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"Un ha vez saiu
un home a
sementar ... "

Le·mbrando a·Xaime -Seixas
#

O TRASNO

EDITORIAL
-

As ca.riocas e os cardeais
Hai uns días, o presidente da Conferencia Episcq. pal , Elías Yanes, botou un discurso que tivo o acert.o
de desgustar a tódolos partidos menos ó PE que lidera Aznar. Monseñor' atinou e foi sincero, acaso sen o
pretender, dando a entender que os bispos están mais
a gusto cos políticos da dereita. Se foi así, nada novo.
o arcebispo de ;laragoza talaba da corrupción
da necesidad.e de cambios no poder, que só debería
durar oito anos. De todos é sabido a présa que ten o
Partido Popular en subir ó mando e ·o agradecido que
lle quedaron a monseñor por este discurso político.
O vasco Anasagasti, voceiro dun partido católico e
de dereitas de .toda a vida como é o PNV, aconselloulle
a monseñor que dea unlia volta P.Ol.o Vaticano e pola
me~ma conferencia episcopal. Dende logo, en ·Roma
non parecen · estar de acorde en que o que eles. chaman Espírito Santo practique a 'alternancia no poder
pontificio, e para.iso ,está a sustitución do cardealado.
Precisamente hai pouco tempo houbo elección de
novas cardeais en orde a un futuro concl'ave. No carpo
cardinalicio non hai alternancia posible porque teh un
defecto de orixe -un pecado orixinal-f do qwe .non se ·
dá liberado. o papa elíxese a si mesmo, non por
suposto persoalmente, pero si o sistema, que se
reproduce sen alternancia posible.
¿Que é un cardeal? Unha pur.a ficción xurídica,
unha trampa. En principio er~n os membros do presbiterado romano que elixían ó seu bispo. Co tempo
ampliouse o número de electores do bispo-papa e
para iso, crearon a ficción xurídica de que cada cardeal tivese unha igrexa titular en Roma.
Alguén poderá dicir que, polo menos, o papa é elixido por bispos de todo o mundo. Mesmo hai quen t~n ,
a ilusión de que o próximo papa saia do Terceiro
Mundo como o actual saiu do Leste. P.ero, ¿realmente
é unha vantaxe tal universalismo? ¿Non se tratará
dunha ficción máis, dunha mentira algq piadosa?
O Terceiro Mundo non vai ser elixido papa, senón
un bispo márs ou menos de color negra ou cobreada
suficientemente domesticado por Roma que, xeralmente, elixe ós bispos en función desa fidelidade que
ás veces fai dun africano ou dun asiático una persoa
alienada da súa cultura, tan latino coma o qúe máis:
Permítasenos evocar ese mito do ouroboros, ese
dragón ou serpe que roe a propia cola, simbolizando
que se autoperpetúa e representa esa concepción do
tempo coma eterno retorno. Roma autoelíxese, non se
somete a alternancia ningunha do poder, porque a
enteira lgrexa non participa na elección do papa,
senón un grupo reducido de personaxes que se parecen , por utilizarmos unha imaxe menos mítica e máis
doméstica, á carioca, pixota ou pescadiña: enróscase
sobre si mesma coma autorreproducíndose. No'n
damos saído do círculo -vicioso- romano dunha lgrexa
que, a pesar de todo, segue tendo vocación de universalidade.
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Daniel López Muñoz

Ruído de sabres na Real Academia
Española
zona que. non se controla facilA famosa carta do presimente, que s~gue os seus maJílden te da Española a Felipe
dados e non os da razón consGonzález, que o señor Lázaro
ciente, esa zona que traizoa ós
Carreter fixo pensando e~
máis convencidos cada vez que
amola-la norffializ~ción do catahai que usar o galego en deterlán como ling~a de Cataluña,
minadas circunstancias acoutaválenos ós galegas para seguir
das polo bo gusto (o supconsresistindo. Todo está en lle dar a
ciente colecti~o. a norma non
volta a súa intenciqn antiregioescrita).
nal e facerlle unha lectura desde
¿Como conseguir romper
aquí.
coa diglosiá sen medidas que
Para empezar, como prinprestixien á lingua inferior froncipio, di que hai que fomentar
te á sup~rior? ¿Como facelo ~-e~
que rtingunha das dúas linguas
esixir que no conxunto de toda a
goce de prestixio, privilexios
radio e televisión recibida en
sociais ou políticios superiores.
É dicir, rematar coa chamada . Galicia h~a alomenos un equili brfo entre as dúas linguas?
diglosia, eso de que o galega
¿ Co~no facelo sen forzar ós
teña unha marca de clase oposgobernos das grandes vilas a
ta ó castelán, eso de que ó galeque faciliten a identificación
ga estea etiquetado no subconsciente dos que o falan ou se · entre o urbano e o galega?
¿Como non facelo sen devolver
resisten a falalo, , como rural,
ós nosos lugare·s o dereito a chatorpe, ignorante, ruidoso, gromarse no idioma das xentes que
seiro, pailán, obreiro, primario, doméstico, tabernario, · os humanizaron?
Estamos no de sempre.
limitado, particular, tradicioUnha lingua non é nada sen un. .
nal, rexional e pobre. E, correterritorio de s.eu,.aínda que sexa
1a ti va mente , que o .ca.s telán
pequeniño. Un territorio onde
deixe de estar marcado como a
se demostre que esa' lingua
nosa alternativa idiomática
serve para todo, que é un idiourbana, fina, letrada, civilizada, correcta, distf nguida, . ma enteiro, formado e con
empresaria, elaborada, polivadereitos, un patrimonio da
humanidade vivo e sen complelente, universitaria, ampla, unixos. E ese plan non é incompa.. versal, proi(esista, nacional e
Üble con que os seus falantes
acomodada.
coñezan outro idioma próximo
Claro, a partir d~ aí, o reto
e familiar.
está en deseñar un programa de
Tranquilo, Lázaro, que non
actuación para tamaña empresa.
O asunto é enguedellado porque
somos expansionistas. Velaí o
que nos diferencia.
radica no subconsciente, esa
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·Manolo Rega/Ledo

.O Q,7 para empezar

rabuñar cartos para _compartiF cos
M~CELO: A velip.a, ¿gustouche ·o día de hoxe?
países pobres: gastos militares,
campañas de elecoións, gastos de ·
A VELINA: Si que me gustou.
representacións;...
·
. Eu nunca fora a unha folga ·de fame,
pero gustoume. Encantounie o bo
. AVELINA: ¿Sabes que? O Eia
ambiente que houbo, encahtouine o . folga de fame fíxome estar un
polico máis tranquila coa nosa
apoio de tanta xetÍte nova e vella,...
MARCELO: A min tamén. 'Eu
pobreza. Síntome ruáis irmá de toda
a xente pobre. Estou máis alegre, e
nunca pensei que me ía atopar tan a
· ata me parece que do pouco ·que
· gusto. ~ira que ás veces aínda penternos aínda hai moitó que nos
sas: ba, non se vai facer nada con
isto. Pero vas , estás alí, e náceche
sobra.
MARCELO: V aia, non te vaias
c:lentro, coma un desexo incrible de
te facei.jrmán de todo o mu·n do,
pasai tampouco, que ben ·apretados
sobre todo dos máis pobres. A. min
andamos. co ·gasto dos pequenos·. ·
nunca me pasara unha cousa· así.
· Pero, mir.a, ¿por que non fac~mos
na casa un ·fondo común onde ir
AVELINA: Eu ·x a llo falei ós
botando todos o noso 0,7% p_articu-·
. nenós. O Tucho, se non tiv"ese exames hoxe, tamén ía de boa gana. · . lar· para o Terceiro ·Mundo? Os
nenos, a mah)á, nós.·
Igual fixemos mal en non o deixar
ÁVELINA: Paréceme ben·.
ir. Á hora da v,erdade, válelle máis
unha· experiencia deste .tipo có que
Ademqis así tamén: estaremos
pode adiantar cu.n ha clase e ata cun . mellor dispostos pata metemos en
cálquera cousa que se faga pola .
exame. Pero agora xa está feíto.
xente pobre do Terceiro Mundo.
MARCELO: O que nori comprendo é como os gobemos ·n on
. )MARCELO: Do Terce-iro
Mundo, e ...tamén dos pobres que hai
afrouxan, e non se fan máis solidaentre nós, que hai xente ql,le anda
rios cos países pobres. Todo é
ben mal.
eneher e encher.
..
A VELIÑA: Se llo 'dicimos á
·A VELINA: Home, os gobemos
Silvia,
halle encantar. ¡Co sentidiña
fanche
o
que
ven
que
lle
gusta
á
,
·
.
•
f
que é! ·
·
xe11te. E a xente por veces moito
MARCELO:
¿Rezamos
un
falamos, .pero á hora da verdade,
pouquiño dándolle gracias a Deus
¿quen está disposto a rebaixar algo
· o nivel de vida?, ¿quen se contenta . por esta xomada tan marabillosa e
po.l a xente que _a fixo :posible? · '
con vivir nunha pobreza sipxela e
AVELINA:· Rezamos, veña.
digna como todo o mundo pode ter
Empeza ti .
aquí?
.
·MARCELO: Non, hoxe empe. MARCELO: Tampouco é iso.
za ti.
.
H~i ~oitos sitios .dos que se podían
1

