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EDITORIAL 

·A Familia. 
Foron demasiados anos de empacho con aquel dis

curso sobre a familia célula dunha sociedade autoritaria e 
berce de inculcación dos principios inquebrantables do 
antigo réxime. Houbo certamente unha apropi~ción inde
bida da familia coma aliada da dictadura. O patriarcé'.l er~ 
a prolongación do dictador. 

A reacción da cultura da esquerda foi a de refuga-la 
familia. Reacción primaria que, aínda hoxe, cando-resulta 
imposible nega-la súa necesidade social, cando hai evi
dencia da estreita relación entre o fracas'o e inadaptación 

. do individuo e o fracaso da súa familia, segue 'habendo 
unha repugnancia cultural fr'onte a unha posible política 
de apoio á familia. 

Sen embargo a realidade da familia é dinámica e 
cambiante e hoxe preséntasenos coma reto de creativida
de e humanidade. 

A historia desta institución, está certam·ente condicio~ 
nada pola súa necesidade e· a súa ambigüidade. 

A familia, nas súas diversas formas, é unha institución 
imprescindible para o equilibrio afectivo e a socialización 
dos nenos e r:ienas. A violencia infantil, ese fenómeno que 
alarma máis ca nunca, parece medrar a medida que os· 
momentos de relación e vida familiar son substituídos 
pola invasión de televisión e 'video-xogos, rn~dios de 
comunicación e socialización moito máis sofisticados, 
pero tan agresivos coma faltos de corazón .. · 

Pero a familia é limitada e ambigua. Ten que asumi-lo 
seu propio drama: non é un fin en si mesma, non é auto
suficiente. Unha familia pechada sobre si m~?ma, neuroti
camente protectora e defensiva, non fai máis que aprazar 
e converter en conflicto unha crise necesafia de crece
mento: os tillos teñen que romper cos pais para encontrar
se a si mesmos e un lugar de seu no mundo. 

Neste Ano Internacional da Familia q~e agora remata 
observouse un movemento de revalorización da familia, 
mesmo desde instancias ·do poder s·ocialista. Convén, sen 
embargo, evitar unha nova i11strumentalización da familia: 
nun momento de desmantelamento do Estado do benes
tar, de recorte de prestaéións e servicios, recórrese á 
familia coma último recurso amortecedor dos co.r:iflictos e 
necesidades sociais. Un recurso eficaz e, sobre tqdo, 
barato, que agacha unha enorme .trampa: é de novo a 
muller quen, a custa de renunc.iar a unha vida laporal, 
sacará as castañas do lume a ur:i Estado cada vez máis 
liberal. 

Pero, por riba de toda manipulación, a familia é, debe 
ser hoxe, unha opción l~bre, gratuíta e. socialmente reco
ñecida. Hoxe hai outras alternativas: a soidade e a esteri
lidade son outra opción que, ó contrario do que pasqba 
antano, está mellar valorada na cultura dominante. 

Cómpre, logo , un novo modelo de familia, creada 
coma escolla consciente e libre e non coma destino irre
mediable, fatal e non querido, resultado dun esvarón ado
lescente. Unha familia comunidade aberta á comunidade, 
que goce co regalo da vida que crea, mesmo sabendo . 
que non lle pertence. 
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O TRASNO 

J 

Daniel López Muñoz 

Feliz ano limpo 
Cando queimen en 

Meirama todo ese 'chocola
te que pillaron no narco
arrastreiro embarrancado en 
Corcubión, ós das mariñas 
coruñesas vainos da-la risa 
parva. 

Menos gracia terá 
cando empe"cen· a queima-lo 
P.V.C., ese plástico. co que 
se fai tanto envase inútil de 
usar e tirar.. A q_ueima de 
P.V.C. produce a temible 
dioxina, que é canceríxena. 

Se o Bloque pres_enta 
unha proposición non . de 
lei pedind~ a suspensión 
do · proxecto de incinerado
ra, o goberno, con C:uíña á 
fronte, di que a emisión 
estará c.ontrol~da e por 
baixo dos límites tolera
bles. Vamos, que si, que a 

· dioxin·a. produ~e cancro, 
pero tranquilos, fiádevos, · 
que lle habemos andar á 
chepa seguido á PENOSA. 
E claro, dáno-la risa parva 
outra vez. · ¡Ai Pepiño!, 
galiñas serán, mais ché~
ranme a can. 

Efectivamente, a estas 
alturas do milenio, xa non 

· colle na fe nosa un futuro 
control da Xunta sobre 

' PENOSA, ' ... nin sobre 
.ENCE, nin sobre ENDE-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

SA. Mellor, que: non se 
molesten en queimar. 

