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N er.vios sucesorios 
Recentemente Manuel Fraga d.emostrou a súa capaci

dade política. Saíu ó paso do espe~táculo ~~ cobiza de 
poder baleira de argumentos que dá o equipo de Aznar e 
dixo algo elemental e intelixente: na oposición hai que dar 
razóns ·positivas de esperanza e non uh simple relatorio 
de agravios e catástrofes. 

Sen embargo esa capacid?ide de ' liderado moral no 
conservadorismo español múdase en poder autoritario a 
absoluto cando actúa en G'alicÍa. O . asunto. sucesorio é 
reve[ador. 

Efectivalínente a sucesión de Fraga está tomando 
traza de traxedia, aínda ql!e, ben mirado, ten tódolos ele
mentos de un ha comedia política. Lembra ·por momentos 
os mellares casos de terribles e esperpénticos dictadores, 
que andan esfollandó a margarida do si ou non a súa con
tinuidade, unha escolla que eles consideran coma elec
ción entre a orde e o caos, polo que sempre, ou case 
sempre, optan pola orde, polo eu sigo. 

O c~rioso do caso é que hai tal adoración á persoa do 
líder, tan desmesurado .culto á personalidade, e tanto 

. medo, que ninguén dá nin chía .cando o actual presidente 
di cousas coma esta: aínda non decidín quen debe se-lo 
meu sucesor.Yero, inon se gardan nin ás formas? ¿tan 
evidente é que o pode~ ·de decisión sobre cargos e res-. 
ponsabilidades no P.P. vén de arriba á abaixo, coma nos 
me/lores tempos e non de abaixo ·arriba como é de agar
dar de calquera estructura formalmente democrática? 

E se as cousas son así é- porque hai o c.onvencemento 
nas ringleiras do conservadorismo galaico de que o propio 
partido non funciona, e, aínda máis, que o partido é o de 
menos mentres o patrón siga aí. Ese· convencemento 
obedece a unha experiencia común: o que funciona son 
os vicerreis provinciais e os baróns comarcais. Estes son· 
os que teñen o poder real, controlando unha rede ben 
estructurada de semente, cultivo e colleita de voto. 

A sucesión é un acto normal nas organizacións ·demo
cráticas, pero é un trauma nas organizacións autoritarias, 
especialmente cando se dan dúas circunstancias: que a 
organización non existe ~ que o único realmente unifica
dor é o liderado carismático dun líder absoluto. 

Nesas circunstancias pode haber, e hai, varios. candi
datos con evidentes apetencias sucesorias,. pero ningúri 
deres ten a honestidade de proclamar abertamente a súa 
candidatura e as sú.as ideas para, iniciar un debate clarifi
cador. Moi ó contrario, semellan todos andar á espreita, a · 
nadar e garda-la roupa, dando· un triste espectáculo de 
escµro arribisrho. O debate sobre a sucesión fúrtase e 

· adultérase: como decide o patrón ninguén ousa propoñer 
a ni.nguén que non sexa o propio patrón. Por iso todos; 
como non, ata que o patrón ceda e deixe todo atado e 
ben atado, manifestarán reiteradas veces, gabanza vai 
gabanza vén, que non hai líder coma el, que se deixe de 
esfollar margaridas e que morra coas botas posta:s. E o . 
que diga o contrario, eliminado. ' 

Daniel López Muñoz 

¿Xudeu-cristián?, vale; gracias 
Ata agora era, roáis ca 

nada, un certo feminismo de 
consigna quen usaba a expre
sión de marras: a cultura e 
moral xudeu-cristiás ·serían as 
culpables dos históricos males 
da muller. 

o argumento xudeu-cris
tián xoga de comodín, que vén·· 
de cómodo, aforra un pensar 
rigoroso coa historia, honesto 
coa realÍdade e orixinal. Pro
núncialo e libras de meterte en 
fonduras, posiciónaste perante 
os que escoitan, sábese de que 
lado estás, ·quedas redimido 
<liante da cultura progre. 

Agora tamén son certos 
comentaristas económicos, 
escarranchados entre o f:!IDOT 

ños de Tréveris, apórtano-:ia 
visión histórica e a razón pro
fética: as cousas non teñen por 

· que ser así, teñen que carµbiar, 
·podemos cambialas. ¿Non pre
feríde-la promesa, a esperanza 
do cambio, cá tristeza fatal do 
eterno retomo? 

¿ Qu.e hai da cacarexada 
moral xudeu-cristiá, escura, 
represiva e antifeminina?· Pasa 
que non é xudeu-cristiá: é 

. unha contaminación estoica e 
platónica, .é die.ir, grecorroma
na. A moral cristiá, se se pode 
falar de tal, v~i de ideais, de 
aspiracións· utópicas, e non de 
preceptos. Ama e fai o que 
.queiras: Deus non te condena, 

' é infinita acollida, apreta inter
minable. 

Os estoicos procuraban o 
xusto medio, os platónicos 
aportan o aquel de que o corpo 
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· pola nómina e a nostalxia da 
revolución que noutrora 
abandeiraron. E, como non 
teñen que argumentar contra 
a campaña do 0,1%, tiran de 
comodín e din que obedece a 
unha visión das cousas. deri
vada da moral· xudeu-cristiá. 
(Desde outr'o lado, Bautista 
Alvarez cóbrese de gloria e 
compáraa co Domund, fiel· ó 
principio destrúe o que non 
controles) . . 

é, falando en prata, pura 
merda, e a alma unha cousa_ · ~ 
tan. sublime que nin se ve. 
Nada que ver coa idea tan 
xudía de que s·omos unha uni
dade, unha vida que: liberar 
enteira. 

Pura caricatura. Somos 
fillos de dú~s grandes culturas, 
ben, a grecorromana e a 

· xudeu-cristiá. ¿Ternos que 
escoller? 

Desde logo o fatalismo, a. 
resignación, o clasismo, a 
dobre moral, son parte do J!ÓSo 
eu grecorromano. Fronte a iso, 
o no.so lado xudeu-cristián, 
desde Suso de Nazaré a Carli-

EDITA: Empresa periódística A IRIMIA. 

¿Que daquela hai que falar 
dunha· monumental fraude na 
historia da Igrexa? Nan tanto: 
a Igrexa ten corpo e non pasa 
pura pola historia: adáptase 
impepinablemente. O que non 
esté ben é que agora Ratzinger 
nos queira dar gato grecorro
mano por lebre evanxéliGa, 
facendo ó xogo ós que argu
mentan preguiceiramente con 
aquel comodín: necesítanse 
mutuamente. 
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BOA NOVA 

Cousas da Silvia 

S IL VIA: Tucho, Tucho, axú
dame a face-lo nacemento, 
anda. 

TUCHO: Bo, vaite de aí, déi
xame en paz. 

SILVIA: Axúdame, que quena 
telo feito para antes do N adal. 

T~CHO: Que non, faino ti 
soa, que ben o dás feito. Ademais, · 
¿quen me veu revolve-las cintas 
que tiña no armario? 

SILVIA: Eu non fun. Se me 
axudas, dígoche uns versos que 
aprendín o outro día na escola, . 
¿vale? Empezan así: 

Hai neniños, Señor, a man-
cheas, . 

que non saben o que é unha 
. flor, 
descoñecen as tardes felices, 
os menee res de festa e candor. 
Hai neniños, Señor, estragados. 

TUCHO: ¡Que raiante es! 
V eña, a ver, ¿onde queres que o 
fagamos? 

MARCELO: ¿Seica non vos 
entendedes? ¡ Ai, que par de dous ! 
¿ Queredes que vos ax u de eu en 
algo? 

SILVIA: Si, papá, faime un 
berce pequeniño para poñe-lo 

-Neno. 
MAR CELO: Non son moi · 

mañoso, pero mal sexa. Escoitei
che eses versos que empezaches a 
dicir. ¿Quen chos aprenden? 

SILVIA: . Foi na escola, veu o 
cura o outro día e deunos un 
papel, e eu xa os aprendín. ¿Que
res que chos siga dicindo? 

MA:RCELO: Si que quero. 
¿Como seguen? 

SILVIA: Segue así: 
Hai neniños, Señor, estragados, 
ignorantes de pais, con paixón, 

· picariños tirados nas rúas, 
esmoleiros de pan e de amor. 
Hai neniños, Señor, e ti neles 
reclamando dediante de nós 
o dereito a medrares contento, 
f eito ne no nos ne nos sen voz. 
MAR CELO: ¿Como se titulan 

eses versos, Silyia? 
SILVIA: Titúlanse: "Polos 

nenos do Sur". Papá, ¿quen son os 
nenos do Sur? O señor cura falou
nos deles, pero eu non me acordo. 