. o

As voces do deserto
Domingo 2º de Advento
Le 3, 1~6 - 4 de decembro
- ~ narración <leste Evanxeo podería
empezar para nós hoxe desta maneira: no ano
12 do . gobemo socialista, sendo presidente da
Xuntá Manuel Fraga~ e bispo de Mondoñedo....... Escolano ... Cada época histórica, cada
momento da nosa vida persoal e social, está
chea de Deus.
~O Evanxeo de hoxe invítanos a .traballar, descubrir e celebrar esta presencia. Cada
un de nós, coma Xoán Bautista, podemo facer
algo para que a novidade de Deus en favor
dos pobres, pequenos ·é marxinados acabe
encbendo os espacios todos da vida.
- Se lle queremos prepara-los camiños a
Deus, para sentilo achegado a nós, vivo. entre
nós, faremos moi ben en escoita-las voces dos .
pobres, as voces do deserto, as voces da marxinación: Deus fala máis pola voz dos pobres
do que pola dos bispos. D"eus fala máis polos
· pobres de Ruánda; de Guatemala ou de Soma. lia, do que pola voz dos teólogos máis famosos. Os pobres son os que mellor nos anuncian a chegada e a presencia de.Deus. Convertemos ós pobres e, logo, un bo e;xercicio· para.
prepara-la festa do Nadal:
· •

Comparte e vivirás
Domingo 3º de Advento '
Le 3·, 10-18 - 11 de decen'l.bro
- No.n está nada mal a ensinanza que
promove Xoán Bautista. E ten moita actualidade hoxe: O Primeiro Mundo é o que hoxe
ten dúas túnicas; a Igrexa é a que moitas
·· veces crea esixendas sen sentido con preceptos feitos pola xente; cada un de nós levamos
dentro abuso e opresión, coma os poderosos.
- ~ero a ertsinanza ·de Xoán quédase
pequena ó lado da de :Xesús. a espírito de
x ·o án·aínda é un espírito prepotente,' elitista.
Para el .soamente os ·que cumpren teñen acceso ó cor~ón de Deus, ó corazón da vida, para
posuíla e disfrutala. Por iso os débiles, pequenos e pecadores m;)Il terían sitio na comunidade de Xoán, como non o teñen ás veces nas
nusas comunidaBes, na Igrexa.
- O Espírito de Xesús provoca a unha
forma de vida roáis simple, máis á man de calquera pobre, pequeno e pecador. O Espírito de
Xesús é regalo de Deus, . que nos mete na
familia de Deus, que n.os arrebata os medos,
que nos introduce no _c orazón amoroso de
· Deus. Para ·xesús, o gran irmán de tódolos
pobres, o importante non é ser cumpridor.

A PENEIRA

Alfonso Blaneo ·Torrado

A TELEVISION DE LUGO,
local e independente, volve emitir, despois da fermosa experiencia dp San Froilán. Cun gran estilo, dirixida pola productora
Televisión Lugo Ophiusa, chega ós fogares, ó
mesmo tempo que a tele da Coruña, aínda que esta non promete a mesma fidelidade ó país.
Tamén co Nadal comeza a verse a tele de Quiroga... , to<;tas elas
veñen a incremen~a-lo labor de emisoras locais coma a de
Narón , Cerceda, Tui, etc. Por certo, un dos cblabor'adores do
canal. de Lugo é o noso compañeiro Xosé Manuel Carballo, que
acaba de publica-la súa primeira novela: "Don Otto de viaxe"
pola Chaira".
ACTIVIDADES
PARA TODALAS
'IDADES son as
que ofre~e o Colectivo O.A.S. · da
Coq1ña e que axudan a educamos no
tempo libre: ~eci~1
dado de papel, elaboración de xoguetes, pintura, mode1ado, dramatización, música, baile,
expresión corporal,
ximnasia de mantent , d p rt , cte. Para máis información: O.A.S. r/ Laracha,
ntr. dta. 15010 A C ruña. Telf, 252210.
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XAIME SEIXAS SUBIRA deixounos o
catorce de novembro ... Xa descansa, despois dunha vida fecunda e chea de froitos
que hai anos que veñen flotecendo: fundador da Vangarda Obreira e Social da Coruña e da Comunidade dé Vida Cristiá de
Vigo, foi o primeiró en celebrar .a misa en
galego eIJ. San Doming'os, no Panteón de
Galegos, o Día da Patria. Foi un dos grandes impulsores da füurxia no noso idioma,
convertértdose nun dos guieiros da nosa
Igrexa.

. OS DEREITOS DOS NENOS veñen de se~ lembrados na xornada do vinte de noyembr6, .mais nós queremos volver hoxe
sobre eles, ante a·xomada dos Dereitos do Home, e a entrega do
Premio Príncipe de Astllrias á organiza.pión e.orna os "Mensaxeiros da Paz". Cen millóns de .nenos que viven 1).as rúas de A"mérica Latina. son asasinados, vendidos, ·
adoptados ilegalmente; nenos
soldados ,que•son mandados ós frontes de guerra,
. un· de cada cinco nenos
morre i;noi axiña p~r
enfermidades que
noutros paises
xa teñen cura.

AGASALLA rRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nada!? Oá o golpe. Márcate un tantazo orixinal.
¡Déixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o' desodorante!
Recorta e envíanos a: IRlMIA Apdo. ~80- ~antiago.
Quera subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Real: 3.000 pts. O
De apoio: 5.000 pts. O .

Ordinari~: 2.000 pts. O

Nome .... :..........................: ................-. ............................................... :................................................................... .
Rúa ou parroquia .................................................................·......................... '. .......................... ::.................. .- ......... .
Cidade ou concello .......... ,................................... :.................. .' ...................... .".... ~ ........ ::................ :...............,._. ...... .

BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que qu$3iran domipilia-lo pag9)
Banco ou Caixa de aforras ....................................................... :........... ~ ................................................... '. ........... .
Domicilio da Sucursal ....................................... :.... :.............. :................ ........ ....................... , .................... ..... ...... .
Vila ou Cidade .......................... .' ...... .'........ .' ....... :........................ .': ................ Provinci.a ... :.. ..................... :............. .

'j

Titular da eta/libreta. ·························································:·····-'··········································.'................................. .
Nª cta. ou libreta ........................... .-............................................................................... ~ ....................................... ..
Sírvase atender ata novo aviso, é con cargo a miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
·
En ................... .'...... a............ :........... de .............. ,...... de 199~ ............. .
Atentamente
. (1) Sinalar cun X
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OSNOSOS
BARCOS
CONXELADORES
que faenan
no Atlántico
· Norte téñeno
cada
marea máis
e _s e u r. o ,
debido as
presións de
Canadá ...
Corenta
. barco.s, a meirande parte de Vigo con mil oitocentos traballadores, teñen os ' seus días c.ontados debido á política pesqueira da
UE, que outra. vez castiga un dos sectores productivos máis
importantes do noso país. Noruega e Canadá queren expulsar
ós galegos desta rexión, por iso urxe que as autoridades negocien unha saída ás flotas da península...

O 1º ENCONTRO
BIBLIOTECA VIHSIDA ten lugar no Audi-.
torio do Museo do Pobo
Gal~go o dous do mes de
Nadal. O seu obxectivo é
potencia-las Bibliotecas
Públicas coma lugares de
prevención e informa-;ción sobre o VIH/Sida,
atendendo ás . necesidades que xorden na comunida~e, e tamén involu. erar ós. bibliotecarios ho
labor de prevención.
Aínda que todo isto
axuda a afondar na responsabilidáde social das Bibliotec_as, urxe tamén unha meirande
atención material e persoal a estes centros culturais, moitos
deles con grandes carencias e esquecidos polas administracións.