E, cando os de Green-
pe ac e din que o único 
obxectivo razoable é o de 
dioxinas cero, que a solq
ción non é a queima, senón 
a reciclaxe, reutilización e 
reducción de residuos, 
Cuíña di que eso é un pro- . , 
blema . dos Concellos. 
FENOSA diría o mesmo. 

O problema dos resi
~uos é, na súa base, educa
tivo. Estará solucionado 
cando nas nosas casas sepa-

. rémo-lo o papel ~o cristal, 
'o cristal das latas e as latas 
das carapelas de patata. E 
que alguén recolla todo por 
separado. Porq~e todo é 
aproveitable. 

Peto a nosa· mestra 
agora é a televisión. E a 
televisión, _fai o papél de 
residuo de tódolos residuos. 

, Non educa nin sensibiliza: · 
incita ó consumo . inútil, no· 
que seica está a felicidade; 
fai esquece-los auténticos 
problemas medioambien
tais; apámp~nos ata extre
mos insospeitados. 

Da man de tantos que 
andan nesta teima, que non 
son poucos, feliz ano 
limpo. 
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BOA NOVA 

Regalos de Reis 
A VELINA {nai): Non sei que 

lles habemos mercar ós nenos para 
Reís. 

MARCELO (pai): Unha cousa 
de proveito, _muller, unha_ cousa de 
proveito; algo que lles valla para 
algo,, qu"e tampouco é mercar e mer
car e logo non saben que facer coas 

1 cousas. 
AVELINA: Non sei por que 

falas así. Ben sabes que os nosos 
nenos non. andan sobrados de cou- ' 
sas, e ben que as aproveitari. 
· MARCELO: Como ten que ser, 
¿Que queres, que tirémo-los carto~ 
mentres outros tanto precisan deles? 

AVELINA: Pero ¿quen che di 
tal cousa? Ai, hoxe parece que vés 
unha miguiña aborrecido. ¿Pasou
che algo? 

MARCELO: Non me .pasou · 
nada, pero cando viña do .traballo non · 
sei que me daba ver tanto escaparate, 
tanta argallada, tanto gasto, tanto 
consumo. E total ¿p~ra que? Os 
nenos de hoxe están tan aparvados ou 

_ máis ca nós cando eramos pequenos. 
A VELINA: Cala, Marcelo, 

cala, que ti pénsa-las cousas a razón 
do que ti viviches de neno, e os 
tempos camb.iaron algo. ¿Quen 
mercaba daquelas un xoguete? Os 
ricos; pero hoxe hai algo para todos .. 

MARCELO: Xa o sei, e tamén 
ben cadra, pero non . me digas que 
son hoxe máis ledos os nenos do 
que cando nós eramos picariños. 

AVELINA: Pois non sei, igual 
non. Teñen máis cousas, pero posi
blemente non teñan a ·ilusión de 
desfrutal_as e compartifas. _ . 

MARCELO: Ademais eu penso 
que xa ós nenos lles debemos trans
mitir un sentido básico de solidarie-

. dade.: non é ben que eles tiren os 
cartos, mentres outros moitos non 
teñen para comer; non é ben que 
eles xogu~n sós cos seus xoguetes, 
mentres haxa nenos que non teñei;i 
con que x9gar. 

A VELINA: Niso estou de acor
do contigo. E t,amé~ penso que 
nunca máis hai que lles traer xogue
tes de guerra, nin xoguetes -que os 
apampen,. Eu penso que os xoguetes 
deberían tamén instruír ós nenos en 
sentimentos pacíficos, eh capacida
de de.crear e facer cousas. 

MARCELO: Ai, logo, vas 
vindo ó que che eu dicía. 

Toña- (avoa): Moito barullades. 
Aquí tecles, uns cartiños para que 
lles merquedes os Reís ós pícaros. E 
que vos · quede algo para levarlles 
algún galano ós nenos de cas Lucas, 
que boa falla lles fai. 

MARCELO: Gracias, mamá. 
AVELINA: Pois eu tamén che 

hei facer un regafo a ti e a toda a 
casa. Habémonos afiliar ó Sindicato, 
e así recibirémo-la revista do 
mesmo. ¿Paréceche ben? 

MARCELO: ·A min parécemo; 
o malo é se tiramos demasiado pola 
man~a e logo non nos tapa os pés. 
~a estamos suscritos a IRIMIA, xa 
colaboramos na acción do grupo 
cristián, xa demos para o 0,7,. ... 

A VELINA: 'Tranquilo,' home, 
tranquilo. Ternos saúde, ternos tra
ballo, ternos paz, témo-lo agarimo 
de Deus, ¿quemáis queres? 