MÁRCELO· Os nenos do Sur 
son os nenos pobres do Terceiro 
M.undo. Xa che teño falado máis 
veces deles. ¿Non sabes que puxe
mos o outro día o, peto na ·cociña 
para ir xuntando carios para o 0,7? 
Pois son para os nenos do Sur. . , 

SILVIA: Papá, ¿e Xesús foi, 
logo, coma un neno do Sur? 

TU CHO: ¡ Ai, que lareta es, 

O tillo de Oeus veu ó mundo para for
mar unha familia 

muller, non calarás! 
SILVIA: Lareto es _ti. Dimo, 

papá~ ¿Xesús foi coma un neno do 
Sur? 

MARCELO: Pois non· sei que 
che diga, neniña. ·E si, tes razón; 
Xesús tamén foi un neiio do Sur. 
Se o pensamos ben, foi así. 

SILVIA: Pois, logo, hei pintar 
de inouro ó neno Xesús. Veña, 
Tucho, píntamo, anda. 

TUCHO: Pero ti estás tola, un 
Neno Xesús mouro, ¿onde o 
viches? . 

MARCELO: Píntallo, ho, que 
a nena non vai moi descamiñada. 
Se os nenos do Sur non teñen casa 
cuberta entre nós, non hai Nadal ' 
verdadeiro. · 

TUCHO: Ai ho, pois daquela 
podiamos invitar_ a pasa-lo Nadal · 
connosco ó Suso e á Raquel, que 
están no piso dos nenos pobres, 
que os pais non os queren atender. 

MARCILO: Pois non é mala 
idea. 

Manolo Regal Ledo 

Unha foto pequena de María 

Domingo 4° de Advento 
Le 1,39-45 - 18 de decembro 

- Os cristiáns sempre tivemos dificulta
des para entender ben a María, a nai de 
Xesús. Por iso é ben que volvamos unha e 
outra vez ó que os Evanxeos nos din de 
María, e non ó que moitas veces inventamos 
coas nosas fabulacións. 

- María é a muller servidora, que corre 
para servir, para visitar, para acompañar, para 
solidarizarse, para participar nas penas e nas 
festas da xente. Pobre entre os pobres, e espe
ranza dos pobres; crente entre os crentes e 
esperanza dos crentes: iso é María. 

- María invítanos a confiarnos a Deus, a 
s~r pobres satisfeitos, a descubri-la alegría 
dos pobres, a visitar ós pobres, a descubrir en 
todo isto o rostro novo e marabilloso de · 
Deus. Invítanos tamén. a facer que os nenos 
brinquen de ledicia no seo das nais: que os 
nenos pobres do Terceiro Mundo vivan feli
ces no seo do seu pobo; que o. novo que hai 
en nós e nos nosos pobos apareza con forza e 
con limpeza. Daquela será o N adal. 

Feitos coa feitura de Deus 

Nadal. Celebración do día 
Xn 1, 1-18 - 25 de decembro 

_:_ O nacemento de Xesús fainos caer na 
conta de que non só aquel neno de Belén está 
repleto de Deus; tódalas cousas, todo o 
mundo, todos nós estamos repletos de Deus. 
O Nadal avísanos desta circunstancia. 

- A xente sempre andou á procura de 
Deus. E nunca o viu, di o Evanxeo, anque o 
intuíu. Porque Deus nunca se dá visto. Pero si 
que podemos adiviña-lo seu paso en tódalas 
causas e persoas que nos rodean, porque de 
sempre Deus plantou entre nós a súa tenda. 

- Porque as cousas todas están cheas de 
Deus respectámolas, amámolas e coidámo
las. Porque as persoas todas están cheas de 
Deus respectámolas tamén, amámolas e coi
dámolas. 

- Despois do Nadal, crer non é ollar para 
fóra de nós e da nosa historia na busca de 
seres máxicos. Despois do Nadal crer é chan
ta-la nosa ollada en nós, nos demais, en tóda
las cousas materiais tamén, e admirar aí ó 

. Deus que nos ama e nos provoca. 

' 
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A PENEIRA 

ÉMEIGUAL é un grupo de 
Teatro de Malpica de Ber
gantiños que está a pre-

. parar un encontro de 
animadores culturais 
en tódolos eidos para 
o vinteún de xaneiro, 
xa que queren estu
dia-las necesidades 
culturais daquela 
ampla comarca éon 
tres eixos para reflexio
nar e actuar: o que se fai, o 
que a realidade impón e posi-
bles vías de actuación. Cómpre tra
ballar nunha dimensión comarcal pois é o primeiro sinal de 
i~entidade para a cultura ... 

QUEREMOS LEMBRAR Ó 
CARDENAL TARANCÓN 
pola sinceridade e coraxe que 
tivo en momentos importantes 
da nosa historia, buscando 
sempre a reconciliación, o diá
logo e a tolerancia, alentado 
pola Igrexa que xurdiu no 
Vaticano 11 e marxinado polos 
involucionistas que viñeron 

de pois; por iso lamentamos que á hora de recoller-la súa her
danza de paz e de bonomía todos corresen a soltar discursos 
baleiros de transparencia, esquecendo o seu esforzo por abrir a 
lgrexa á sociedade de cada hora. ' 

SARA~ 

XEVO 
segue cer
cado dende 
hai case mil 
días .. ; dez mil 
mortos· e cincuen
ta mil feridos na capi
tal de Bosnia, pero a morte 
e a escuridade cérnense sobre o 

ti Alfonso Blanco Torrado 

país, no que xa perderon a vida duascen-
tas mil persoas e centos de miles de refuxiados. A loita entre as 
diferentes etnias non fai máis que medrar: en Bos~a-Herzegovina 
habitan catro millóns e medio: o corenta e catro por cento musul
máns, o trinta e dous serbios e ·un dezasete croatas. 

OS NOSOS VIÑOS 
están na ·picota debi
do ás restriccións 
que queren impor 
dende a U .E. O 
cinco con cinco dos 
viños producidos no 
Estado son galegos 
aínda que exporta
mos pouco: só as 
denominacións de 
orixe: "Rías Baixas" 

e "Ribeiro'' venden fóra un dous con tres por cento. 
Ilustración de Quesada aparecida en "Faro de.,Vigo" o 21-IX-94. 

. AGASALLA IRIM_IA 
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal. 

¡Déixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante! 

< -
-w -

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980- Santiago. 

Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ): 
Ordinaria: 2.000 pts. O Real: 3.000 pts. O De apoio: 5.000 pts:· O 

Nome ........................................................... ·································:········································································ 
Rúa ou parroquia.··································································:················································································ 
Cidade ou concello: ......................................... : .............................................................. · ...................................... . 

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

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

·Domicilio .da Sucursal·······································································································································~···· 
Vila ou Cidade ........................................................... :................................. Provincia ......................................... . 
Titular da cta./libreta ......................................................................................................................... : ................... . 
Nª cta. ou libreta .................................................................................................................................................... . 
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a ~iña conta, os recibos que ó meu nome llés sexan presentados 
o seu cobro por IRIMIA. 

En .......................... a ........................ de ..................... de 199 .............. . 
Atentamen¡e 

(1) Sinalar cun X 
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SOMOS OS 
PEORES n_isio · 
dos vertedeiros 
incontrolados, 
nada menq_s que 
o setenta e oito 
por cento do 
lixo vfil parar a 
calquera sitio: .. ,: 
mentres os· 

. nosos parentes 
asturianos, por 
pór un ·exem- . : 
plo, só tiran e~ 
un por cento da 
súa vasura dtin 
xeito incontro-

_ lado, que en 
Galicia son máis de seiscentas corenta mil toneladas ... 

O PRAZO 
. PAR A 

PEDI-LO. 
AUMEN
TO . DE 
COTA DE 
LE 1 TE 
remata ·o 
dezanove 
<leste mes. · 
Aíndá que 

hai que seguir loitarrdo contra estas cotas, agora e neste prazo 
ternos que pedir un aumento de cotas, ·pois o Ministerio de · 
Madrid vai dalas segundo as que se pida~~ Hai que arumar a 
todos a cubri-lo papeleo como están a facer noutros países. 
Nas d~legacións dos sindiéa~os labregos están a .a~udar Restas 
pe~icións. · 

"OS CAMIÑOS 
DE FERRO" 
vol ven a enche-
1 as est_acións de 
xe~te, no? p~ra 
vi ax ar, se non 
para protestar, e 
así, o dezas.ete 
de.ste mes, hai 
convocadas 
mobilizaéións 

nestes r_ecintos tan ligados á historia de .vilas e. cida~es e que 
·agora están a converterse en reliquias do pasado, cando. o tren 
está chamado a ser unha das canles do progreso <leste país. Os 
trens morren aferruxados ·porque non son atendidos e adaptados 
·ós tempos de hoxe, sobor de todo transportando eón rapidez e 
pup.tualidade. ós colectivos, deixando de. se.:lo transporte social 
que tanto necesitamos. 

