ruah '" signlfica espírito, atento, sopro, forza . Erg a forza de lavé, unhri realidad e dinámica, viva, en acción que entraba por
algún tempo ..dentro do xuíz ou xefe carismdtico
escollido p(Jr Deus. No húmero anterior fixemos
unha lectura do capítulo
2 do Libro dos · Xuíces,
1
aínda 9ue por un erro _apareceu ·c oma capítulo 29,
cousa imposible porque o libro só te'!- 21 capítulos.
Irnos er agora o pouco .que se sabe do primeiro
dos xuíces; Otoniel, palabra que significa "león de
Deus". (1)

0s tillos de Israel habitaron ~ntre o~ cananeos, os hititas, os, amorreos, os perizitas~ os hivitas e mailos iebuseos. 6E colleron por esposas ás filias deles, e déronlle-las
súas filias ós tillos deles, e serViron ós seos deuses. 7E os tillos de Israel fixeron o mal diante do Señor, e esqueceron a lavé,º· seo D~us, e serviron ós baa~es e ás axtartés. (2)
5

'

1

As petsoas que ían representa-la cohesión ·das tribos dispersas_;ion fo ron os sacerdotes que gardflban o s~ntuario e alí respondían ' con oráculos ás consultas .dos fieis, nin
tampouco aqueles místicos que andaban en catropeg, <¿.facer de profetas dun xeito
estraño entrando en transo cos seus éxiase_s. Foron _os homes que _tiñan a "ruah de
lavé", que traducimos por espírito. (3)

E alpori~ouse a ira de lavé contr~ Israel, e e~tregounos nas mans de Cuxá-Rixataim' rei
de Aram-Naharaim, e serviron os tillos de Israel a Cuxán-Rixataim durante oito anos.

8

Na loita de !Clvé contra o Baál e a Axiárté de cada localidade cananea aparece sempre
o mesmo esqu~ma, ·que podefr:os rep.artir en sete momentos: 1) o pobo arrédase de
lavé; 2) ca~ a des~racia sobre os israelitr:zs, atacadd's polos ·fnimigos; 3) o pobdclarria
e D¡¿us f ai xurdir un libertador, un xuíz; 4) a continuación, o pobo abandona a Baal e
a Axtarté e co,nvéftese de novo q lavé; 5) lavé dá a Israel a victoria; 6) vén a conti:
"l)Uación un período de paz; 7) pasado algún tf!mpo, o pobo afástase de lavé e así principia de novo 6 proceso.

E berraron os tillos de Israel ó Señor, e o Señor fixo xurdir un libertador para os tillos de
Israel, que os salvase: Otoniel, o filio de Quenaz (o irmán má.is novo de Caleb). 10E entrou ·
nel o· Espírito d() Señor, e xulgou a Israel, e saín á loita, e puxo o Señor nas súas mans a
Cuxán-Rixataim, rei de Aram, de xeito que prevalecen el sobre ~iixán-Rixatai~, 11 e o
'país c¡uedou tranquilo durante corenta anos. E morreó .Otoniel, ~llo de Quen~z.
9

Interesante re$ulta saber que o Libro dos Xu/ces redáctao o autor chamado deuterono"!-ista, recollendo vellas fazañas e Zenda~. Sendo o autor dos tempos cf.a monarquía,_
cando a fe iqvista tiña perigo, refire'se ó tempo dos xU:íces como se fose unha época
dourada, cousa que non cadra coa realidade. _Para el Jora o tempo dos líderes carismáticos e míticos.

.Xosé Chaa Rego

l ¿De onde lle podería vi-la
forza a Israel? Do mesmo lugar
· ca a Galicia ou a calquera pobo:
das súas propias raíces. Agora
ben, as orixes de Israel estaban
en lavé: na alianza feita baixo a
. x.efatura de Xosué no santuario
de Xeqtiem, cando as 12 tribos
prometeran manterse fieis ó
deus que liberara de Exipto a
algunhas delas; experiencia fundacional que tódalas tribos
incorporaron ó seu credo. A unidade arredor da alianza tiña
dous cometidos: diferenciárense
dos habitantes de Canaán e permaneceren eles unidos. Pero
velaí que ... díno-lo capítulo 3:
2 En xeral tódalas tríbos primitivas teñen en común a norma
da endogamia _ou de casaren os
da mesma tribo entre si,
excluíndo os matrimonios mixtos. Ademais de motivos máxicos, porque non querían que o
sangue doutr'a tribo se lles mesturase elles quitase forza á hora
da loita, tamén existen motivo
sociais e relixio os: ter maior
cohesión sen se perderen e n
costumes di versos e relixión s'
distintas, pois o factor relixio o
era determinante. Maiormente
para o recén nado pobo de Isra. el, aínda de escasa entidade
política e que xiraba arredor do
iavismo ou relixión de lavé ,
ameazada polos deuses cananeos: os baales e as axtartés,
· divindades que representaban a
fecundidade da natureza.
'3 Entre as ·forzas misteriosas ,
xeralmente maléficas, nas que
crían os antigos, estaban a auga
e mailo lume. Un deses poderes
~mibles era a ruah ou vento
impetuoso.,Pt1ro baixo o imperio
de Deus convértese en forza
transformadora da persoa, producindo nela efectos extraordinarios. Pouco a pouco esa forza
da natureza vaise convertendo
en algo persoal e interior que
entra nos profeta ata chegar a
significar, no cristianismo, esa
persoa divina -¡feminina!- que
chamamos Espíiito San.to, fonte
da matemidade da lgrexa.
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DENDE A CARBALLEIRA