O CONCELLO DE
SOUTÓMAIOR foi o
primeiro en adoptar o
uso do galego ·rn as súas
comunicacións, e agora
acaba de ser atacado por
unha institución da administración central, Tráfico, por mandarlle un
escrito no no so idioma.. .,
ignorando que as delegacións provinciais teñen a
obriga de coñecer e respec~a-lo idioma da súa comunidade. Este cóncello vén loitando
por este dereito dende.mil novecentos setenta e nove. Na fotografía o alcalde de Soutomaior no m~dio dos escritores. Diaz
Pardo e Alonso Montero.

SER VELLO é
cada vez máis
duro. Un seis por
cento necesita cada
día qu~ os axuden,
e o dobre que lles
limpen a casa, pois
o oito por cento
dos nosos vellos
viven sos. O quince
por cento necesitan
que alguén lles
faga a compra para
poder comer ... E
estas porcentaxes
medran cada día, e ':!- nosa poboación maior tamén é cada xeira
máis numerosa.

AS ELECCIONS DO
GRUPO DE EMPRESAS ALVAREZ, o
dous ·do mes de N adal,
están creando grandes
expectativas, debido á
crise que están a sufrir ...
Despois da inxección
que recibiron no verán
coa que pagaron o que debían ós traballadores, agora volven a
estar sen cobrar tres meses. Moitos traballadores, son algo máis
de mil na plantilla dos cinco centros, están a esgotalo o paro.
Nos últimos anos perderon o seu emprego cincocentos obreiros
e agora están cun pé na rúa outros trescentos cincuenta ... As
débedas afogan por tódalas partes: Facenda, Subministradores,
Seguridade Social, etc.

AS CONTRADICCIONS.
E FALSIDADES da política social do · Psoe van en
aumento, e así mentres
homenaxean en Marrocos ó
misioneiro de Lugo, Xermán
Falcón López, polo seu
labor de integración naquel
pobo e cultura ó longo de ·
cincuenta e un an,os, expulsan o mesmo día a un cidadán daquel país pol~ simple
razón de ser un inmigrante en Pontevedra. A Lei de Asilo segue
a facer estragos entre os cidadáns que veñen traballar aquí,
como se a acollida que tiveron co noso veciño os marroquís non
puidesemos nós practicala cos que veñen de alá.
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O CAMPO

POLÍTICA

O despilfarro
A falta de rigor dos xestores
públicos no control dos gastos é algo
proverbial. Hai uns meses causaba
_,
escándalo as re'baixas de ata o cincuenta por cento na subasta das obras
Por Tintxu
das autovías A Coruña-Lugo e Vigo-Ourense. Agora as
empresas adxudicatarias das obras nesas condicións andan a
negociar subas de tales cantidades (mentres outras emBresas
quedaron fóra precisamente . por facer ofertas de importe
máis elevado).
Pero este exemplo escandaloso non é, nin moito menos,
único. Nos debates destes días sobre 9s orzamentos galegos
ternos moitos exemplos. Miles de millóns de pesetas donoso
diñeiro destínanse a publicacións das diferentes ·consellerías
e organismos, editadas con todo luxo, e que serven para agasallar a algúns amigos, ou a facer publicidade sobre o ben
que o fai este ou aquel conselleiro.
Outros exemplos poderían ser detalles coma o gasto de
mái de 20 millóns para .seguridade no edificio da Escola
Galega de Administración Pública (o seu director precisou
que había dous empregados para este labor), ou unha cantidade similar para a limpeza do mesmo centro (o director
dix que tiña un dez ·mil metros cadrados de superficie).
¿ ontan os centros docentes ou sanitarios con fondos similar s para , súa limpeza? ¿Cal é a proporción do gasto por
v lum u núm r de u uario que gasta a Xunta nos seus
difi i para calefacción e a que se destina ós centros
d cent ?
Por outra parte e tán os múltiples casos de contratas de
obras, por procedementos que se poden asimilar ó do que
encabeia estas liñas: os servicios oficiais fixan unhas bases
exce ivamente altas, que dan logo lugar a baixas moi .fortes
( e hai competencia) ou a concesións moi onerosas. E os
adxudicatarios das obras ou subministros teñen logo a excua de dicir que como a Xunta tarda tanto en pagar.
Pero o mesmo se pode dicir doutras fórmulas de xestión.
Por exemplo encargar a empresas privadas estudios sobre as,
máis diversas materias, mentres a administración dispón de
técnicos competentes (cando non se chega ó extremo de que _
e es mesmos técnicos pidan a excedencia para facer como
empresarios autónomos o mesmo traballo que tiñan encomendado na administración).
Así chegamos, por exemplo, ó absurdo de encargarlle a
<lúa empre a de relaci.óns públicas estudios sobre temas
lingüístico ou contratar ·con outra empresa un estudio de
eguimento da actividades da Consellería de Política Territorial na provincia de Pontevedra durante 1993, por tres
millón e medio de pe etas.

________________
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Amu
ecentemente, na revista AGAC_A adicamos un
número á Muller galega no Medio rural. Non foi
doado, pois-as inclinacións levábannos a falar de
grandes mulleres, metade mártires metade heroínas, que
todo o día estaban trabállando e tentando sacar adiante o
seu fogar.
Conseguimos superar esa sensación e seguimos indagando ata atopamos con outro grupo de mulleres, tamén
galegas e tamén inmersas no mundo rural, cunha formación
suficiente para desenvolver tarefas directivas varias.
Falar do papel desenvolvido, e que desenvolven, as
mulleres no medio rural galego, sendo galega e muller, é
complexo pois ás veces tira máis a idea da igualdade entre
sexos que a de igualdade entre persoas, aínda que non sempre van separados ambos conceptos.

R

Mulleres solitarias

Notei un feito curioso que quero ·constatar e
fago, ó peor dictada pola miña ignorancia ou pola
bagaxe literaria que aínda no acumulado, pero non
cil atopar en moitos libros galegos, e en gal~go, a

que o
pouca
é difífigura

.,
Her galega do medio rural
dunha niuller de aldea, unha figura retorta e cunha ollada que provocaba o mal de
ollo; a historia desta muller soía ser tremenda; tivera un pasado ledo, cun bo
home e uns fillos pero, ó perddos de
maneifa tráxica, pasou a converterse nun
ser solitario, que nunca máis acatou ordes
e que por vivir, soa, pasa a estar dotada
de pod~res, ás veces con tintes maléficos.
As nosas, chamadas, "meigas" son mull~
res' independentes, que se desenvolven
por si soas e que por iso asustan; por rion
precisar dun home que as manteña e
domine,.iso si de maneim implícita.
Sempre me foron simpáticos eses
. personaxes. Eu xulgaba que·'o mal de ollo
ós porcos d~ v~ciña non era por ·envexa
ou maldade, era por que o merecía, por
que a súa ledicia era insultante por real e
ficticia.