"SOLIDARIEDA
DE E MISIÓN'' é 
o tema dun encon
tro que preparan os 
Padres C_ombonia-. 
nos en Santiago, 
os días vinte ó. vin
tedous de, xaneiro. 
Unha xuntanza 
destinada a mozos 
que xa cúmpriron 
os dezasete anos e 
ql;le teñen inque
danzas sobre todo o relacionado co Terceiro Mundo. Para mái · 
informaci.ón: Rúa Rosario 17. 15703. Santiago. Tel. 580652. Na 
fotografía o bispo de Sudán, Monseñor Paride Tabán, recibe o 
Premio Mundo-Negro dos Combonian?s á Fraternidade. 

A LOITA CONTRA A :f{ORMONA DO LRTTR (BST) é' 
apoiada por moitos colecti
vos tamén galegos, xa que 

. é nefasta e· prexudicial para 
a saúde e mesmo para o 
futuro dás explotacións 
gandeiras. Esta loita está a 
levarse_ en toda Europa x_a 
que é a UE a que ten que 
prohibila antes de que 
remate este ano. O seu uso 
é un atentad.o contra os 
consumidores é levaría a 
unha diminución dos pro
ductos lácteos naturais e a 
un aumento da carne de 
vacún. 

A ECONOMÍA SEGUE 
DEBILlTÁNDOSE a 

·pesar do pequeno crece
mento do Producto .Inte
rior Bruto, e isto demós
trase c_un paro que non 
deixa de medrar e que é 
moito máis grande do que 
o Goberno nos di: un vin
tecatro por cento da pobo
aci ó n a.ctiva. E o que é 
peor: isto non ten remedio 
nin para o ano dous mil, 
porque nin goberno nin 
opo.sición teñen unhas medidas eficaces para cortar con este 

· desbaraxuste social. No verán estivéronnos enganando cunha 
ficticia mellora porque uns cantos mozos atoparon traballo. de 
tempada coma camarekos, etc ... Só están a convidar a un con-
sumismo máis forte. · 
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tAR6AD€19P 
GALERIAS DE AR.JE 
LIBROS 
CERAMICA 

(t 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.1: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

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

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

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

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

• 1 '* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

'* Dolores, 55 
1 ~402 FER ROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16'' 

(t Pza. Sto. Domingo,·4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4.9 13 

(t Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 -·22 0474 
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POLÍTICA 

Noruega ratificase no non. 

O
s cidadáns ,dé Noruega ·vol

veron a dicir que non ~ Euro
pa, ratificándose nunha deci

sión tomada hai xa anos. Agora con
seguiI:an mellora-las ofertas da Unión' Por Tintxu 

Europea, sobre todo nunha das áreas ec.onómicas que máis , 

podía cambiar con esta integración, a da Pesca. · 
Pero nin· con esas:. os cidadáns coidan que Hes irá m~llor 

siguindo fóra da Unión Europea. Segundo tódolos indicios, 
foron os argumentos esgrimidos polos sectores agrario e pes

queiro os que máis pesaron nesta decisión. A industria ·era 
partidaria do si, xa que ve nos países ·da UE os destinatarios 
das súas exportaciórís e no feito de acceder sen trabas .a un 

mercado de 350 millón~ de consumidores de alto nivel de 
renda, un campo moi amplo para a súa expansión. 

Pero estes argumentos non venceron os reparos de agri
cultores e gandeiros e ós de amplas clases sociais que se 
sente moi a gusto' nun país que goza dun elevadísimo nivel 

de vida, con boa cubertura das necesidades sociais e · baixas 
taxas de inflación. Uns e outros tomaron a decisión coa tran
quilidade qué lles dan os ingresos millonarios dos pozos de 

petróleo do Mar do ~orte e os seus inmensos recursos pes- . 
queiros para unha poboación algo menor cá de Cataluña, 

. . . 
espallada nun territorio case equivalente ó de España, anque 

máis da súa metade sexa perfectamente inhabitable. 
Agora Noruega seguirá mantendo fortes relacións comer

ciais con Europa, destino das súas exportacións· industriais, 

pesqueiras e inesmó petroleiras .. Para iso vaille s~rvi-lo 
marco do chamado Espacio Económico Europeo (EEE), 

-zona de libre cambio que antes se chamaba EFf A e na que 

agora .non que?an máis . ca Islandia e mailo principado de 
Liechten§tein, ademais da pJÜpia Noruega: 

Polo que nos toca máis de preto, iso vai supoñer un alivio 

para o sect0r pesqueiro galega. Nas negociacións desta nova 
ampliadon da UE a actitude comunitaria foi moi semellante 
á de España con respecto á entrada da CEE: os nosos intere

ses pesqueiros foron completamente descoidados e as facili-
. dades concedidas á outra parle eran máximas. 

Ata o punto de que os noruegueses ían contar na Comi

sión Eur~pea co r~sponsable de pesca, que eles entraban 
coma país pesqueiro de ple~o dereito desde un primeiro 
momento e mesmo gardaban certos ptivilexios e, incluso, 

nos pasados meses partiCiparon (con voz, anque sen voto) en 

negociacións intemacionais pesqueiJ"as desde dentro da UE, 
coma as que pecharon aínda máis. o .paso ós pesqueiros gal,e- · 
gos ata ós caladoiros do Canadá, a chamada zona NAFO. 

España tería que aproveita-la. situación para recuperar, no 
'posible, o peso específico que nos toca en materia de pesca. 



CRÓNICA 

. Plataforma O, 7 Lug~ 
¿Que somos, ·que queremos, que facemos?·· 

APlataforma naceu a finais do 
pasado 1993, coma apoio á 

_ folga de fame que aqueles días 
varias persoas mantiñan en Madrid, 
para esixiren que os orzamentos xerais 
do Estado para 1994 recollesen o com- · 
promiso (adquirido polo goberno no 
1972 perante ·a Asemblea 
Xeral de Nacións Uniqas) de 
transferir o 0,7% do producto 
interior bruto ó~ países sub
desenvol vid os. 

A Plataforma cqnstituíu-
se por grupos e persoas que, 
dende formulacións ideoló
xicas moi diversas, conside
raron necesaria unha acción 

saír á rúa. Todo semella indicar que o 
Goberno Español non· vai cumpri-los 
acordos 3:cadados cos folguistas pois 
non se contempla ningunha suba nos 
cartas destinados. ós países subdesen
vol vidos. Só unha nova ~ampaña de 

·común. No cbmezo, tratába~ 
se qe organjzar un acto 
colectivo que fixese resoar 
en Lugo as accións: que se 
estaban a realizar en 
Madrid. Mais logo daquel 
acto viuse que con iso non 
abondaba e optouse· por Na PréjJ-za Maiorde Lugo lnstaláronse 11 tendas de campaña. 

continua-las accións. Foi 
daquela cando o grupo de Lugo se . presión social pode facer mudar esta 
declaiou en folga .de fame·, dúas per- .postura. 
soas ·durante vinte días e o resto en 
xaxúns de vintecatro horas por t'ur
nos. Recolléronse sinaturas, publi-
couse un manifesto ... 

~ 

Xestión 

Puxémonos en contact~ con insÜtu
cións públicas: Delegación do -Gobemo 
en Galicia, Xunta de Galicia, Deputa
cíón .Provincial de Lugo e Concello de 
Lugo para quedar contemplada nos 
seus orzamentos unha partida .equiva
lente ó 0,7% dos mesmos, destinada á 
cooperación co desenvolv'errÍento . . Non 
fixemos máis que comezar pero nal-: 
gúns caso&, coma o Concello de Lugo, 

. algúns froito$ recollemos. 
Agora, qmdo comezan a se bosque

x¡;rr en Madrid os orzamentos xerais do 
. , Estado para o ano vindeiro, v9lveremos 

Xustificación 

Cremos que:. 
- O 0,7% é un acto de xustiza. ·Por- · 

que a través das actuais relacións eco
nómicas internacionais, mediante un 
comercio d~sigQal, a dependencia tec
nolóxica, a débeda externa, ... os países 
desenvolvidos estamos a obter uns 
beneficios que nos permiten marite-lo 
noso nivel de vida a ·custa da fame e a 
pobreza. ·dos pobos non desenvolvidos 
economicamente. 

: Non pedimos boa consciencia 
senón ética. Trátase dun novo cÓncepto 
~e inter~ependencia, de bus_ca dunhas 
relacións de xustiza. 

. -. O que pedimo.s· é posible e 
urxente. O 0,7% do P.I.B. pode ser 

·transferido sen que is to cwnleve un 

deterioro da situación económica do 
Estado, (só o orzamento militar, por 
exemplo, supuxo no 1992·0 2,28% do 
P.I.B. e hai moitos máis gastos super-

. fluos). 
- Esta campañ'a é cousa de todos. 