Ma·noto Regal Ledo 

Aprendices con María de 
Nazaré 

Santa Marí~, Nai de Deus 
Le 2, 16-21 - 1 de xaneiro 

- Deus sempre foi sorprendente. E segue 
a ser sorprendente. Hoxe igual ca na noite 
aquela de Belén está encaprichado en facerse 
ver no medio do máis pequeno, dos máis 
pequenos. E todos quedamos descolocados, 
porque . non imaxinamos que entre a pobreza 
se pbida dar unha experiencia fonda de vida 
chea e feliz, que iso en definitiva é sentir a 
Deus. 

- María tamén aprendeu isto. E apren
deuno da maneira máis sinxela posible: abrin
do os ollos do corpo e da alma, deixándose 
coller pola orixinalidade de Deus, pasmándo
se ante· todo iso cos ~áis veciños, cantando e 
bailando con ledicia, compartindo o que ela 
descubrira. Por iso é a nosa mestra. 

- Coma nos tempos de María, tamén 
hoxe Deus segue preferindo ó pobre para se 
manifestar: na solidariedade dos pobres está 
Deus facéndos~ fondamente solidario; na súa 
ledicia simple e compartida sorrí o mesmo 
Deus; nos berros da súa protesta convócanos 
Deus á única revolución posible, a dos pobre 
con espírito. 

Un servidor para o pobo 
Domingo despois de Reís. Ba~tismo de 
Xesús 
Le 3, 15-15.21-22 - 8 de xaneiro 

- De tanto que lle queremos a Xesús, 
-témoslle quitado todo aquelo que nos parece 
nel máis normal. e máis humano. ¡Como se ser 
fondamente humano resultase contrario a 
Deus! 

- Non sabemos ben os pasos da yida de 
X~sús; pero todo parece indicar que tivo que 
buscar e loitar ata ir dando cunha experiencia 
de Deus feliz e liberadora. 

- No bautismo de Xesús concéntrase 
toda a súa vivencia relixiosa máis limpa e ver
dadeira: sentirse totalmente querido por Deus, 
deixarse arrastrar polo seu Espírito, dispoñer
se a un servicio decidido polo pobo, polos 
pobres, marxinados, pecadores. 

- Nós fomos bautizados no bautismo de 
Xesús; estamos invitados por el a percorrer un 
camiño semellante. Pero moi atentos ó noso 
tempo e ós nosos pobos, pois para os nosos 
pobos nos quere Xesús servidores. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

O ACIVRO É UNHA DAS 
ÁRBORES DO COMEZO DE 
INVERNO que. adorna qs nasos 
montes coas súas. flores máis fer
mosas e agora mesmo producindo 
o seu. froitó de cor vermella e que 
nos demostra que calquera:época · · 
do a~o é boa para crear vida e 
froitos, mesmo no inverno coma 
o acivro.-Por certo, unha vida moi 
compartida con outras plantas, _· 

UN VÍDEO cunha grande riqueza 
pedagóxica e estética e~tan a rodalo os 
1:11embros do Equipo' de Catequese. 
Será estreado co novo~ano, acompaña
do dun libro, e pensado todo p~ra a 
educación da fe ... Chámase: "Éste é o 
m.eu Fillo" ... Os actores teñen ó lombo 
moitas secuencias cte vida e creativida
de como podemos ver: · Andión repre

árbores e animais coma o urogallo ou os corzos que volven a 
inzar. por algunha das nasas comarcas e que tanto necesitan do 
acivro. 

senta aMateo, Eladio Veiga a Pedro, Tereixa Campo é a Magda
lena, Toño. R. J:3asanta é o Cego de Iericó, Xosé M. Carballo é 
un carpinteiro de _N azaré, Luís Otero é un discípulo que deserta e 
volve, Lucas é 'Paco Enríquez e Raquel é a educadora da fe ... 
Toda unha obra de arte e de ensino. 

A LIBERA- . 
CIÓN DOS 
NARCO
TRAFICAN
TES detid9s e 
xulgados con 
tanto bombo, e 
prato, amasa 
ás claras a 
distancia 
entre os pode- : 

CHECHENIA foi inva-
dida polos rusos nurtha · Rus1A 

volta atrás dunha Rusia 
que 'quere. o respecto dos . 
dereitos dos pobos e dos 

· homes, mais Yeltsin 
segue a dar paos de 
cego .. . Aquela. república _ 
·montañosa volve a sufri

c.... __ .._ 

res que non dirixen e as necesidades da sociedade. Tódolos 
implicados do Caso Nécora están na rúa mentres moita: xente 
que ufriu e sofre as súas barbaridades están na cadea, no hospi
tal ou no cemiterio ... 9 s clans _seguen operando e a droga invade 

la avaricia da potente Rusia coma en tempos dos zares, coma en 
mil oit_ocentos cincuenta e nove, que xa forap anexionados. 
Desde aquela gozaron de tempadas de lib~rdade, pero en mil 
novecentos corenta e catro foron os seus habit3!1tes expulsados á 
Asia Central.. . Hai moitas razóns -para sospeitar dos intereses 
bastardos dos rusos: Chechenia é un p·aís rico en petróleo e é 
·musulmán, o que para os rusos significa.ser de segunda división, 
e polo tanto unhos marxinados. 

as nosas co ta e rúas, coma se nada ... Na fotografía, o clamór 
d comarcas coma Arou a e Barbanza .. . 