ou é que en Galicia
ternos un senso rnáis
amplo dos labores
dom.é sticos?
O
papel de· intrigante.s,
e ás veces encubridoras, que moita
xente lles achaca as '
mulleres· rurais soe
estar xustificado na
prudencia· destas á
horá de tomar decisións; non creo que
haxa moitos casos
nos que o cuxo non
poida ser vendido se
non está o marido ,
. ou que esto se prod uza por m·e do a
facelo mal, se non
máis ben por conTópicos
traste ou coma técPero estamos desmandándonos e
nica comercial.
caendo en tópicos e, ás veces, ata añoranCompañeiros e
zas. 0-s méritos da muiler galega n9
amigos que fan
medio rural están xa Il_lanidos por demoslaboúras de campo
trados ; a frase da "digna" burguesa do
contan que ó chegar
país catalán referida ~ que para f ace-los
a unlia explotación
labores do fogar non hai ninguén como
saúdan ó home, que
unha galega, a poder ser o máis ~paleta" é quén sae a recibi ~
1
labouras definidas. O mellor, ou peor,
esta expresión non é miña, e por ese
los, pero falan coa muller que é quen sabe
nome só entendo unha ferramenta- posicómo' está todo. ¿Acaso a información . non o sei, á muller galega do medio rural
tócalle o papel de non traballai na exploble, foi suficientemente difundida en.
non é poder?' ¿alguén ere que as mulleres
tación, ou si, ou de non criar fillos, pormedios s'ociais nunha época pasada. Nón
·galegas non saben facer·uso dese ben preque
non os quere er, .... ¿acaso alguén
creo que haxa nacionalidades m~is trabaciso? Eu non o creo. O dito de perfecta
-"OU
creu- algunha· vez que a primeira
ere
lladoras ca outras, nin sequera razas., só
óptica machista . . primeira vez .que se usa
cualidade
da alma ~a mulle! galega é o
persoas; o que pasa é que este concepto . o termo en todo o artigo- ~e "tra~· un gran
non soe importar a ninguén.
home hai unha gran muller" , pode estar . ser traballadora?
Dende este artigo e a través destas
A muller galega é unha mullet tr~ba
xustificado na non necesidade de protapáxinas quero dicir publicamente a admilladora, sí, pero ·tamén as doutros -sitios. . gonismo que moitas mulleres ternos, non
Ser traballador non significa valer só para
é que esteamos detrás é que non esteamos ración que. as mulleres rurais me c~usan;
admiración por estar -ou facer- sempre no
en ningunha numeración, quen queira
iso, hai moifo ruáis.
pos tos · en orde numeraria que os colla, . lugar axeitado e no momento axeitado,
O face- las labouras máis <loadas por non deixar que se perderen valores
sexan homes "ou mulleres.
s1egún os homes- nas explotacións e máis
nosos, por formar parte do que moitos
importantes -dende o punto de vista ecoO cambio
"matriarcado galego" e por facer
chaman
nómico- e ó mesmo tempo, sacar adiante
O
agro
galeg.
6
est.
á
cambiando
,
iso
sen
abrir
a boca, non por falla de arguunha familia~ merito~o, non cabe dúbimetade
por
razóns
naturais
(mortandainterlocutores',
se non porque
mentos
ou
da, pero ás ·veces pérdese 6 tempo en
razons_
non-naturais
de,
....
)
metade
por
"sempre
hai
un
tempo
para
a palabra".
tópicos.
entrq
na
valoración
de
porcentaxes
(non
Para ti, Felicidade, por facerme m~ller e
Non vou dicir que iso non sexa asi,
nin na nomenclatura das razóns); parece
galega.
eu podo dar fe .de que si o 'é, pero, ¿a
ser que o que se achega é~ un agro con
muller galega está obrigada polo seu malpouca xente , profesionalizado e con
·Montse Cortiñas
vado consorte a facer todas estas tarefas
1
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' ' º s e c t o r pesqueiro europeo atópase nunha
· s~tuación de extrema vulnerabilidade económica e social, especialmente en materia de
empregos. A situación social é particularmente preocupante, xa que a crise sectorial afecta sobre todo ás rexións
nas que a pesca e maila acuicultura están concentradas e
contribúen de forma significativa ó mantemento do teqido
socioeconómico dunhas rexións e localidades que dependen fortemente das actividades pesqueiras e nas que non
abundan as alternativas socioeconómicas ".
Informe dramático

A cita está' tirada do
informe (ano 1991) que a
Comisión de Pesca da Comunidade enviou ó Consello de
Europa e ó Parlamento europeo despois de revisar e analiza-la política pesqueira comunitaria dende 1982 ata 1992.
Neste informe constátase o
fracaso, en parte, das previió.ns económicas e maila
aus ncia total dunha política
humana ·e • cial que teña en
'Onta á ' pcr a . Era algo que
s sp ra a: fraca cconóm i r p rcute directamente
na p rsoa que dependen do
mar.

En febreiro de 1992
varios membros do Apostolado do Mar de España asistia~os a unha reunión w:onxunta
coa Misión do Mar de Francia. Este encontro celebrouse
en Marsella. Fun invitado a
preparar un informe sobre ''a
grave crise que está atravesando o sector pesqueiro
español". O tema era de
actualidade e espertou o intere e da asemblea. Apottábane datos e feítos que nos fixeron reflexionar e tomar deciións.
O compromiso cristián

Referíndome ó proxecto
d reforma-la política pe

queira comunitaria, afirmaba:
"Nuns momentos nos _que se
está construíndo unha Europa
. nova, os cristiáns ternos que . ,
aportar dende o Evanxeo a
nosa visión e sermos en Bruxel as a voz dos que non
poden falar. Nos despachos
comunitarios' man,éxanse soamente números. Nosoutros
queremos que se fale de persoas". Con estas palabras terminaba a miña intervención
naquela importante ximtanza.
O compromiso consistiu
en presentar con urxencia un
documento común cunha
vi'sión cr'istiá (non somos
políticos) dos problemas qu~ ·
encontramos rias n'osas comunidades e que, tendo en conta
a ausencia dunha política
social, están incidindo negati- .
vamente nas rexións máis
pobres e marxinadas. Este
documento . preparouse en
varios en9ontrós e foi enviado
a Bruxelas coa sinatura dos
bispos e directores. nacionais ·
do Apostolado .do Mar_de
Francia de España o día 6
de decembro de 1992.

e

presentabamos e, .coa liberdaeuropea ·podía aportar nesta
de que neis daba o non estar
angueira de construír unha
adscritos a ningún grupo políEuropa nova.
tico nin económico, p,uidemos
Viuse a conveniencia de
falar da realidade que apalpaque nestes diálogos participamos día a día na nosa xente: a ·
sen as demais nacións europecrise na d8strucción de
as e fixouse o mes de novememprego, os baixos salarios, a
bro déste an,o para tales reuescaseza de recursos, a insenión ó- máis alto nivel entre os
guridade no mar, os acciden-_
responsables da Coinunidade
tes, os problemas nas faminos problemas relacionados
lias, etc, etc.
coa Pesca e as delegacións do
Cando tódolos delegados
Apostolado do Mar nos países ·
revisabamos, para avaliala, a
comunitarios.
nosa presenCia en Bruxelas e
Os días 7, e 9 des te
nos despediámos para volver
tiovembro reuniámonos en
cadaquén
ó seu país, notábase
Bruxelas para presentar e diaentre todos alegría de ter
logar sobre os problemas dos
realizado un labor que pode
nosos pescadores, problemas
contribuir de xeito moi positi ~
que resumíamos nun ~xtenso
•
1
_
vo a ,que nun futuro non disdocumento e que está xa nas
tan te empece a tomarse. en
mesas· dos políticos que dende
serio toda a ampla problemáBruxelas dirixen Eurqpa.
tica do sector pesqueiro.

a

Principia un diálogo

Dende a liberdade

A partir _desa data estableceu se un diálogo case que
permanente entre a Comunidade Europea e o Apostolado
do Mar, xa que a Comunidade
quería escoita-lo que a Igrexa

Non falaba· unha nación
soa. Quixemo se-la voz do
Apostolado do Mar de toda
Europa que quer falar no
nome e en representa~ión de
tódolos pescadores. Así nos

Os problemas da nosa flota
pesqueira

A título persoal, ocórrenseme algunhas consideracións
sobre estas reunións en Bru..,
xelas.