Debemos comprom~ternos a tódolos 
niveis, a presión ós gobemos 
e ás institucións públicas é 
soamenté unha parte mais hai 
moitos outros niveis de 
actuación. 

Estratexia 

Por es tes moti vos en 
Lugo, consonte ó que se yai 
organi~ando a nivel estatal e 
galego, irnos levar adiante 
unha campaña baixo o lema 
0,7% Si. ' 

Con ela pretendemos: 
l.- Informar e sensibilizar 

á opinió.n pública sobre a 
situación do chamad~ Tercei-. 
ro Mundo. 

2.- Mobiliza-la poboación 
e implicala nas campañas. 

. 3.- · Presio~a-las institucións políti-
cas para cumpriren o seu compromiso e 
·dedica-lo 0,7% do P.I.B. á cooperación 
internacional polo desenvolvemento e 
que esta se leve adiante con claridade e 
transparencia, dedicando alomenos o 
20% deses fondos cos eidos de priori
dade social (educación, alime,ntación e . 
saúde). 

Para atinxir todo isto propomos: 
1.- Concentracións tódolos días 7 de 

cada mes perante o Goberno Civil, 
repr~sentación oficial do Estado na 
nosa provincia. 

2.~ Recollida de sinaturas que serán 
entregadas' ó Gobemo pedindo a ápro
bación do 0,7%. 

3.- Sensibilización e información á 
poboación lucense mediante folletos, 
presencia nos medios de comu~cación, 
éharlas e outro tipo de actos . 
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ENTREVISTA 

É navarra e nótaselle: posúe a teimosía e maila coraxe das xentes do Norte, 
esas para as que os atrancos son máis estímulo ca impedimento. Nada en f am
plona, Nati Marcotegut Delgado leva catr~ anos en Galicia. É relixiosa da con
gregación das Oblatas, que cultiva o carisma da atención á mocidade feminina 

. con problemas de conducta. A actitude, destas relixiosas é do'bre: de miSericordia 
e de tolerancia. A cousa naceu hai máis dun século cando en 1864 un catalán; 
hispo en Australia, foi visitar enfermos infecciosos no fwspital de San Xoán de 
Deus en Madrid. José María Serra, que así se cham0;ba o prelado, observou que 
as mulleres curaban, pero tiñan que retornará prostitución. Daquela a súa cola
boradora, Ma;ía Aritoriia de Oviedo, institutriz das fillas de María Cristina, raíña 
gobernadora trala morte de Fernando Vll, dedicouse á atención das mulleres no 
seu contexto. 

-E ¿que fai unha navarra coma ti 
1 nun barrio coma este? 

-Cheguei expresamente ó Pombal 
(barrio compostelano onde hai prostitu~ · 
ción) enviada pola Congregación a peti
ción de Cáritas coa angueira de crear un 
Centro da Muller. Dende un princ.ipio 
dediqueime á visita-los barrios onde as 
prostitutas exercen, por mor de realizar 
un achegamento ó medio vital delas. 

-¿Como te recibiron? 
-Moi ben, desexando que v~ia a 

miúdo, mesmo mantendo celos de se vou 
a e te lugar máis ca 6 outro. 

-Percibirían' que, a pesar de seres 
monxa, non ías a moralizar. 

-O obxectivo é a procura da libera
ción. Nunca hai que, fal~ directamente de 
culpa. Esas mulleres sab~n que o qu~ fan 
non está ben e teñen moito sentido da 
culpabilidade. Teño JTIOito interese en que 

Rl"IA -8 

iso· cure, porque, dende a Moral, será un 
pecado material, pero se os pobres son os 
predilectos de .Deus, pobreza máis grande 
non pode haber. ·se Deus está cos.humil
des, humillación máis grande non existe . 

. Alí, nos bares, está Deus. Só dende esta 
visión se.pode entrar no bar. Vou princi
pia-lo enarto ano e non me dei afeito a 
entrar no bar. 

-Moitas veces teño cavilado en como 
será a vida afectiva dunha prostituta; . 

-Pero, ¿é ql}e a teñen? Saben que.'c) 
compañeiro non as quere, senón soamen
te l~es interesa pofo diñeiro que lle sacan. 

•¿Por que teñen ese tal compañeiro? 
~A súa vida é moi dura, extremada

mente perigosa ·sen un home a carón. 
Chámanlle marjdo, pero en realidade son 
macarras. Elas non din nunca chulo. O 
macarra ou chulo seinpre é o da outra. En 
definitiva, unha afectividade rota, desfei
ta. Están afectivamente destruídas. De 
confían de todo o mundo. 

-Alguphas, ademais, teñen filliños. 
-Practicamente todas, e as menos espe-

lidas filáis dun. Son. unicamente ftllos para 
º· sufrimento, porque' non saben . darlles 
agarimo nin protección. Atendidos por 
unha señora. maior, que coida de varios 
deles, esta failles pagar moitísimo. O fillo 
é sempre unha carga, proceden dun erro. 

~ 

Mesmo ás veces son expresamente queri-
dos polo cpulo, para que elas non Qe esca
pe. Son tillos rexeitados. case sempre: 

-Verdadeiros refugall'os. ¿Que face
des con eles? 

-Os nenos, xa dende o embarazo, son 
tema de todo o noso interese. Saúde, 
ro?pa, escola, etc. Sabemos que é moi 
dificil chegar a eles, pero ternos dez uni
versitarios que lles axudan nos labores 

Pola dignidade 
Convers~ 

. -

escolares da semana,, dous por día. Dende 
aí se chega, ·ás veces e con ;náis realismo, 
ás súas familias. - · · 

-Pois d~ familia fal~s, _¿que r~lación 
inanteñen as prostitutas coas súas 
familias de orixe? 

-Relacións distantes. S~mpre se pros
titúen fóra da propia ci~ade para non 
avergoñaren á familia. Mesmo cambian 
de nome propio. Tamén · cámbian ·moito 
de sitios, porqu~ discuten coas donas do 
bar. As enc.argadas da b.arra son. vellas 
prostitutas, anque non propietarias, que 
os amos adoitan ser homes que rexentan 
o negocio a· distancia. Están en réxime d~e 
alugueiro: a encargada ten que pagar e, 
para iso, cóbralle á prostituta cincocentas 
pesetas de cama por cada ~lient~. 

-¿Cal vén seudo, por termo medio, 
a vida activa dunha prostituta? 

-Ata os 50 anos aproximadamente. N 
.Pombal, a prostitución é barata e cotrqsa. 
Nos clubes funciona algo mellor. Algun
has rapazas están pola mañá aquí, no 
barrio., ·e de noite van ó's clubes. O seu 
horario de traballo é de 1 o da maña ata ás . 
dúas do mencer. Pasan todo o día nese 
ambiente e realizan as ".Omid~s nos bares 
da zona. A súa vellez adoita ser afectiva- · 
mente moi negativa. 

· -E· nese ambiente cotroso e tan esca
samente hixiénico haberá problemas de 
saúde. 

-O tema da saúde prepcúpanos moito. 
Vén agravado pola existencia de portu
g~esas, que n''on dispoñen .de cartilla 
,médica e, polo tanto, non gozan de reví
sión médica. E, como· son europeas, non 
son ilegais, como sucede coas dominica
nas · e outras. Existe mo~ta enfermidaoe 
venérea, anque a siqa non é frecuente. 



das proStitutas 
icOn Nati 

-¿Calé a .situación legal da prostitu
ción? 

-Non ·é legal. S~ o fose, poderiase esi.,. 
xir un recofiecement.o médico. Para a 
saúde delas -tamén 4os clientes-, sería 
mellor. As· prostitutas son toleradas, n~n 

•perseguidas. · ,.. 
-De aí que se chamen 

casas de tolerancia. ¿Que 
tipos de clientes reciben? 

-Esta prostitución bárata 
nútrese de persoas mai~res, 
moi deterioradas, a maior 
parte xubilados, que capdo 
cobran van e ás veces for
man · colas . . Tamén moita 
xente alcohólica. · 

·-Se che pido imha ins
tantánea psicolóxica sobre 
a ~tia personalidade, ¿'cal 
sería a fotografía? ' 

-Dende o Ce'ntro da 
Muller Vagalume que crea-· 
mos con Cáritas e contando 
cos clubes da periferia, coñe
zo unbas 70 mulleres. Dirfa· que están 
desencaixadas, desestructuratlas., Case 
que todas foron viol~das rla infancia, 
varias delas con fillos dos propiQs pais 
que abusaron ·aélas. A súa mentalidade 
ppde resumirse. así: "Eu non son coma as 
demais, só vallo para is to". Se alguén- . 
rexeita esta profesión son precisamente 
elas. . · ~ 

-E dende o Centro da Muller aten-, . 

déde-los seus problemas., 
-Prestamos orientación, colaqoran 

unba psicóloga, unha xinecól.oga, un 
médico de medicina 'xeral e .un ATS ou 

· ~sistente técnico san.itario. Dámoslle 
moita importancia á medicina. Tamén 
nos ~xuda ' unha ·profesora ·de pintura, 
·unh(;l ama de casa, . cinc:;o mestres, tres 

. umversitarios. Ternos un pi~o en ·Poza de 
Bar que funciona de 4 a 8 da tarde. A 
prensa· informa de que vai haber ~nba 
casa de maltratadas no- edificio de Raíña 

- Sofía, e is~o debería ' ser 'un segre,do, 
como é lóxico. 