< -
-
• -

NOVA CA.MP~ÑA .DE DIFUSIÓN .. 

Se a partir de hoxe vos ,chegan dúas IRIMIAS en vez dunha,._ non 
vos extrañedes. Con isto queremos ·- facervos partícipes da difusión 
da nosa revista: 

Durant~ dous· mese~ recibiréde-las dúas, para qúe -regaledes 
un ha delas a quen queirades. A tirada desta difusión será de -1 OO. 
'exemplares, así que a álgúns de vós ~índa ta~daremos un pouco en 
mandárvo-las dúas. · ' · 

lranvos chegando ó longo do ano . 

a ·ue ninguén quede sen coñece-la rev.ista ... 

... e se se subscribe, mellar que mellar. 

Ternos preparado un premio para o nº 500_0 



OS CONTRA TOS DE APRE~IZAXE non están solucio
nando o grave problema labóial deste país; ·ós que si beneficia e 
ós empresarios, que só buscan o emprego máis barato sen ter en 
conta a preparación do· traballador. Así, no que vai de .ano, os 
empresarios con estes contratos puid,(;!ron aforrar uns dez mil 
millóns de pesetas. E os contratos de prácticas que axudaban á 
mellara do nivel do obreiro, baixaron-en picado. 

A SOLIDARIEDAD.E CON 
ENFERMOS medra neste 
tempo de N adal, pero non pode
mos esquecer que hai, cada vez 
máis persoas que entre nosou
tros adican e gastan un tempo da 
súa vida para comunicarse e 
comparti-la dor de moitos enfer

mos das nosas alde~s e cidades. Son v.oluntario~ que dun xeito 
calado, e ·en calquera época do ano, multipliqm estes xestos, 
moitas veces alentados e reforzados. pola mesma diócese. Así 
no Ferrol, o tres de febreiro . teñen convocada· unha xuntanza 
con Xabier Picaza-para reflexionar sobre a dor. O que será un 
encontro moi positivo dada a valía do c9municante, tan ligado á 
Galicia a través dos Frades Mercedarios de Poio. 

O NOSO PORTAL DESTAS 
DATAS está' formado por María de 

' Filipinas, Xosé de Alxeria e o neno 
Xesús de Colomb~a; descubrímolo á 
intemperie · a 1carón do Metro das 
Ve'i1tas , de Madrid. Son tres do s 
catrocentos mil inmigrantes ilegais 
que mal viven neste Estado, dos que 
o novénta por cerito teñen e.ntre 
vinte e trinta e cinco anos. Queren 
traballar e. non vivir do conto. · Moi
tas mulleres s.on explotadas coma 

·criadas e teñen que deixar ós seus fillos abandonados para . 
poder traballar algo. Entre emigrantes legais .e ilegais chegan ós 
oitocentos mil e os de aquí seguimos esquencéndonos de que 
tamén hai un millón e medio de veciños nosos que traballan no 
estranxeiro. 

O VIDRO PODE TER MOITAS VIDAS se o depositamos 
· nos contedores . axeitados, xa que despois 
de trituralos valen par~ a fabricación 
de novos envases. O dez por cento 
da vas.ura que producimos é 
vidro. Por iso, to.dos ternos 
unha respbnsabilidade 
nesta tarefa, urxindo á 
Administración a 
colocar contedores 
en todas .Partes e 
educando ós 
veciños a utili
zalo s, . e así 
aforraras e 
contamina
ción, enerxía, 
vertedeiros 
incontrolados, 
etc. 

MÉDICOS DO 
MUNDO está a 
levar adiante unha 
campaña de axuda 
a ese '"cuarto 
mundo" que vive 

· entre n9soutros , e 
están a vi sitar 
enfermos, .xitanos, 
persoas afectadas 
dalgún tipo de 
drogas, marxina
dos, a ~ódolos que 
non teñen quen 
mire por eles; nin seguros nin ningún tipo de atención. NÓn 

. podemos esquecer que a miseria e a insolidariedade están aquí 
entre nosoutros. 