ésalle aalguén?
l. Hai algo moi positivo:
mesmo pode dicirse doutras
Europa máis rica, máis humao desexo reiterado da Comuna, c_o n meno·s problemas,
especies coma a pescada e
nidade de escoita-la· voz da
non se teña en conta a riqueza
mailo marisco.
Igrexa sobre o mundo do mar.
que cada. país pode aportar.
Estou convencido de que este
Non se comprende que, tendo
E o mar, ¿que?
_.
'\ diálogo ha ter resultados moi
España o 50 por 100 da flota
7. Unha derradeira consiimportantes no estudio e na
comunitaria e o 50 por 100 de
deración é a que se formula ó
normativa . en materia de
tódolos pescadores, tivese que
principio desta reportaxe: ¿A
pesca.
reducir drasticamente os seus
quen lle importa o mar?
2. Encontrei compren·barcos coa conseguinte dessión cando expoñiám'o-las
,trucción de emprego. DesEn Bruxela~ p1 are~e que
dificultades especiais que
se lle. dá pouca importancia.
mantelamos barcos e Europa
atopaba a flota española que
e España teñen que importar
Penso que existe unha cuesquere faenar con tódalas
peixe.
tión ·de fondo: a pesca.proobrigas., pero tamén con
porcir;ma emprego directo a
tódolos dereitos dás flotas .
pouca xente e a penas inflúe
dos demais países. Esperana economía europea. Non
5. Seguen existindo dúas
mos que a partir de 1996
chega ó 1 por 100 do ProducEuropas: a riéa (norte) e
haxa plena igualdade. Ultito Interior Bruto. E os pescamaila pobre (.sur). Agora
mamente todolos partidos
dores non chegan ~ 200.000.
f álase da Europa de <lúas
políticos apoiaron a decisión
¿Qué significa isto . comparavelocidades. E xa se sabe o
do Gobemo español de vetado cos millóns e millóns· de
que pasa cando se negocia: a
lo ingreso dos Países nórdipersoas que traballan noutros
parte débil leva sempre .as de
· COS . na Comunidade se non se
sectores?
perder. Os barcos españois
acepta esta vella reivindicaE a pregunta que se fan en
navegan con bandeira e con
ción española: pescar nunhas
Bruxelas é sempre a mesma:
rexisfro comunitario, pero,
condicións de igualdade a
¿Paga a pena investir diñeiro
en augas comuhitarias, teñen
toda a flota comunitaria.
nun sector que a penas incide
que facelo con moitísimas
na riqueza global?
limitacións (sistemas de
Non se leva conta de que
A Europa dos mercadores
licencias, prohibición de faehai 1certas ·rexións de Europa,
3. Bruxelas dá a imprennar en certos caladoiros ... ) ..
coma Galicia, que ten o 25
sión dun gran mercado no
Algúns armadores vírónse
por 100 de toda a flota comuque todo é negociable: todo
abrigados a navegar non con
nitaria
dependendo ·a súa ecopode comprarse ou venderse
bandeira español.a, serión con
nomía
fundamentalmente do
bandeira inglesa para evitaen función do diñeiro que
estea en xogo. As veces, un
ren as dificultades que antes . que pase no mar.
Había unha queixa común
tiñan.
Estado µiembro ten que
.de
tódolos
que particjpaba6. Cando se pensa nos
ceder en algo que lle resulta
mos:
o
pescador
non está ben
problemas que atopamos nos
moi prexudicial perante as
protexido en ningún país de
esixencias ou a chantaxe · países do norte de Europa,
Europa.
Pero os problemas de
un decátase de que eses
doutro Estado membro ou
calquera
pais europeo hai que
atrancos procuran consegufr
incluso de terceiros países.
multiplicalos por dez cando
Na pesca hai miles de exemalgo . moi importante para as
pensamos no pescador de calsúas flotas: canto menos
plos: Inglaterra e Irlanda
quera porto español.
pesquen os españois, máis
prohiben faenar á flota espaE en España ¿interesan os
peixe poden vender en Espa_ñ ola nalgúns dos seus calaproblemas do mar? Disto habeña (aquí consumimos moito
doiros. Marrocos imponlle á
mos falar noutro momento.
peixe: 40 quilos por habitanflota española condicións
te e ano). Toda a anchoa da
que non lles esix~ a flotas
Xos~ María López Castro
_ flota franc_esa e gran parte
doutros países.
do · bonito teñen coma destiApostolado do Mar
4. Non se entende que, se
mercado
español.
E
o
no
o
Mondoñedo-Ferrol.
se trata de construír unha

___

,.
INTERNACIONAL

A desigua,dade norte-sur .
esde h·ai bastante tempo lemos
na prensa noticias de "violencia estructural", que teñen a
súa raíz, nas desigualdades existentes
entre os países ricos (Norte) e os paises
pobres (Sur). Existen numerosos colectivos en Galicia e no Estado que reclaman unha maior atención ó desenvolvemento dos países pobres ou tamén do
chamado "terceiro mundo". Dentro
<leste contexto están as campañas da
loita polo 7%, tal como en Irimia xa se
ten significado.

D

prov.ocan a ·desigualdade, tales como:
unha inadecuada distribución dos
recursos naturais, demográficos, alimenticios, educativ?s, sanitarios e
económicos.
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Desgraciadamente, e sen que a crise
económica mundial sexa excusa dabondo, os compromi~os de Río non están a
cumprirse. A modo d.e exemplo, España
neste ano 1994 adicóu só o 0,25% do
PIB (165:000 millóns), cando debería
_adicar o 0,7% (448.000 millóns).
¿Existen alternativas?

-·-------:-

O sistema económico mundial
N mundo existe un sistema económico único e interrelacionado, no que
un paíse ricos constitúen o centro do
i tema, no eu entorno outros países
tratan d achegarse e outros están cada
v z mái, al nxado e dependen en todo
da min rfa d paí
rico : e te son os
país s p br d planeta.
O grupo minoritario de países
ríe s n: EEUU, Xapón e a Comunidade económica europea. Estes
paí e controlan to.d a a economía
mundial , a través do instrumento .
financieiro do Banco mundial, defensor cada vez máis do sector privado
capitalista. Ese control esténdese á
políticia de moitos países pobres e
emirricos.
Como consecuencia· do anteriormente exposto aumentan as desigualdade entre o Sur empobrecido e endebedado e un Norte enriquecido e acumulador. A caída do chamado "Estado
do benestar" está a significar unha
grande de protección económica das
cla e mái pobre determinadas á precariedade no traballo e, en moitos
ca o paro.
Exi ten, entre outro , dun xeito
moi x ral , unha erie de factore , que

.

Os compromisos do Cumio de Río de
1992
No cumio "Río, 92'1, máis ·de 150
países, entre os 178 que participaron,
firmaron o chamado "Tratado Axenda
21", no que se recollía un acordo económico, que comprometía ós países
ricos a adicar o 0.7% 'do seu Producto '
Interior ·Bruto (PIB) para a axuda ó
Terceiro Mundo. Se este acordo se
cumprira significarí~ a cantidade de 17
billóns de pesetas, cos que os países
pobres, cun seguimento adecuado,
poderían mellorar ·as condicións dos'
máis de mil millóns .de persoas, que
agonizan coa fame no mundo. Con iso
nas áreas máis prioritarias de alimentación, educacióri e sanidade, a atención
estaría garantizada.

r

As persoas humanas ternos a obriga de discorrer algunha ví~ de solución para o que pode considerarse
como o maior problema moral do
noso tempo: o da desigualdade e a
inxustiza, que separa .ó Norte e ó Sur.
As teorías humanistas e cristiá~s
defenden outto modelo económico
· mundial alternativo, que se centra no
"desenvolvemento humano", solidario, baseado na xustfra social e na
defensa da dignidade e igualdade
entre os distintos seres humanos. Con
iso quedaría rexeitado un pensamento
neoliberal, defensor dunha cultura
individualista e proteccionista, que
está na base da "actual orde económica mundial". Fronte a este individualismo é preciso .o poñer unha ética
comunitaria, de cooperación, tolerancia e solidariedade. Esta cultura
. comunitaria oponse a cultura do
enfrontamento sistemátíco e da guerra
·como método de resolución de conflictos. Todo isto debería conlevar a
esixencia dun novo marco de relacións xurídicas e políticas no ámbito
internacional, a unha refundación da
institución da ONU que suprima os
vetos e promova unha efectiva realii;ación dos d~reitos humanos, como
un auténtido mar~o para acadar un
verdadeiro desenvolvementó
humano.
.
.
Esperemos ter forzas para loitar por
esta sa utopía.
Moisés Lozano Paz