-¿Sodes optimistas sobre o alcance 
do voso labor? 

-U ha idea que q'ueremos meter na 
mente dos .voluntarios que nos axudan é 
esta: "ternos que darnos con toda ilusión e 

capacidade, pero nunca veñamos esperan-: 
dp éxito, hai que respecta-lo ritmo das 
prostitutas. Isto supó:p. estarmos abertas a 

. elas, pero co máximo respecto ás súas 
decisións. Non nos importa o seu pasado, 
é dende x;a -a i:;artir de agora-, dende onde 

ternos que intentar acompañar para ax.u-· 
darmos a medraren, 
· -Resulta unhá obviedade afirmar 

que todo iso custa cartos. 
-Ternos tres nÜllons de pesetas de 

axuda da Xunta1 das . que un millón oito
centas mil se gastan m;> piso. Quédanos 
un millón para. o resto. As C~iblatas de 
Madrid envían · dC?s rnillóns para alfabeti
zar, e bai que lle engadi-lo que eu deixo 
de. gañ;rr polo meu trabillo. A miña casa 
·aporta 4.niillóns e a Xunta 3. · 

-E o voso labor, ¿considéralo fecun
do? 

-Eu creo que se dulcifica a súa persona
lidade. Unha cousa é cando entran a princi
·pio de curso .no Centro da Muller e outra 
ben distinta cando saen. Van aprendendo a 

· traballar en común. Van curando da súa 
agres!vidade e mesmo o rostro lles cambia. 
Acoden uns 16 diarias ó Cen.tro coma 
matrícula, con av.ali~cións. trimestrais . . 
Escóita~ell~s dicir: "Este é o único sitio 
onde me sinto muller; onde se me escoita". 

-¿Como funciona a sesión no Centro? 
-As do club érguensen do leito para 

vir. Esixímoslles puntualidade. Faise 
un descanso para tomar café. Tamén se 
lles pagap. mil pesetas diarias. Se así 
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non for, niil virían ó Centro nin os clu
bes as deixarfan vir. Ademais da aten
ción no Centro, realizámo-lo acompa
ñametito de continuo ó Xulgado ou ó 
Hospital. Incluso a. policía nos avisa: 
".Hai un ha muller detida, sube a vela". 

T~mén irnos ó cárcere de 
A Coruña., Lugo ... Mánda
selles algún diñéiro para 
datas concretas e moi 
familiares: Todo a prol da 
súa · dignidade, vendo 
cómo as tratan e cómo 
levan os seus asuntos. 

. -Serán solidarias entre 
. elas, ó estaren na mesma 
desgracia . . 

-Moi pouco. A vida fíxo
as insolidarias. Se vai un 
señor ó bar, a prostituta ten 
que se adiantar á súa com
p añ éira para conquistar 
antes ca ela un cliente que 
lle vai dar para comer. En 
cambio, perante a enfermi

dade ou a inxustiza, daquela fanse moi 
. solidarias. 

-Se alguén che p~eguntase que resu
mises nunha frase curta cal é o voso 

. obxectiv9, ¿como o resumirías? 
-Téñoo moi cláro: a súa dignidade. O 

óbxectivo é que poidan deixa-lo seu tra
ballo despersonalizador. Pero é un obxec
tivo a longo prazo. De momento, que dig
nifiquen a súa vida, mellorando a súa 
saúde, que sexan máis felices. Que coñe
zan os seus valores, por exemplo, sendo 
capaces de aprender a pintar, a facer cou
sas, coma cociñar. 6 gran obxectivo é a 
autoestima, porque non se queren a si 
mesmas. 

· -Permíteme que me emocione por 
este labor de liberación e que che pre
gunte coiµo incide todo isto na túa 
vocación cristiá. . 

-Elas· son o máis importante na nosa 
vida. O rezo dos salmos teñen outro 
sabor. Moitos salmos parecen. u,11 clamor 
delas: se soubesen expresalo, ·seguramen
te faríano así. Todo cambia de visión des
pois de coñecelas. 

-En nome de Irimia, graciñas por 
esta páxina fresca de Evanxeo. 

Pepe Chao 
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TESTEMUÑO 

Un día na vida de Ramón 
Hai meses hoúbo unha. v.iva polémica, cando este home, que rt!ivindica o dereito a 

morrer, estivo en tódolos titulares. O tema era a eutanasia, o dereito ou non a decidir . 
sobre o final dá propia vida cando xa non. se que re seguir vivindo nunhas con.dicións 
que se consideran inr¿ügnas. Moitos Jalaron e sentenciaron a partir 4a persoa de 
Ramón Sampedro, veciño de XuñQ, no Porto do Son, que se resiste a ser unha .cabeza 
viva pegada a un corpo morto. Moitos menosforon os que escoÚaron. . 

Agora, pasado o vendaval, quixemos escoitalo de vagaf. E aquí está .o que · n~s foi 
dicindo, a súa forma persoal de ve-la vida, a sociedade, a educación, a relixíón. Esa é 
a súa experiencia interior, propia e irrepetible. Desde aí e desde a súa tremenda situa
ción física pide que alguén poña fin ós seus díás . .Escoitalo, dá que pensar. 

-¿Que· fas durante o día? 
Parte del, · coma todo -o 

mundo, durmfndo, e a outra 
parte tratando de manterme 
esperto, é dicir, non deixarme 
levar polo inimigo máis des
tructivo do ser humano: o pra
centeiro e doce sopor da pereza 
mental. 

-¿Que fago ó longo dun día 
calquera? · 

Esperto ás oito e media da 
mañá e adormezo -9 que se pode 
chamar acostarse- arredor das 
once da noite. <;on catorce ou 
quince horas de día por <liante 
hai que impoñerse unha discipli
na mental , un ritmo, unha obri
gación de pen ar, un-método, de 
c nccntración, para non caer no ,. 
vicio de ofr en escoitar ou mirar 
en ver. Non caer no vicio de 

e coitar ou ver sen senso crítico. 
Pensar é o único que ·nos con
verte en persoas adultas e madl;l
ras. Pensar é o que nos converte 
en seres libres e humanos. 

Para conc,entración e memo
ria aprendo poesías de memoria 
ou exeFcicios de cálculo mental 
que repito de vez-en cando. 

De 12 a 15 e de 19 a 22 leo 
ou escribo cousas coma esta, 
segundo o pumor. O resto do 
tempo escoito radio e miro tele, 
maiormente documentais e cine. 

Para alguén que non ten 
unha ocupación física laboral, o 
traballo máis grande que ten é 
pasa-lo tempo buscando cómo 
ocupar o tempo. En fin, que se 
un se deixa levar, se se resigna a 
ser unha cabeza viva pegada a 
un corpo morto, o seu papel na 
comedia da vida acaba sendo tan 
&burrido coma a dun obrero cal
quera que teña que traballar por 
necesidades económicas e non· 
por pracer. Total, que sempre 
cae un na conta de que todo ser 
humano acaba pensando sempre 
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no mesmo. Cada q11én preten
d~ndo o seu propio ipealismo: 
que ·a dor sexa a mínima, e 
acada-1<? máximo pracer co 
mínimo esforzo. E seguindo con .; 
estas reflexións . .tamén se acaba 
sempre pensando que hai moitos 
principios a poñer en tea de 
xuízo. A criticar, pois moitos hai 
que conseguen o seu máximo 
pracer a custa da dor dos 
demais. Se pensamos ben, sem
pre chegamos á mesma conclu
sión: que desexamos equilibra
lo pracer coa dor entre os seres 
humanos, aínda que sempre hai 
algunha autoridade. que o ten -ó 
parecer- todo previsto . Sen . 

embargo, a riquez.a 
· non se reparte , .. ª 

miseria non se evita, 
e a hipÓcrisía ~onvér
tese, en arte de vivir. 
E os vividores · en 
autoridades mo¡ais: 

A forma máis 
proveitosa ,de pas·a-lo 
tempo -se queremos 
f acern9s persoas 
adultas e responsa
bles da parte que nos · 
toca para defender 

· liberdade, xustiza e a 
igualdade- é o exerci
cio mental de facer 
u'nha ariálise crítica 
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Ramón Sampedro, tetrapl&xico, respondeu ás 
nasas preguntas por escrito, empregando .a 
poca para move-/o éoligrafo sobre o papel. 
Velaqu(unhq das páxinas que nos entregou. 