O AGASALLO DUN 
LIBRO é <? que nos 
vén a facer Bernardino 
Graña, un dos mellares 
escritores do País, Esta
mos ante un libro inoi 
fermoso : "Cristo e San 
Pedro, Peregrinos" co 
subtítulo de Contos 
Populares, e que é pre-

sentado por Edicións Xerais cun gran primor. O libro é marabi
lloso no fondo e na forma que teñen de piesentalo; . son recrea
cións da nosa literatura popular transmitidas ata nós pola tradi
ción oral. Con este libro a editorial escomenza unha nova colec
ción: "Gran Merlín", e que neste caso é unha obra saborosa 
para tódalas idades. 



DENDE A CARBALLEIRA 

O bo sabor da . ,, 
conversac1on 

Aló polo ano mil nove
centos sesenta e oito atopei
me na sala de espera do que 

daquela era meu bispo, D. Xosé Manuel CarbaLLo 
Jacinto Argaya, para facer-
lle unha visita, con outro compañeiro que viña 
de ampliar estudios en Roma. 

Eu entretíñame lendo unha revista de 
Mundo Negro mentres agardaba a ser recibidq. 
Nisto entrou o outr~ e pechei a revista para.ini
ciar unha conversa que agardaba fose animosa 

, e . ilustrativa; porqu~ xa dixen que el viña nada 
menos ca de Roma. 

Aclararei, antes de pasar máis adiante, que 
aquel curso tamén eu o pasara en Madrid. 

Despois dos saúdos de rigor,' trate{ d~ infor- · 
marme sen máis dilación: 

- ¿Que tal por Roma? 
Despois de pensar ben a resposta para no:p. 

dicir inexactitudes respondeull?-e: 
- Poderíanse dicir tantas· cousas de 

Roma ... 
A egúndei: 
- ¿É certo que o Papa está nunha liña de 

mái apertura cós que o rodean? 
Volveu a cavilar moito a resposta: 
- Haberí~ tanto que falar do Vat:lcano ... 
Visto que os temas xenéricos non eran o 

forte das súa~ respostas, fµn ó máís persoal e 
directo: 

- . ¿E ti estudiaches dogma ou moral?· 
Volveu a reflexionar profundamente antes 

de abrir de par en .par as ventás das súas clari
dades: 

- Estúdiache un tantas cousas.; . . 
Eu vol vín a abrir a revista e dicidín pechar 

definitivamente o interrogatorio pata non can
salo; pero despois dun anaquiño de t~mpo foi el 
o que preguntou:_ 

- ¿E ti estiveches este ano en Madri~, 
non? 

Procurando que a resposta fose tamén 
comedida, profunda, clarificante e cordial res
pondín: 

- Andache un por tantos sitios ... 
Nunca tan interesanté me pareceron as fotos 

e a colaboracións de Mundo Negro. 

POLÍTICA 

Empresas públicas 

Na 1 posguerra ~uropea floreceron 
as empresas públicas. Algunhas eran 
_simples herde.iras de iniciativas creadas 
polos partidos ou sindicatos únicos dos 
réximes totalitarios. Outras foron crea
das para fomentar industrias básicas en 

Por Tintxu · 

sectores claves pata a reconstrucción (as do carb9n e aceiro, 
'por e~empio; que logo. darían nace~ento a CECA,' precedente 
do Mercado Común). Outras cubriron o ámbito de servicios 
públicos erí réxime de monopolio ou de sectores neurálxicos 
(teléfonos, telégrafo~, ferrocarrís, ~léctricas, sector bancario). 

En España .tamén se copiou tal modelo e o Instituto Nacio
nal de Industria serviu (como en Italia o ENI) para integrar este 

. tipo de iniciativas e para palia-la falta d_e . inversores privados 

. con suficiente_ emp.uxe en ·moitos deses ámbitos. En Galicia 
toc-ounos a parte alicota· dese entramado. Pero o INI serviu 

tamén logo para socializa-las perd.~s de grupos ~ndustriais fra
casados (ben preto terhos casos coma os de AST ANO ou 
Barreras). 

. Agora a tendencia é outra: no actuar estadio de desenvolve
mento do capitalismo europeo énténdese q~e o p¡a~el da empre

~ª pública é moito máis reducido e só en casos moi contados se. · 
permite que os presupostos ,públicos manteñan industrias ou 
servicios non rendibles. Ese é o nó da polémica actual ·en tomo 
a empresas como· Iberia, RENFE, Grupo· de Ep:ipresas . Álvarez, 

ASTANO, TVE, Santa Bárbara; pero tanÍén é o caso doutras 
que se queren vender, coina ENDESA, Argentaría, INESP AL, 
algunhas delas altamente rendibles. 