Xosé Manuel Carbailo

1

Enfrontamento entre un economista
e un ilusi.onis.t a
l

.

.,

En certa ocasión estaba· f.acendo
unha sesión de ilusionismo ante un
público rnoi variado e, paq1 darlle
certa gracia a un xogo, .pedín a oolaboración de catro espectadores que
non. tiñan que facer outra cousa máis
que soprar sobre 1:1n abano, ( ou
abanico.en galego máis usual).

- Si, naturalmen~e. 0 -sopro só é o
rev·estimento.
Moi. serio seguiu el:
- Non esqueza a ·miña condición
de economista .. : Se podía logra-lo

¿Poc;lo facer unha.pregunta?

- Naturalmente, -respondín-,
se sei contéstolle e, s~ non, sentímonos ni.áis unidos na mutua
·ignoranéia, que a ignorancia cando
é recoñecida e compartida . urie .
moito, e en cambio, cando é disi~ ·
mu~ada, separa.

. O~ ilusionistas crean ledicia. · ·

- Encantado, -repliquei-, ~u ·non.
Son utópico, pqr ·ser cura. Veña a pre~
gunta.

me~mo

resultado sen o sopro, ¿cal é
a,súa utilidade, cal a súa r:endib.ili. dade? . ¿Non será unha perda de
tempo e unha dilapidación de ener- ¿Podería conseguí-lo mesmo xías facer soprar. ii:iutilmente a. catro
efecto sen o sopro?
persoas?
0

Pareceume unha pregunta máis
para facer _en privado ca para facer eq
público pois, se lle dicía a verdade,
quedaba o xogo en coiros.~ pero con
todo, conte teille:

Profund~ente condoído pola súa

- Mire_, señor econom~sta, o
sopre élle rendible, sab'e, porque
vén .a ser .co~a unha p~xina de
poesía intercalada entre cada
cinco páxinas d~ economía. O
·sopro élle esa mapoula que brota
~en que se saiba quen a sementou no ~eclio e medio da erma
leira da monotonía. o soprd élle·
esa forza _m isteriosa que atoa os
canóns dos fu sís para que . se
neguen ·a seguir disparando. ·o
sópre, meu sejíor, élle a 'testa
·que no" verán se repite en. cada
vila e en· cada ·aldea para seguir
sentíndose vivos os. ve.ciños: E
por . último; señor, o sopro élle
un potente deterxente ~ue lava, ·
:limpa e rexenera c~rtas mentes_
para que non se siga medindo
por máis tempo o progreso da
humanidade· en dividendos .e tan- ~
.tos por cento, senón en grad?s
de humanismo.
\

Seguiu el, sen facer moito caso
ás miñas filosofadas:
- Son economista.

a

grave enfermidade, tratei de acla·
radle: ·

O efecto resultou ben e viuse
coroado polos apla~sos do públi. co, conforme ó que é habitual neste s casos'; pero aínda ben non
cederan os aplausos, ergueuse un·
espectador que estaba aló · ó fondo·
e díxome:
~

piques de morrerlle a creatividade. E ,
de todos é ben sabido que, cando. se
paralizan a imaxirtación e fantasía,
reactíyase a intransixencia que é a .h ai
de tódalas guerras. 't

Recoñezo que o son empregado
na resposta foi _de ~oito convence- .
. mento,. con toda a f9rza que dá falár
desde µn escenario, e aquel economista abandonou o local dando un
Arite os seus razoamentos deime portazo·. Os outros seguimos ata
conta de que aquel economista estaba rematar a sesión de ilusionismo, que
. gravemente enfermo; pois tiña entan- non rematará mentras viva a utopía·,
garañada a imaxinación. e sufría pará-. que tamei:i axudan a manter vizosa
lise de imaxinación, co que estaba a inoitos economistas.