'de todos aqueles principios éti
cos e morais cos que nos educa
ron, pais, mestres, Estado e reli
xión. Educamos a nós mesmos é 
a única forma de madurar, psi- . 
coloricamente. É o traballo máis 
importante que ternos que facer 
dempois ·de saír da escola. 

Pero non nqs chega -por moi 
ben que o programemos, o 
tempo- parí! libramos da caótica 
síndrome de _regresar ó b~rce. 
Para entenderse un- ~onsigo 
mesmo -e un cos demais, coma 

. en todo cémto- hai que comenzar 
polo principio. 

· -Dáslle Iogo unha impor
tancia decisiva á educación.· 

Deixando á parte como, 
cando e porqué nos xeran, a pre
gunta, en efecto; · é ¿para que e 
como nos educan? As castas pri
vilex!adas ou acaparadoras utili-

. zan tódolos coñecementos cien-
. tíficos para in;struír ós ·seus 

"retoños" e mantelos en pe{ecto · 
estado psíquico e físico co fin de 

. mante-la vanta:xe de ·casta dome
ñante. Ao resto, a masa , o raba
·ño, -quero pensar que con boa 
vontade- edúcannos para que 
sexamos mansos, .obedientes e 
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crentes. Se facémo -lo que nos 
· mandan, premio. Se nos rebela-

mos, castigo. . 
Co premio, e co ·castigo' amé.s

transe e domestícanse os animais. 
condicionámolos psicoloxica
mente para que nos obedezan e 
sexan mansos. 

A educación non pode se-lo 
mesmo. Non pode se-lo castigo 
nin o rezo humillante e rogador. 
Debe ser razón crítica, rebeldía, 

· anarquismo, respecto, integrida
de: nunca fága-fo que che man
dan, fai o que debes. ¿Pero como 
madurar humana e· racionalmenté 
se· nos domestican?. A contradic
ció:q vén dende o berce xa~ Ca'ndp 
choramos porque o noso desexo é 
que nos collan no colo, tócannos 
un axóuxere para que miremos 
para -o outro lado, para que 
renunciemos á nosa- vontade de 
liberdade. Case .que sempre ·gaña 
o máis forte e poderoso. Algúns 

· nenos conseguen que os collan, 
outr:os resígnanse e renuncian, 
uns poucos acában entrelados 
contra unha parede por outro 
l}eno grande xa domesticado, 
pero furioso-e. resentido. 

-¿F41las dunha deformación 
progr~mada? 

Os pais con boa vontade é 
inconscientemente, ensfaamfüs a 
o'bedecer ·para que sexamos 
mulleres y homes de proveito e . 
de ben. Pero ó mesmo tempo, a 
medida que irnos medrando, 
vannos esixindo que non teñ~
mos medo, que teñamos deter~ 
minación e carácter de triunfa- · 
dor, que tomemos decisión por 
nós mesmos con senso crítico e 
sensatez. 

Ante tanta disparatada con
. tradictión._, tanto despropósito , 
non sei por que se estrañan tanto 

· as autoridades éticas e morais .da 
violencia gra:tuíta e os país pola 

·falta de respecto e insolencia 
dos fillos _-da xuventude, coma 
se di-; só se ·colle o que s·e 
sementa. Cando se escomenza a 

. querer formar unha conciencia 

. crítica á xuventude, é demasiado 
-tarde para case que todos. Do 
prfmein;> que se decatan é de 
que os priineiros deshonestos· 
son os propios pais, porque lles 
pintaron un mundo marabilloso 
que non existía. Queren regresar 
atrás e d~cátanse de que non é , 
posible. O caos aparece. Non 

saben -a quen facer responsable ' 
porque non saben · analiz.ar criti
camente. Si, seus pais son· o&, 

· responsables parentes, pero os 
. responsables verdadeiros '_son os 
que· lles dixeron a séus pais 
cómo lle tiña que facer para 
.aceptar a lei do' ~áis forte, 
cando quería saír do berce en · 
busca do movemento e 'dá liber
dade. O que· non debían facer 
era tocadle un axóuxere, facer
lle unha cucamona para que 
mirase para o outro lado, ·senón 
collelo no colo e con·c;:ederlle o 
desexo e a vontade da liberdade. 

· Os pais, ' por deixar~e levar 
pola pereza mental, levan dende 
hai moitos séculos convertidos en 
~olaboradores inconscientes nó 

· · amestramento dos seus fillos para 
,que sirvan ó poderoso e protector 
patrón Estado, mais a súa 
alcahueta e astuta colaboradora 
relixión. 

-¿Con que actividades dis
frutas máis? 

PaÍadoxalmente. coa activida
de, ou coa non actividade de dur
mir. Cando soño, son un corpo e 
unha mente en equilibrio -unha 
persoa normal-. 
- Gústame -cando estou esper
to- curiosear por. temas científi-. 
cos. Uilha razón pura, unha críti
ca sen violencia, o que se chama 
unha conciencia con conciencia 
.será -é-· o novo ·paso na historia 
evolutiva da especie humana. 
¡Nuñca hai volta atrás_!. Na vid~ 
só se pode ir máis alá. 

-¿Que ·cousas· te iIJcomo
dan? 

A pereza mental de todos · 
aqueles que. presumen de pasotas. · 
Non se pode ser nada. Ou es· 

-absolutamente pasota,' e pasas de 
vivir suicidándote, ou tes que 
pensar en que parte estás , ou· 
como e 9nde queres estar: ou · 
estás onde che mandan, ou estás 
onde d~bes, ou estás .onde queres. 

Incomódanme os que fan o 
qµe lle mandan e non o .que 

· deben, E incomódanme os que 
din que Deus está cos que s.Ofren, 
se o .que sofren é f ame ou calque
ra tipo de opresión política ou. 
relixiosa. 

Incomódame que-alguén' diga 
que o sutíimento ennobrece, por
que se é así non se debería loitar 
contra a inxustiza, a escravitude, 
a desigualdade ou o- crime. 

. .. 
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ECOLOXÍA 
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A necesida~e d~ auga 
Ternos xa indicado cómo a 

auga é o corazón e a vida de can
tos habitamos sobre o planeta 
Terra. Hoxe irnos insistir sobre as 
necesidades que os homes ternos · 
de auga. 

As augas dos ríos . 

As comunidades humanas 
dependeron sempre, ó lon~o da 
historia, da auga; nomeadamente 
das augas superficiais: lagos ·e 
ríos. 
· As augas dos ríos fon?n, e son~ 

o medio fundamental .de aporte de 
augas limpas; peró cómpre recor
dar que, ademais, os ríos cumpren 
outras misións: 

- Serven coma . can}~ qe comu
nicación entre diferentes vilas. · 

- Son o vehículo de dispersión 
do refugallos domésticos, agríco
la e industriais derivados da nosa 
acti vidade diaria. 

Á degr~dacián do Miño incide. directamente ·na cualidade da auga da traída. 

. - s .on lugar de · lecer: pesca; 
natación, remo, dive~sión,... · 

Polo dito entendemos cómo e 
por que as grandes vilas naceron 

, e se desenvolveron a carón de 
grandes masas de auga de cu~li
dade . . No no so país vilas co;ma 

- Ribadeo, Ribadavia, Xinzo, 
Sarria, Padrón, Lugo, Ourens,e, 
Santiago, ... e tantísimas outras 
naceron coma asentamentos na 
proximidade dun río. 

Coidar dos ríos 

A pesar da total dependencia · 

nosos ríos parecía un ben grat:uíto' 
e. ilimitado; polo que _se emprega
ron sen ningún tipo de coidado . 
Hoxe escornenz.amos a. paga..:fas 
consecuencias, os nosos ríos están 
enfermos. 

O abuso no con.sumo das 
augas, o exceso de refugallos 
(augas residuais, adubos, augas 
industriais, etc) engadidos ó~ 
ríos están a orixina-lá súá. inca-_ 
pacidade para se depurar e, 
coma consecuencia, atópanse 
enfermos. 

A morte dos ríos 

Leinbrémo-lo que aconteceu 
da nos a civilización verbo da na historia con tódolos países que 
necesidade de auga de boa cuali- mataron os seus ríos; falamos xa 
dade, ata o de agora, non houb.o . de Mesopotamia. A morte dos 
moita preocupación pola conser
vación dos nosos ríos. A auga dos 
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ríos leva de seu á morte das civili
zaCión. Necesitamos das augas 

puras .P·a.ra vivir; sen augas pur~s a 
vida morree as civilizacións desa- · . 

parecen. 
Os nosos ríos hoxe atópanse 

enfermos. Din o's científic;os, os 
naturistas, os ecoloxistas, etc,' que 
se non tomamos medidas, poden 
morrer. Vese doadamen'te cómo 

está a desaparece-la fau11:.ª piscí
c ola, cómo .están a medra-las 
malas herl;>as, .-etc; todos estes son 
síntomas· da súa enferniidade. 