Cando chega ·o momento da crise, como é agora en Iberia, 

está claro que os empregados teñen que facer s~crificios, sobre 
todo s.ector~s que estiv~ron vivindo situacións de privilexio, 
como poden se-los pilotos. Pero resulta realmente escandaloso 
cómo os xestores públicos de tales empresas non teñen que 
paga-lo seu fracaso e seguen mantendo postos de responsabili-· 
. dade, con ingresos importantes. As perdas pagámolas todos, a 
través dos presupostos, mentres que no sector privado os res-
ponsables do capital corren o risco de deixar máis plumas 
cando a empres·a fracasa (anque xa se sabe qué hai moitos 

· recursos, legais ou non,~ para salva-los mobles con crebas frau
dulentas e outras trampas). 

, Todos estes ai:itecedentes lévannos a insi;;tir na responsabi
lidade dos xestores públicos, xa sexa ná administración propia
mente dita ou ben na prolongación da mes.rna; nas empresas 
públicas. Xustamente nos últimos anos~ ó tempo que se tende a 
restrinxi-lo sector público industrial e de servicios, ~an nace

mendo unha serie de entidades (ihstitutos, fundaCións e simila
res) qu_e xestionan cada. vez máis actividades que estaban reser
vadas á administración: IGAPE, hospitais do SER.GAS ~ IGVS, 
EGAP, etc. Pero non ternos ningunha entidade pública que tire 
con forza para adiante e cun peso ·significativo nun país no que 
hai poucos empresarios con tirón. 



INTERNACIONAL 

Os límites da tolerancia 

A Unesco propón para este anq que 
e,stá comezando o seu programa 
"19,95 Ano da Tolerancia". Pola 

súa parte o Consello de Europa facilitou 
un· eslogan cun fondo ·significado. 
"Soino_s, iguais, somos diferehtes". Outros 
eslogans tamén positivos propoñ,en: 
"Unha soa raza, ·a raza humané. 

A tolerancia 

Tal como apa
rece nos dicciona
rios, tolerancia 
significa "r~specto 
ou cons1deracióff 
cara a opinións ou 
prácticas dos 
demais, anque 
sexart ·diferentes ás 
nosas" . A toleran
cia; en efecto, é un 
valor que moitos . 
educadores para a 
paz ternos mo·i 
presente e que fai 
que os n9sos 
alumnós atopen un 
criterio para res
ponder a moitas 
situacións, compa
xinado por un res
pecto ós élereitos 
dos demais: 

No mundo 

rexeitament~. Existen desgraciadamente 
abundantes exemplos ·de racismo e 
xenofobia. Así ó inmigrante; ó xitario ... 

. non se lles tolera en canto a que perten- · 
zan a outra cultura, senón sobre todo 
porque a súa presencia significa pobre
za, _marxinaCión, inseguridade, desor
de ... o xitano ou ó . árabe rico non se lle 
marxina. Nótese aquí a evidencia e a 

existen moitos 
motivos de intole-

Só habemos ser intolerantes coa intolerancia. 

raµcia. En_ primeiro lugar existe moi necesidade doutro valór. ético: o respec-
pouco respecto polas diferencias ideoló- to á ~gu<iildade. 
xicas e t'J,mén de' carácter relixioso . A En terceiro lugar as diférencias físi-
historia está chea de exemplos, que ·aes- cas ou fisiolóxicas tamén son causa de 
graciadamente se iepiten nos nosos· días, ráeitaménto·, amparados en razóns reli-
de intolerancia violenta, dura _e inadmisi- xiosa~ e i~eolóxicas. Pénsese nos homo-
ble por parte de varias· reI..txións: os fu~- sexuais,· nos enfermos da Sida, nos 
dainentálismos·, a loita político-relixios·a .._ minús.válidos ... A sociedade adoita rexei
de Xugoslavia, a persecución dos curdos, . tar a toda aqueia persoa que non encadra 
o terrorismo do Ira, en vías de solución~ no seu concepto de normalidade. 
as liórtas entre xudeos e árabes ... Moitas 
destas crenzas pseudo relixiosas parten 
do convencem~nto inxustificable de que 
só as propias cienzas .. son válidas. 

En segundo lugar, as diferencias de 
carácter social e cultural provocan 

Os límites da tolerancia 

Ser. tolerante non significa renunciar 
· ó qu~ un pensa. Non todo debe ser tolera

do. O límite da tolerancia debe estar nos 

dereitos humanos. Neste sentido son tole-
. rables tóda-las diferencias que non vulne- . 

ren os dereitos máis universais e funda
mentais das persoa . Toleraré respecta-la 
dignidade, a liberdade, a vida ... 

Debemos ser intolerantes cos terro
ristas, cdminai-s, dictadores, fanático ... 
porque atentan cqntra eses dereitos uni
versais. 