.1

CRÓNICA

O candor do padre Seixas
relixiosas e a tódalas
oñecín ao P.
culturas humanas.
Seixas
en
Vinte anos en
1973. El levaba
Vigo fixeron del un
en Vigo desde 1965.
símbolo: deu espacio á
Vivía na rúa V. Moremocidade antifranno. Era do equipo da
quista; liderou o
residencia xesuítica d¡i
..
PRA ROMES E · 'MULLERES
movemento relixioso
cidade olívica, onde se
a prol da liturxia en
facía palpable o novo
galego non só coma
modo de ser da Comdelegado de liturxia na
pañía de Xesús. Alí
diócese viguesa, senón .
traballaban xesuítas
coma impulsor de
decididos a inculturar
SEPT, fundador da
a fe en Galicia, a comasociación da Virxe da
partir' coh obreiros e
Guía e Santiago Apóscoa mocidade estutolo, da emisión ra~a
diantil a loita pola
da
da misa en galego
liberdade; pola p'1;Z e .
ao través de Radio
pola xustiza. Xaime
Popular prime,iro e de
Seixas era a estampa:
Radio Ecca despois.
candoroso, incansable,
Moi longa a serie de
sutil e -por riba de
logros de Sept co P.
todo- amigo. dos cidaSeixas
sempre de anidáns.
mador e de nauta.
Se ben el coincidía
Irimia e as Romacoa liña oficial dé\
xes, na de Tui oficiou
Compañía que en
el, enchían o seu coraRoma lideraba o P.
zón de esperanza. Os
Arrupe, Seixas fix ~ra
sesenta e nove anos a
por si mesmo o paso
enfermidade empezou
do vello xesuitismo da De algunha maneira ningún outro houbo que tantos nenas e nenas bautizase en galega.
por cravar as súas pouContrarreforma ao Corrían os anos setenta e os cristiáns galegas recobraban, da man de Seixas, os seus
tas no seu corpo canso
novo modelo de libera- nomes propios.
de vi axes e vixilias.
ción. E sabía o duro do
Probou a súa paciencia na, enfermería
cambio e .a necesidade da prudencia.
levaba dentro o inconformismo e tivo a
do colexio Apóstol de Vigo e na central
Nas súas costas caeron trallazos que
oportúnidade de comprobar na Francia
sobrelevou co seu sorriso de s~bedoría.
as tendencias avanzadas da teoloxía "' dos xesuítas en Villagarcía del Campo,
onde faleceu o 14 deste novembro chuEste santiagués nacido en 1915, · que preparou o Vaticano 11.
vioso. Volve o ~eu corpo a Vigo. O 16estudiante de maxisterio e militante de ·
Anos de traballo en Salamanca e na
XI recibe a xusta homenaxe coma un
certo carlismo de expectativas filoso-:
Coruña a prol dunha evanxelización
dos ~readores da lgrexa galega, da nova
ciais e descentralizadoras, apuntouse
comprometida e de experiencias co VA
lgrexa que xermola desde o galego e
aos vinte anos á Compañía de Xesús e
(Vangarda obreira). Moi atrevido e moi
desde a fe liberadora de Xesucristo.
cqrsou en Comillas. Esta universidade
precavido durante os cincuenta do
¡Benvido, amigo Seixas, á Galicia que
era daquela o máis numeroso centro de
Franquismo, nin ior esas, tivo que emiintentaches facer: fraternal, ecuménica!
grar a Santo Domingo, 1961. A pobreza
estudios superiores do clero hispano e
¡Que semente para esta lgrexa necesitae a vitalidade cristiá das comunidades
crisol de espiritualidade: saíron de alí
da
de sementeira !
daquel país conmoveron ao P. Seixas.
uns conformes co nacionalcatolicismo,
Abrazou o ecumenismo en toda a súa
outros rebeldes ante a frustración da
Francisco Carballo
extensión: respecto a tódalas expresións
mestura · Franquismo-Igrexa. Seixas

C

•.·····:
4 ·1

•1a1es galegas

:
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ECOLOXÍA

Os tipos de augas
auga ·é nece aria para a realización de tódalas actividades
propias da nosa cu ltura.
Necesitámola para comer, para a nosa
hixiene, para o noso esparexemento ,
na industria, na gandería, na agricultura, etc. Cómpre pois que hoxe reflexionemos sobre os tipos de auga, para
saber que auga utilizar en cada actividade.
Os tipos de augas dep enden e ·se
clasifican atendendo ó uso que se Hes
·
vai dar.

A

rega non cómpre que reúnan as especificacións de cualidade das augas
do més tiéa s . Unha auga para usos
agrícolas necesita ter un Indice de
Cualidade Xeral (I.C.X.) superior a
60 pero non ten necesidade de superar un I.C.X. de 80.
Esto quere dicir que, na rega, non
ten porque empregarse auga da traída
que é xa unha auga tratada e sempre
con I.C.X. superior a. 80 e que, en
moitas ocasións, a auga que sobra dos

Augas de recreo

Augas domésticas

As augas coas
que nos mantemo , a augas que
usamos para a
no a hixiene, on
chamada auga
d m ti as, dad
u
na
auga
transmít ns
a
m'lÍ ría das n~ rmidad , a auga
domé tica deben
era de mái alta
cualidade.
·O
I.C.X. da augas
domésticas debe
er uperior a 80,
oamente as augas
de cualidade exce1en te e moi boa
poden e deben
empregarse para
uso domésticos.
En Galicia, e de forma xeral, a
maioría das nasas augas cumpren
e ta condicións. Máis hai xa algúns
río que e tán a deteriorarse e polo
tanto cómpre xa tratalo .

Augas agrícolas

A

auga que e empregan na
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A auga industrial é a que se precisa nas industrias maioritárias que a
empregan secundariamente no proceso
de producción. Para estes mesteres
serve auga de mala ou pésima cualidade, con I.C.X. da arde de 50-60.
Polo tanto as industrias non debían empn~gar auga procedente da traída
e ademais deberíaselles aplicar unha
normativa que as abrigara a empregala · súa auga en circUíto pechado de
modo que non poidan contaminar cos
seus efluentes os ríos.

usos domésticos é perfecta para usala
na agricultura.
Augas industriais

Na industria cómpre diferenciar as
industrias da alimentación, farmacéutica e similares que precisan de auga
con I.C.X. da orde das augas domésticas e as restantes industrias.

Son as augas
que se usan en piscinas, lagos artifici ai s, estanques,
etc. Non cómpre
auga de boa cualidade. Normalmente con augas con
I. C.X. do arde de
70 abonda e débe.se d.e abrigar a
quen a usa que non
a estrague, senón
que a empreguen
en circuíto pechado, depurándoa
e/ou purificándoa
polos seus propios
medios.
Como se ve
existen moi dese- ·
mellantes tipos
de auga en función dos fins para que
se van utilizar. Cómpre que esteamos
avisados de para que querémo-la auga
e , des te xeito, utilizaremos ~uga
dunha ou doutra cualidade.
A auga é un ben moi esca·so, . cómpre reduci-lo seu uso, usala axeitada-·
mente e cuídala.
Manolo R. Bermejo

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 74)

Xosé Chao Rego

·o dia ós filisteos, .non ás filisteas (Xuí 14-15)

..

· Sansón .era moi mullereiro; e tal foi ci ..súa perdición. Baixou das montañas á cidade de Timnah, .da tribo de Da_n, e
prende use dunha filla dos filisteos e trata de casar, contra
a vontade de seu pdi, que se resiste. Pero ninguén dos dous
sabía q~e tanto a petición de Sansón coma a negativa. do
·seu proxenitor f9rmaban parte do plan divino. Velaquí o ·
que sucede u: (1)

Cap. 14 .[... ] sE baixou · Sansó~ con seu pai e súa nai a Tímnah e·
chegaron ata as ·viñas de Tímriah e velaquí que unha' cría de león
saín ruxindo ó seu encontro . .6Daquela entrou nel o espírito de
lavé, e esgazouno coma sé esga~a un cabrito, e iso sen ter cous.a na man; e n~n lle con- .
tou a seu pai nin a súa nai o que fixera. 7E baixou e faloulle á "'m uller; e ela gustoulle a
Sansór... (2).
·
·
~
.Non se sabe ben qué pintán os pais dt: Sansón acoinpañándoo e non decatándose .
do asunto do león. O que parece é que un escriba posterior, querendo amaña-las
cousas, f ai que os pais acompañen a San,són.

.,

~

.

.

.

volveu desp01s dalgún tempo, para casar con ela, e apartou para ve-lo cadáver do
león, e velaqiií .que había no corpo do león un enxame de abellas, e mais mel. 9 ~ raspiñou daquilo para a palma da man e foi andando me~tres comía (3).
'No medio da ,voda, Sansón formúlalles unha adiviña ós 30 mozas -filisteos- que
·
lle f an compaña nupcial:

~Deixádeme poñervos unha adiviña. Se ma desvelades nos sete
días da festa e acertades, daerivos trinta pezas de liño e trinta mudas de vestidos. [... ]
E dixéronlle: ''Propón a túa adiviña, que a escoitamos". 14E el díxolles: "Do que come
saiu o que come; e do forte saín a dozuta". ·E non puideron desvela-la adiviñanza nos
tres primeiros días.
.,

[... J 12Díxolles Sansón:

Mereriqueira, a muller arríncalle o seg redo choromicando. Os mozos ·sábenlle a
adiviña pero el descobre a trampa:
·
18

E dixéronlle os homes da vila no sétimo día antes da posta do sol: "¿Que máis
doce có mel? ¿E quemáis forte có león?". E respondeull~s: "Se non fosedes arar coa
miña xuvenca~ ~mpouco ·dariades ~escuberto miña adiviña".
~.
[ ••• ]

a

Sansón perde a aposta e está en débeda. ¿ Qu~ vai facer?