Cómpre coidar dos nosos ríos. · ' 
Ternos que escomenzar por non . 
erifenp.alos máis e logo sandalos. 
Necesitamos a auga dos ríos para · 
vivir. Non sex.an:los suicidas. Se 

matám<:>-la vi~a dos ríos, estamos 
matándonos a nós mesmos. 

Manolo R. Bermejo 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 75) 

Sansón engedellouse (Xuí 1 ~) 

1E foi Sansón a Gaza e vio alí unha 
muller prostituta, e achegouse a ela. 2E 
déuselle-la noticia ós gazatitas, dicindo: 
"Anda por aquí Sansón". E fixéronlle 
un cerco e axexárono toda a noite á 
porta da vila, agardando toda a noite, 
cavilando: "ó chega-la luz da mañá, 
matarémolo". 3E Sansón durmiu ata a 
media noite, ergueuse a media noite, 
agarrou as follas da porta da cidade, 
cos dous esteos, e arrincounas coa tran
ca, e púxoas enriba dos ombros, e 
subiunas ó come do monte que está por 
riba de Hebrón. 1 ' 

O relato é altamente fabu[Qso e historicamente inversosímil, pero a intención do 
autor -e do .escriba que posteriormente · engade causas-, é a ·de deixar en ridículo ós 
filisteos. 

. 
4E despois disto namorouse dunha muller, no val de Sorec, que se chamaba Dalilah. 5E 
subiron onda ela os príncipes dos filisteos e dixéronlle: "Sedúceo e pescuda de onde lle vén 
a forza e de que xeito lle poderemos, para amarralo e sometelo. Daquela darémosche cada 
un de nós mil cen siclos de prata". 

Por tres ~eces Sansón engana a Dalilah e cando os filisteos van pillalo, a súa prover
bial forza resolve a situación. 

[ ••• ] 15E díxolle ela: "¿Como dis 'quérote', éando o teu corazón non está· comigo?. Van tres 
veces que me enganas e non me amosas de onde che vén a túa gran forza". 16E como ela se 
poñía pesada coas súas queixas de tódolos días e o atormentaba, ata chegar a ter angustia 
de morte o seo espírito, 17entón el amosoulle todo o seo corazón dicíndolle: "Nunca subiu a 
navalla polá miña cabeza, pois son nazir de Deos desde o ventre da miña nai. Se fose rapa
do, arredaría de min a miña forza, e languecería; e sería coma un dos outros homes". 2 

· Pero a forza non era das guedellas, senón de lavé. Dalilah aproveita e avisa ós filis-
·teos: 

[ ••• ] 19E adormeceuno á calor dela, e avisou a un dos bornes, que lle cortou os sete guedellos 
da súa cabeza. Entón comezou a enfraquecer, ata perde-la' forza qqe tiña. 26Ela berro11lle: 
"¡Os filisteos vanche ó lombo, Sansón!". Entón el espertou do sono e dixo: "Sairei coma as 
outras veces e ceibareime" (sen saber que Ó Señor se arredara del). 3 

Plllárono os filisteos, Baleiránronlle os ollos e puxérono no cárcere a moer como se 
fose un xumento. Pero o cabelo ía medrando e a forza de lavé tornaba. Os xefes filis
teos burlábanse del e organizaron unha festa ó deus cananeo da fertilidade Dagón na 
que Sansón íafacer.de bufón no adro do templo. 

[ ••• ] 26E dixo Sansón ó' rapaz que p levaba da man: "Sóltame e déixame encostar nas colum
nas que sosteñen o edificio, para que descanse sobre elas"~· [ ..• ] 27(0 edificio estaba cheo.de 
homes e mulleres, e estaban alí tódolos príncipes dos filisteos; na terraza había uns tres mil 
homes e mulleres prese~ciando os xogos de . Sansón 28E clamo u Sansón polo Señor deste 
xeito: "Meo Señor lavé, lémbrate de min, prégocho, e :enfortéceme soamente por esta vez, 
oh Deos, de xeito que me vingue dos filisteos polos seos dous olio 29E apalpou Sansón as 
dúas columnas do medio, nas que se apoiaba o edificio, e fi,xo forza sobre elas, nunha coa 
man dereita e na outra coa esquerda. 30E dixo Sansón: "¡Morra eu cos filisteos!". E turrou 
con forza e caeu o edificio enriba ,dos príncipes e de todo o pobo que había nel. E así foron 
máis os que matou ó morrer dos que matara en vida~ 

Morreu matando, pero os filisteos eran fortes e cumpría unha institución que dese 
unidade a tódalas tribos e tivese un exército organizado. O libro dos Xuíces (21,25) 
remata con este salaio de saudade: 

Daquela non había rei en Israel e cad3:que facía o que lle viña en gana. 

Xosé Chao Rego 

1 Gaza é unha das cinco cidades 

filisteas. Alí baixa Sansón para 

face-lo golfo. Pero os xudeus non 

lle daban importancia a este tipo 

de relacións sexuais. O rigor 

sexual o cristianismo non o tomou 

do xudaísmo, que era moi toleran

te, senón do mundo helénico, que 

profesaba un dualismo antropoló-

. xico: a alma, boa, o corpo, malo; 

polo tanto, as relacións corporais 

eran un triunfo da materia sobre do 

espírito. Referirse á represión 

sexual xudeu-cristiá e falar por 

falar. En todo caso, o pecado de 

Sansón non é sexual, senón poida 

que relixioso: unirse cunha inimi

ga de Israel e, en consecuencia, 

cunha persoa que tiña un deus dis

tinto · a lavé. A terceira muller, 

Dalilah, será mostra <leste desastre. 

2 O voto de nazir ou nazireo prohi

bía, entre outras cousas, barbear e 

raparse. O importante era a crenza 

popular de que a forza de Sansón 

se atopaba no seu cabelo, nas gue

dellas. Esa relación máxica entre o 

cabelo e maila forza física non é 

exclusiva de Israel e atópase no 

folclore doutros pobos. Tamén é 

símbolo do vizor sexual nos homes 

e do engado seductor nas muQeres. 

En definitiva, que Sansón engede

llar engedellouse coa tal Dalilah e 

ela tronzoulle as guedellas. 

3 Estamos falando dos xuíces, eses 

personaxes carismáticos que eran 

escollidos por lavé e que gozaban 

da súa forza: o espírito de lavé. 

Esta forza era para a liberación do 

pobo. Sansón, o forzudo, facía 

demostracións de musculatura, 

pero detrás del estaba outra ener

xía espiritual. 

IWtlA -13 



ACTUALIDADE 

. · O mellor residuo é o que non se produce · . 

A ta hai pouco tempo, as materias primas eran 
baratas. Esta era a causa fundamental de que, en 
lugar de aproveita-los residuos industriais, se utili
zasen directamente os elementos tal como se extra
en da terra. Aínda en certos casos nos que o apro
veitamento dos productos de desf e ita da industria 
supoñía unha vía máis económica para a produc
ción, esa posibilidade non era tan sequera tomada 
en conta ... 

Deste modo desenvolveuse de maneira esaxerada o 
proceso de envasado na industria. Neste negocio 
hai investidas grandes sumas de diñeiro. Gran 
parte dese diñeiro emprégase na investigación de 
novos materiais, a pesar dos grandes inconvenien
tes que supón a utilización de envases desbotables, 
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tanto pola enerxía que se estraga coma polo alto 
. grao de contaminación que producen eses mate
riais. 

Resulta estraño mercar algón producto que non 
estea empaquetado ou enyasado e cada vez é máis 
común encontrar productos_ no· mercado dobre ou 
triplemente ·empaquetados, resultando en moitos 
casos máis caro o envase có producto envasado. 
Non só mercámo-la mercadoría senón tamén a súa 
,envoltura que, á súa vez, incrementa o prezo de 
compra e produce unha meirande acumulación de 
desperdicios. 

(HoJger Strohm. Manual de educación ecolóxica) 
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O NOSO TABOLEIRO 

. IX ASAMBLEA DE ENCRUCILLADA 

Un ano máis, o Colexio La Salle 
de Santiago acolleu a Asemblea de 
Encrucillada, que xa vai pala súa IX . 
edición. O tema qu;e nos reuniu, en 
torno · ó que falamos duránte os días 
dous· e tres de decembro, f oi o de 
Xesús, hoxe. 