No mundo 
existen graves 
problemas econó
micos, que produ
cen graves desi
gualdades. Unha 
quin ta parte da 
poboación mun
dial segue vivindo 
na pobreza máis 
absoluta. Morren 
millóns de neno e 
adultos, a cau a 
do in·xusto reparto 
dos recur o ec -
nómicos. Exi ten 
no mundo 50 c n
flicto armados en 
40 paí e . A 
degradación do 
medio ambiente 
constitúe outra 
fonte de tensión 
entre os paíse e 
pobos: a erosión, a 
des~rtización, a 
falta de auga sus-
citan a fame e a 

miseria. A falta de solidariedade e as 
inxustizas agrandan cada vez máis o pro
blema. Millóns de persoas estanse a ver 
obrigadas a. abandona-lo seu país. Hai no 
mundo 20 millóns de refuxiados. Fronte a 
iso é preciso ser intolerante e crítico. 

Concluímos afirmando coa Unesco 
que "posto que as guerras nacen na mente 
dos seres humanos, é na mente dos seres 
humanos onde se deben erixi-los baluar
tes da paz". As nosas actitudes e compor
tamentos individuais e colectivos poden 
ter unha gránde influencia sobre a manei
r'a de resolve-los conflictos. 

Moisés Lozano Paz 



REPORTAXE 

A F81 
1 Afamilia na. que ~acemos e nos criamos marcounos tan p;ofundamente na forma de ser (inclu

so nos trazos físicos), nos costumes, .'nos saberes, .na forma de Jalar, na forYJ?a de relacionar
nos cos veciños, na forma de sentirnos a nós mesmos, na forma de querer, ... marcounos tanto 

que nin conta nos damos; Son os que nos observan os quemáis se decaiafl: disto. Tanto é así que nos 
lugares onde se coñecen as familias, é frecuente atapar un neno e poder dicir: "ti ves sendo de fula
no". E sorprendémonos a nós mesmos cando a cer.ta altura da vida nos atopqmos tan·parecidos ós 
nosos maiores. 

Isto é así porque a familia nos recibe cando nacemos, ne la somos modezad¿s en anos deéisivos e 
logo, na familia ql:le se cadraformamos, ternos experiencias fundamentais no noso ciclo vital. 

Un singular gr~po humano 

Pero, antes de meternos a analizar a 
importancia da familia e do que aconte
ce no seu seo, debemos aclarar algúns 
extremos. Irnos falar da famiíia coma 
grupo humano e das experiencias que 
nel podemos vivir. 

Desde este punto de vista, conside-
ramos á familia formada · 
por un grupo de persoas . 
(máis dunha) que viven 
xuntas baixo un mesmo 
teito de forma permanen
te, no que se atisfán 
ne ce j dad es básica . ' 

(e ma a alimentación, a 
pr tección a educación) e 
que teñen entre 'si rela
cións persoais estables e 
moi íntimas, nun clim.a 
cálido e favorecedor da 
resposta emocional, con 
relacións sociais directas 
e espontáneas, cara a cara 

ciclo vital das persoas, facendo notar 
que se trata de experiencias decisivas, 
para ben o para 1mal. Nós dirémoio dun 
xeito positivo,- pero , se unha función 
non se éxerce ou se desenvolve dun 
·.xeito .perturbador, pode facer inoito · 
mal. 

físico, pel con pel; un ·ser que aínda 
non entende .as palaoras, entende en 
cambio que é querido e acept~do polo 
tacto . Relacionado coa satisfacción 
destas necesidades básicas ·e coa cons
trucción dun sentimento de segurida
de, está a ."vinculación", ou especial 
relación que se establece entre o neno 

. e o adulto ou adultos qu~ 
o coidan, que lle fai 
desexar estar sempre 
xuntos. 

. Adoitase considerar 
sempre o que aporta a 
familia ó neno e poucas 
veces o que o neno, aca
bado de chegar ou algo 
maior, aporta á relación 
familiar. Sen dúbida; os 

sen máscara, creándose A familia é o primeiro grupo social, que, á súa vez, debe prepara-lo nena para que 
entre os seus membros $aiba relacionarse e integrarse no mundo. 

· país teñen o maior prota
gonismo e respoµsabili
dáde no xeito de ser da 
familia, .pero non todo, 
pois o neno, cada nenó 
dun xeito distinto, coa 
súa m~or ou menor vita- . 

unha fort~ solidariedade. 
Como se pode comprender, a fami

lia así entendida vai máis alá dunha 
determinada institución xurídica ou dá 
forma concreta que toma nun país ou 
nunhá época. Non hai que saber moita 
historia nin ser moi vello para percibir 
distintas formas de familia (en canto a 
número de membros, ocupacións e 
papeis dese'mpeñados no seu seo, ... ), 
pero eremos que deixamos sinalados os 
seus elementos m~s básicos, valiosos e 
permanentes. 