E entrou nel o espírito ~e lavé e baixou a Axquelón, e matou a tr~nta deles, e colléu.lle-los seus vestidos para os que desvefarart a adiviña. E alpori~ouse e ,subiu á casa de
· seu p~i.
19

O pai da rqpaza pensa· que Sansón fuxiu e dálle a filla . a un dos moza$. Cando

volve Sans<;)n, o seu efémero sogro descúlpase.

Cap. 15 [... ] 4E foi Sansón e pillou trescentas raposas, e, collendo uns fachos, amarrou
os rabos daquelas e pµxQ '!ll facho no medio de cada dous rabos. sE prenden Jume nos
· fachos e guindou as raposas contra os cereais dos filisteos; de xeito que queimou desde
os palleiros ata as colleitas, e mesmo as vjdes e as oliveiras.
.

a

.

,As causas cómplícanse porque vinganza chama vinganza. Os filisteos queiman
á rapaza e a seu pai e Sans6n alporízase e retírase a unha cova. Os homes de
Xudá fórono ver pois pactaran cos filisteos entregaren a Sansón. El consentiu.
Atárono ben atado con cordas novas:

Cand.o chegou a Lehí, os filisteos foron engadados· ó seu encontro; pero entrou
nel o espírito de lavé e, .daquela, as cordas que levaba sobre os seus brazos foron para
el coma fío de liño cando lleS' prenden Jume, e as correas das mans ceibáronse. 1sE atopou unha queixada de burro fresca, e, alongando a man, colleuna e escangallou con
ela a mil homes (4).
[ ••• ] 14

.1. O inconveniente grave era que
u_n israelita non podeía casar
cunha estranxeira que, por riba
de ter un deus distinto a lavé, era
inimiga de Israel. Tímnah era
unha poboación que pertencía a
tribo de Dan, a de Sansón, pero
alí habitaban os filisteos, mehtres
que os danitas israelitas andaban
pola parte do monte.
2. En Palestina houbo leóns,
anque de pequeno tamaño, ata a
Idade Media. Aquí aparece a
r.uah (espírito) de lavé, esa forza
que pos.úe ós xuíces e que o cristíanismo interpretará coma Espírito Santo, c9ma unha forza física en favor dun xu~z que, malia a
súa vida un pouco golfa, vai ser
instrumento de lavé para liberar
ó seu pobo do dominio filisteo.
3. As narracións sóbre este· heroe
popular danita gozan dun carácter popular e lendario que o
documento deuteronomista respectou. As fazañas. dun heroe da
minúscula tribo de Dan podían
dar azos ós israelitas para que
non lles pillasen medo ós filisteos. Posiblemente os trobadores
danitas deberon de ir recitando as
tazañas cfo seu heroe, pois Dan
unha tribo moi inestable que
foi emigrando cara ó norte .

era

4. Pode escandalizar que o espírito de lavé desencadease tamañas violencias. O que cómpre
intuír nestas leudas e· a fe nun
Deus liberador e a situación espiritual daquel pobo, Israel, que
tiña a lavé por un deµs propio e
n:iesmo inimigo doutros pobos. A
revelación é algo histórico e os
cristiáns ternos que aprender a
relativizar todo a partir dun feito:
Xesús Cristo morre na cruz e trae
a mensaxe dun Deus non forzudo
e matón, senón solidario cos
pobres e asoballados.
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DOCUMENTO

Un mal ano' para os servicios sociais en Galicia
As Asocia.cións asinantes queremos
expresar publicamente a nosa preocupación pola dilación e ineficacia da Xunta
de Galicia en materia de Servicios
Sociais.
Pensamos que o tempo transcorrido
na actuacións das novas consellerías
competentes nesta :inateri a foi suficiente para
continuar e me116ra-lo
feíto polo equipo anterior
-con máis razón ao ser .do
mesmo signo p.olític·oclarificar. lineas de acción
futuras e inicia-la implementación de planos· e
programas.
Pero o certo é:
* Que Lei de Servicios Sociais segue sen
desenvolverse e o Plan
Galego de equipamentos
e ervicios sociais -abrigado por dita Lei a aprobase "coa maior brevidade posible"- é inexistente.
* Que tampouto se
ñcc n plan ectoriais
da t r ira idade, minu válido , nm etnia
xi tan a c n e pecial at nción á dotación
d viyenda
ciais e apoio á escolarizáión n ste último caso.
* Que os emigran~es retornados e
inmigrantes é un area de actuación
e quencida polos Servicios Sociais da
Xunta a pesar da problemática de marxinación que presentan.
* Que non hai programas de forma- .
ción propios tendo que recorrer aos que
organiza o Plano Concertado desde
Madrid.
* Que <lito Plano Concertado coas
Corporacións Locais que rexen os servicios ·socias de "atención primaria", ~lave
. no traballo de prevención e inserción ·
social, mantense coa inseguridade da subvención anual, permanecen numerosas
·zonas sen a interdisciplinariédade que
marca a Lei de Servicios Sociais e outras
traballan cunha penuria de medios e peroal que impiden unha asistencia mínimamente adecuada ás súas necesidades ..
* Que non se plantexou aínda deseño
ningún de Rede Pública Galega de Servicio Sociai de base, cohesionada territotialmente: integrada na súa estructura,
función e obxectivos, coherente nos seus
ontido ·e método .

a
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* Que a Lei de Medidas Básicas para
a In~rción Social (RISGA) permanece á
espera da refonna anunciada vai para
máis dun ano e. o Título III qa mesma,
esencial para a acada-la inserción que se
pretende, continúa sen aplicarse. ·

En definitiva, se dilapidan cartos en
dividir consellerías que trat~ do mesmo
tema (F~lia, Muller e Xuventude/Sanidade e Servicios Sociais), en crear estructuras sen contído (Sergapihom), en e.studi os que non se utilizan (máis de 40 ·.
millóns de ptas. no da, Pobreza)° en programas que non se avalí.an (europeos). Mentres
que, doutra banda, dené-. ·
ganse axudas · técnicas
para minusválidos ;p or
carencia de orzamento,
as 'axudas a familias para
a intégración do menor e ·
acollemento familiar
perinanecen casi ·conxeladas ~ as demoras no .
seu abono merman a súa
utilidade á vez .que o ·
Valedor do Pobo demin- .
cia _que ·non se gastan os
fondos da 'RISGA e a
falta de prazas residenciais para anciáns. · ·
As ONGs firmantes,
como parte fundamental
. e. comprometida no
. * Que o Consello Galego de Servi- desenvolvemento dos servicios sodais,
non queremos ser cómplices un día máis
'cios Socitais, órgano "fundratnental de parco nos'o silencio desta situación ~ .Pola
ticipación, leva agardando tempo dabondo por unha reunión co único obxecto de _ contra, ·pfeteridemos que esta crítica sirva
de reflexión á sociedade galega en xeral e
aproba-lo decreto que o regula.
.
* Que ninguén coñece o estudio de .revulsivo . ao·s responsables "políticos
sobre a probreza en Galicia enca.i;gado' dos Servicios S.oéiais en conúeto, de
xeito que se entenda .'q ue os servicios .
po]a Xunta fieinatado e non publicado.
· .* Que as ordes de subvencións á ini- SOCi<:1iS lonxe de ser algo , secundario e,
por ' conseguinte, residualmente tratados,
ciativa social se copian mecanicamente
de ano en ano sen analiza-la existencia ·de. son elemento imprescilldible Pflfª ·O progreso e o benestar' dct nosa sociedade e
novas problemáticas soCiais. e adaptarse
ás mesmas. .
que como tales deben ser atendidos.
* Que ditas. subvencións son cada vez .
Rede Galega de Loita Contra a" J;>romáis escasas; tárdase esaxeradamente en
breza e a Exclusión
Social (REGAL).
.
resolvelas co conseguinte prexuíw para
os solicitantes e de constituír un dereito
Confederación Galega de Minusválidos
convértense nun instru.mento de presión e
Físicos (CO.GA.MI).
ás veces de división para un mellor ·conColectivo Galego de Menor
trol das asociacións sen fin de lucro por
parte da administración autonómica.
A:mciación "Chavós" de Promo~ión da
*Que o favoritismo envolve o reparto
Minoría Xitana
dalgúns fondos, entre eles os europeos,
Asociación "Rosa dos VeiJ.tos" de Vi4de maneira que unha soa organización
vas de Mariñeiros
concentra axudas do Plano de Desenvol.
vemento Rural do Caurel, programas
Asociación Galega de Traballo Social
Now,. Petra, Leader, Euroform serl que,
Comunitario (A.G.T.S.C.)
.por outra parte, haxa avaliación científka
.
'
algunha sobi;e o funcionamento de ditos
Asociación Polos Dereit'os .dos Emiprogramas.
grantes Galegos.
~