Xesús, hoxe... ¿Ten sentido esta 
formulació~? ¿É que acaso o Xesús · 
dos nosos días {distinto ó de hai 
cincocentos ou dous. mil anos·? 
Engracia Vidal, que se encargou de 
presenta-la Asemblea, respondeu a 
esta pregunta cun si e cun non. Non, . 
porque o Xesús hjstórico, que viviu 
·en .Palestina hai vinte séculos, tivo 
"unha única realización no tempo". · 
Si, porque a imaxe, o recmdo, a 
vivencia que · os cristiáns ternos del 
pode ir cambiando, mesmo ó longo 
das distintas etapas da vida dunha 
mesma persoa. 

· · O Xesús da Historia 

Rafael Aguírre Monasterio pro
nunciou a · primeira conferencia da 
Asemblea, _titulada Aproximación 

. actual ó Xesús da Historia. Por el 
soubemos que a cristoloxía do~ 
nosos días, apoiándose en ciencias 
coma a antropoloxía cultural e na 
arqueoloxía, ten,ta situar a Xesús na 
cultura mediterránea do século I, 
para poder coñecer e entender 
mellor a súa figura. 

Nesta liñ~, explicounos que na 
Galilea de hai 2000 anos a dinastía 
herodiana reinante estaba impulsan
do un proc.eso urbanizador qu~ . traía 
consigo fortes transformacións -eco
nón;úcas e sociais. Dunha "economía 
da reciprocidade" -familiar, de auto
consumo, caracterizada polo esta
blecemento de relacións solidarias, 
coma o perdón ou o pagó das débe:.. 

das ós parentes- a unha "economía 
de redistribución"," cun pode.r centra
lizado e forte que concentra os bens 
e cobra impostos demasia~o eleva
dos para_ a~ clases baixas. Xesús de 
N azaré, procedente do mundo rural, 
pero coñecedor e .detractor das 
inxustizas que traían consigo as 
cidades, falou do Reino con imaxes 
tomada .. <lesa o~ganización propia. da 
economía da reciprocidade; imaxes 
que el leva. máis aló do .ámbito da 
familia. 

Xesús, o Cristo · 

Coa conferencia de Andrés 
Torres .Queirugá, Confesar hoxe a 
Xesús coma Cristo, demos un paso 
dende a historia á fe. Durante moito 
·t_empo, os cristiáns tiveron clara a 
divindade de Xesús, pero atopáronse 
con dificultades para entende-la súa 
humanidade. Hoxe, moitas veces á 
luz dos datos históricos que de El 
ternos, preséntase para moita xente o 
problema contrar'io: Xesús paréce
nos tan humano que nos custa traba
llo ve.:.la súa divindade. 

Para Andrés Torres, esta dificul
.tade non debería existir. Na ment 
lidade mítica enténdese o di vino 
coma o que se at~pa fóra do · 
mundo: canto máis estraño sexa 
&lgo, máis próximo estará a Deus. 
Nós, en cambio, podemos com
prender que D.eus é un pai _creador 
que nos fai, continuamente e cada 
vez máis, persoas. Canto máis nos 
construamos coma homes, máis 
nos ahcegaremos a El. Para ser 
divino; Xesús non ten por que dei- . 
xar de ser humano, senón todo o 
contrario. En palabras de Leonardo 
Boff, citadas na conferencia: 
"Humano coma Xesús só pode ser 
Deus mesmo". 

Teoría e práctica 
Dogmática cristolóxica e loita 

pola xustiza foi o título da derradei
ra das conferencias desta Asemblea, 
a cargo de· J. Ignacio González Faus. 
Ó anaÚzar algúns dogmas da Igrexa 
primitiva -Cristo é verdadeiro Deus 
e verdadeiro home, o Pillo é con
~ubstancíal ó Pai- descubrimos que 
a confesión e a crenza d~stas verda-

. des de fe .non se,. poden sep~rar 
dunha determinada posta en prácti
ca. A verdade cristiá ten que facerse 
na praxe do amor. Á confesión de fe 
debe· ser dinámica e xerar, polo 
tanto, un cambio. 

Xesús é encarnación do compro
miso público de Deus para a libera
ción dos pobres. A no~a tarefa pola 
xustiza supón continuar. esta encar
nación: Velai a vocación do home. 

A Eucaristía' 

Pechámp-la mañá do sábado 
cunha Eucal'istía que preparou o 
Equipo de Catequese de Galicia. Ó 
comeio da celebración presentárdnse 
no altar praios de barro cheos de 
terra procedente de distintas partes 
do noso país, igual que viñamos de 
lugares diferentes de Galicia as per
soas que participabamos na eucaris
tía. Máis adian.te, xuntámolas tódas 
nunha soa, porque '"nesta nosa terra 
aínda queda moito que facer, dife
rencias que de~truír, barreiras que 
romper, atran~os que superar". Dese
xabamos que este xesto de mesturar 
tódalas terras fose "signo dunha 
Galicia máis unida e solidaría". 

ó final da celebración, cada un 
de nós encheu unha bolsiña con esa 
l)lestura de terras galegas, que leva
mos para a casa coma recordo da IX 
Asemblea de Encrucillada. 

Beatriz Garcfa Turnes 
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FALANDO CON XEITO . Xesús Ferro Ruibal 

Citos da auga_(9) 
Quere chover · 

Ventar auga alguén ou Chamar pola 
auga é existir indicios de chuvia inmi
nente. Cando as pedras dq Xalo choran, 
auga ventan. Neve que ca(! na lama por . 
auga chama. 

O repertorio reza auga é existir prog-
nóstico de choiva. · 

Quere chover ou Trae-la ·auga é ser 
inminente a chuvia despois dalgún outro 
fenómeno que a anuncia. Por iso di o 
refrán A neve ennba da lama logo trae a 
auga. ¿Seica quere chover?.- No, ela tar-
dar non tarda. ' · 

Lembrade aquela cantiga infantil, coa 
que tantos ineniños galegos aprenderon 
os números: 

Pola unha, media lúa; 
polas dúas quenta o 'sol; 
polas tres quere chovere; · 
polas catro, nubarróns; 
polas cinco, barcos grandes · 
polas seis veñen do mar; 
polas sete traen mil peixes 
polas oito, sen pescar. 
polas nove, conto contos; 
polas dez irnos calar. 
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¡Vai vir unha chuviada! é expresión 
.que agoira choiva jnminente. 

Air~ de cabra f anada é b vento frío 
que preludia tempo frío .e chuvioso. E hai 
outros indicios .coma 

Vento soán, auga na man. 
Roibéns ó nacente, auga de repente. 
Roibéns de sol levantado, é sinal de 

tempo mollado . . 
Xiada encima de mollado, chov(! de 

contado. 
Arreb_oles de sol posto é sinal de 

te~po enxoito, arreboles de sol 
. levantado é Sina~ de tempo 
mollado. · 

Cando o Pico Sacro pon iouca, auga 
ternos, moita ou pouca. 

Pola vintena · do' Advento, ·veñen a 
tempo chuvia, neve e vento. 

. Abri-lo tempo sig~ífica "empezar a 
serenarse, cesa-los rigores das chuvias, 
ven tos e fríos da estación". 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Non seise é conveniente 
que o irimego se escome 

combatendo o letreiro 
de propaganda de Osborne. 

2. Un decreto do Goberno 
prohibe ter na paisaxe 

anuncios de propaganda: 
unha ecolóxica aldraxe. 

3. Se ademais son rechamantes · 
afectan ·tanto á vista 

despistando ó conductor, 
que pode saír da pista. 

4. Tódolos letreiros foron 
quitados, agás o touro 

deixándome tal indulto 
moito roáis branco ca mouro. 

5. Non saip do ineu abraio, 
,mesmo.'de arrepío tremo 
vendo que quen o indulta 

é ó Tribunal Supremo. 

6. Catro motivos· me asisten 
pra expresa-lo arreguizo; 

non sei se teño razón 
ou xa perdín o xuízo. 

7. A priineira é de xustiza, 
e paréceme fatal 

que saia privilexiada 
unha casa comercial. 

8. A segunda é que o producto 
que anuncia non é inocente~ 

évos coñac, puro alcohol 
que mata a bastante xente. 

9. A terceira é que a imaxe 
do touro tamén abrangue 

unha festa discutible 
con protagonista o sangue. 

1 O. Alomenos en Galicia 
a afección é algo fraca; 

corrida de touros só 
lle interesa á vaca. 

11. Quizais esaxero un pouco 
e es.tou metendo a pata 

pois tamén sei da paixón 
dun b~cerro con gravata. 

12. Cuarto motivo: o' turismo. 
Os que ollen ós ~~teiros 

a enxebre España dos tauros 
encontrarán nos letreiros. 

13. Os patriotas taurinos 
fixérono-la puñeta 
e aí ternos un país 

de touros e pandeireta. 

·-