. '

O NOSO TABOLEIRO

.· Acampa~a da Romaxe
Muimenta 13- 7-9.4
Qüeridos irimegos:
.
¿Parécevos que pode
valer algo así como anuncio da próxima Acampa_da? .
Faltan detalles pero, polo
. me~os,' é bo dar a coñece- lo lugar e a data .
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Noraboa polo voso traballo e moito ánimo a todos.
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Espero que chegue a
tempo de ·saír na próxin;ia
Irimia. .
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Teléfonos de contacto:
Ani - (986) 200708

Carlos-(982)528196
''

-

Lemb~ade:

·R OMAXE, 10
setembro, no Monte de Santa
Cruz. OBE - RIBADEO
É interesante qüe os autobuses leven
pancartas que vaian dando noticia da .
Romaxe por toda Galicia
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

1. Despois de tanto inverno
e de papar tanto frío
· a xente ·agarda impaciente
falando en fino, o estíO,.

Ditos da auga 1·
Saber por onde vai a auga ó rego
Claro que non levarse ben con ningu~ri, ·

Cando o pasado 18 de xuño nos
axuntarnos en Guitiriz en honor de
Pepe ·Chao dixéronse cousas moi certas
e hou,bo para el e para Sari aplausos
mo,i sentidos. Ali, en San Alberte, pensei que o meu aplauso debía ser facer
un altiño nos meus ditos do mundo
agrícola e ofrecerlle os ditos da auga a
quen está a punto de rematar un libro
monográfico sobre a ,auga. Asf que,
facendo un xogo de palabra~, como a el
lle gusta,. de aquí a fin de ano falaremos
en honor do chairego Chao Rego que·
foi crego algo sobre os regos.

Non saber por onde vai a auga ó
- rego é "non saber ben que é o que está

1-la au'ga ó rego é "acontece-las

qµe face-lo parvo e d1cir pra si ¡Quen

non', facer boas migas, non irlle a un a
·auga polo seu rego tamén se pode d1cir
doutras maneiras, sen menta-la auga;
coma tal, Non facer. cinza con el.

pasando, que mans andan detrás das
cousas que pasan ou que intencións
ocultas moven a actuar

a: certa xente

que está preto de nós". Algo parecido ó
xuvenil non ·controlar ou non estar ó

loro. Por veces pasan cousas e un ten

cousas de forma favorable, oportuna" . . non che soube'ra por onde ,vai a auga ó
rego!
E é ben sabido que non serµpre vai a
auga ó rego. De xeifo que Non ir por aí
Deixa-la for.itenla polo rego é
a a~ga ó rego ou ó río quere dicir que
"dixa-lo seguro e positivo polo insegu" a cou a non on como riolas están
ro e aleatorio; preferi-la causa ó efe_c to;
contando ou presentando; non é ese o
. o máis ó menos". A razón é que~ aínda
camiño correcto; non é esa cuestión.
que· as fon tes non sequen, os regueiros
1

Non lle i-la auga polo rego dun
quere dicii "es~ar insatisfeito co rumbo
que l.evan as cousas ou co comporta..:.
mento da xente"; tanto, que tamén pode .
significar "existir antipatía entre dúas
persoas". Esa auga non me vén polo
meu rego (Fulano éme antipático).

no verán secan, porqµe a pouca auga
que deita a fonte vaise filtrando na terra
e non cJ;iega a correr polo rego. · ·

Ter chea os

reg~s · é
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i-los ríos moi

2. Pero á xente non tan fina
chégalle o vulgar verán:
caia auga ou queime o sol,
cada día o seu ¡:tfán.
3. Refírome neste cantar
á nosa xente la~rega
· que anda metida na malla
logo do labor da sega.
4: Se queremos beber viño
trala malla vén encima
un setembro .que os obliga
a faceren a vendima.

5. E así, sen ir á praia
no rural, vellos e nenos
e os mozos e adultos
vanse pofier ben morenos.
6. Non quero amarga-la festa
dos que ó sol poñen bandullo,
mais irnos ter dos labregos
agradecido orgullo.
· 7. Os que vivimos na urbe
somos curiosos fulanos ·
que medimos todo o mundo
por patróns que son urbanos. '
8. E así chamamos mal tempo
o que só é a miúdo
o que lle convén ó urbano
que é un tipo comenenciudo.

cheos. Di o refrán que Cando os regos
t~ñen

chea, nunca limpa a auga levan.

Nesta.. época de verán
na _que hai xente que se
desfai de animais -e
·mesmo de persoas vellasafoto que aquí vemos non
precisa de palabras.
Ahonda coa tenrura da
estampa. Para que o can
siga sendo o mellor ·amigo
do home é preciso que
este saiha facerse o mellor
amigo do can. Seguro que
así o vería San Francisco
de Asís.
l~IHIA

O CANTAR DO IRIMEGO

?. Moitas veces o labrego
a auga da chuvia implora;
se o señorito non pode
saír de paseo, chora.
10. E os periódicos e radios,
tamén as televis.ións,
dan por suposto que todos
andan xa de vacacións.
11. E se ~u fose un labrego
aínda que resulte feo,
cada vez que oíse tai ·
entraríame o cabreo.
12. Poida que este cantar
me saíse demagogo;
se son señorito urbano
¿que menos hei dicir logo?