O NOSO TABOLEIRO

•Os chairegos, de noraboa
Chamanlle o mago porque o é. Unha
vez, facendo n:'laxia coa baralla, uns neos
'estaban amilagradOJ) e un deles pregµntou .
como e~a posible todo aquilo; outro·iapaz
deulle unha explicación totalmente convincence: "¿Non ves que é un cura?"
Xosé Manuel Carballo non fai fanta- ·
sía, senón que crea ih,isión. Sabémolo ben
tódolos irimegos que o ternos· de hóspede
nestas páxinas que son a súa propia casa,
de xeito 'que é un hóspede propietario to.do
o que el queira, que hai fame por lelo.
Tamén hai sede por oílo, e disto sabemos moitos os que asistimos cada .aho á
Romaxe de Crentes Galegas. Cando Xosé
anuel falta bótase de menos a maxia da
súa palabra.que enfeitiza. o público queda
prendido dos seus algo máis ca cantos,
especialmente aquelas persoas máis sinxe- ·
.las ~s que é máis difícil chegar se non se
fai dende. a autetl.ticidade dun dis·cutso
.intelixente e non moi directo: coa sufiCiente retransa do gafogo.
E agora vai Xosé Manut:l e trae un
v·e no arqueólogo · alemán, don Otto, que
viaxa pola Terrachá luguesa. A maxia
deste libro non só reside no ben escrito
que está, senón que constitúe unha guía
algo máis ca turística. Trátase dun perco-

rrido tan real coma simbóliyo ata o punto
~e que don Otto morre, e medio resucita,
no monte no que bate coas raíces galegas,
acompañad<;> de dona Erika que, polo que
alemán significa queiroa, queiparece,
ruga ou quiroga: un mato estrictamente
galeg<? e montesío.
A maxia do libro, insistimos, está en
que. se vai facendo manual de cabeceira
de · moitos chairegos que o están devora~do porque é unha narración totalmente enraizada. · A editorial Citania, que
. puxo en marcha ese gran chairego que é
Xulio Xiz, inaugúrase con esta primeira
ob.ra dunha Colección Terra Cha e
varios· concellos· tiveron o xenial acordo
de enviar ~ cada casa un e~emplar: un
..xeito de crear un universo ·simbólico ·
chairego e d~ iniciar a moitos na lectura
do galega .
.be noraboa están os chairegos e estamos tqdolos galegas por este número de
maxia literaria' e aníropolóxiq1, por esta
radicación telúrica duns alemáns que na
súa viaxe nos poden axudar a descrubrírm'o -lo propio chan, a Tellus Mater ou
Terra Nai.

en

Graciano Cruzul
.IX ASEMBLEA
XESÚS~HOXE
2-3 decembro 1994
· Colexio La S~le (San Roque, 6)
Santiago

' PROGRAMA

10,00 h.: Conferencia

' Pensar hoxe o misterio de
Xesús, o Cristo
Andrés Torres Queiruga

11,30 h.: Descanso
12,00 h.: Conferencia

19,30 h.: Presentación
E~gracia

Vidal Estévez

20,00 h.: Conferenda

Aproximación aétual ó Xesús
da Historia
Rafael Aguirre Monasterio

))iálogo
22,00 h.: Cea e
"A carón da queimada .. .'.'

· . Sábado, 3

IX Asembl""
:¿ - 3 decembm Uf94 '

Santiago

,

09,30 h.: Almorzo

18,30 h.: Despedida

Diálogo

Venres, 2
19,00 h.: Chegada e acollida

Andrés Torres Queiruga
José Ignacio González Fans

Cristo liberador nun mundo
inxusto
José Ignacio González Fans

Diálogo
13,30 h.: Celebración

Xesús Cristo no Sacramento da
fe

Equipo de Catequese de ·
Ghlicia
e tódolos presentes
14,30 h.: Xantar
16, 30 h.: Coloquio con

Rafael Aguirre Monasterio

Engracia Vida Estévez,
profesora de Lingua e .Literatura Galega. Secretaria da
revista Encruállada.
Rafael Aguirre Monasterio, profesor da Facultade
de Teoloxía da Universidade de Deusto.
.Andrés Torres Queiruga,
profesor da Facultade de
Filosofía de Santiago.
Director da revista Encrucillada.
José Ignacio González
Fans, profesor da Facultade
de Teoloxía da Universidade de Barcelona.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Citos·da auga (8)
Mollarse coma un pito

...
t<fmén se di Vir todo mollado e
A chuvia tamén molla a xente,
pitado.
que neses casos leva unha molladu- .
ra. Levar molladuras pode ter un
,Tamén se oen outras fórmulas '
. ..segundo significado, o . de levar
coma Vir todo enzarrapicado_, Vir
unha vida de pobreza o~ de traballo
pingando, Vir pingandiño e. por
duro.
Xunqueira de Ambfa -dise Vir nun
¡Seica me mollas! quere adver- · pingo (vir feíto unha sopa).
tir quen está tratando ~e fastidiar ou
Estar como un río significa o
molestar a un.
mesmo e neses casos ·dise que Non
Cando un está moi mollado,
cabe a posibilidade de comparar
con animais . E así dise Estar coma
un sapo, Estar éoma a roita no ·
río, Estar mollado coma _unha·
troita. Poñerse coma un pito ou
Mallarse coma un pito é moilarse·.
completamente, estar chorreando.
l nda parecendo que non chovía, a
e ap e me puxo coma un pito. E

qued(Ju fío enxoito.
Estar mollado perdido ~ignifica
o mesmo cós anteriores. E reparada
en que .º adxectivo perdido superlativiza os adxectivos que vaian antes
del. Lembrade frases coma estar
tolo perdido, estar p_orco perdido,
estar ndrr1:orado perdido; que significan, "estar moi tolo / suxo I
namorado".

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Admírese o irimego
do que lle escoitou hái días
ó presidente dos bispos:
monseñor Y anes, Elías.
2. E 'se o irimego ignora
por que se ten qqe admirar
que vexa a satisfacción
do partido de Aznar.
3. Obispo de Zaragoza
que é de nacencia canario
foise meter na gaiola
de xeito .15en temerario.
4. Dixo algo inconveniente
·
que.só _gustou, abofé
ós paxaros da dereita,
· ós xílgaros do Pepé.
5. Quere que o gobemo cambie
e con este rechouchío
o~ partidos entenderon
o sentido <leste pío.
6. Monseñor non quer que dure ·
no poder máis de oito anos
un partido; ¿e .que remedio
se· os españo!s o votamos?
7. En cambio ós nosos bispos
elixíronos a dedo
tamén ó papa de Roma
e iso si que mete medo.
8. Nesta situación os bispos
deben te-la elegancia
de non.pedir ós políticos
que practiquen a alternancia.
9. A lectura que o pÓbo·
fai con razón <leste feito
· é que os bispos coas dereitas ·
están moito máis ó xeito.

CEN ANOS
·DE

HONR~DEZ

~ffútNCb\CIO

10. As dereitas á lgrexa
conc~denllés pri viÍeixos

xa que moitos estudiaron
cos frades nos seu§ colexioli.
11. Ademais non é un segredo
que se descubra agora
que a xerarquía resulta
distante e conservadora.
12. Certo é que hai corrupción
pero queda un abismo
da que habfa cando:os bispos .
calaban <liante o franquismo~
13. E o cardeal Tarancón
dixo hai anos en broma
que os 'bispos tiñan tortícolis .
te tanto mirar a Roma.
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