A familia no ciclo vital 

Imo ir con iderando a importan
cia da fuQción da familia ó longo do 

A familia 'e o acabado de nacer: 
vinculación 

Unido á realidade de que normal.
mente nos reproducimos dentro duriha 
familia, está o feito de que. ela é a 
en,cargada dos coidados que aseguran 
a sµpervivencia e o tránsito entre o ser 
vivo que xa. é o acabado de . nacer e o 
ser cultural e social que pode chegar a 
ser. Desde. o punto de vista do que os 
adulto.s lle poden ofrecer ó neno · 
pequeno, ten especial importancia o 
agarimo e a calidade na satisfacción 
das necesidades de alimentación, de 
'hixiene, ... e sobre todo de contacto 

lidade, coa súa afabilida-
de ou irritabilidade, coa súa maior ou 
menor actividade exploradora, cóa súa 
resposta afectiva, por exemplo, ... inflúe 
fortemente no benestar e nas relacións 
que .terán .lugar na familia. ¿Non fomos 
todos te~temuñas algunha vez dos cam
bios de humor e de costumes de · perso.:. 
as cofü~cidas pola chegada dun bebe? 

·· A familia e o neno que vai á escota: ' 
prepara-lo éxito 

C) 

A familia é o primeiro grupo soéial, 
qu.e á súa vez, debe prepara-lo neno 
para que saiba relacionarsé e integrarse 
no mundo. O segund? grupo social do 
que participan os nenos no noso ámbito 

'1. -



mili a 

Un ser que aínda non entande as palabras, entande que é queridó e aceptado a través do contacto 
pe/ con pe/. 

cultural é a escoJa; institución que te.o
ricamente debe as.e gura-la ' transmisión 
do saber historicamente acumulado e 
organiza(lo, a. integración na sociedade, 
o coñecemento ·do mundo e a capacida
de de actliát nel transformándoo. 

Pero do mesmo xeito que cando as· 
cousas yan mal na escola se perturba a' 
harmoní~ familiar, o que pasa na esco
la, os progresos dos nenos"nas aprendi
zaxes, están moi condicionados polo 
eomportamento familiar. E non nos 
referimos soamente ó desenvolvem-ento 
da linguaxe ou ás experiencias de 
exploraci.ón que os nenos desenvolven 
normal e axeitadamente nas familias, 

· senón sobre todo á capacidade de con
.centrar e mantera atención, a refü~xión, 
.Pensar antes de facer, vencendo a 

· · impulsi vidade natural, de percipirse a si 
mesmo coma valioso e capaz de propo
ñerse metas e persistir no esforzo para 
alcanzalas, ... . aspectos que teñ.en cj_ue . 

' ver con experiencias de ser atendidos, 
ser obxecto de ·aprecio, de lograr éxito 
en tarefas que supoñen un desafío pero 
que son alcanzables, e . que· se realizan 
normalmente na familia. 

Tamén nesta idade é seguramente 
cando se expe\imenta con máis forza o 
feito de ser irmán, de ter irmáns, aínda 
que isto sexa cada vez menos frecuente. 
Esta ·mestura de rivalidade e a~uda, de 
imaxe e contraste, de segredo e de com-. 

plicidade,. :.constitúe unha das · viven
cias máis importantes da vida, adestra
mento par~ ·a pr~fosión, para a amistade 
e para o amor. 

Coa adolescencia, na nosa cultura 
prodúcese unha certa ruptura coa fami
lia: · a maior autonomía, forza física, 
relaCÍón socüü; etc. invitan a este dis
tanciamento, e ás veces a un enfronta
mento coa. familia. É o rexeitamento 
do papel de neno, é o ensaio da adul
tez. A familia segue ofrecendo seguri
dade e estabilidade nos momentos de· 
trise. A combin.ación axeitada de afec
to individual, de esix~ncia razoabl~, 
serán as claves do tránsito á vida de 
aciultos. · 

A familia na vida do adulto: 
intimidade e e~tabilidade 

Un ·adulto pode normalmente des
prenderse da · familia para vivir só ou 
para fundar unha nova familia. Polo 

. medio· queda unha ~ forte, orix.inal e 
exclusiva ·vivencia que puido remover e 
axudar a reorganiza-las experiencias 
anteriores: o namotamento. 

A familia, dándólles estabilidade 
vital, asegúralles ós adulto.s que a cons
ti túen a satisfacción de necesidades 
básicas, :i;nateriais, apoio e lealdade, 
intimidade, inciuíndo as relacións 
sexuais e a posibilidade de ter e educar 

fillos. É esta unha experiencia moi esi
xente, pero profundamente humana. É a· 
oportunidade de madurar definitiva
mente, de medrar no altruísmo e na 
apertura ó futuro, de poñer no crisol os 
propios sentimentos, ilusións, frustra
cións ... de descubri-lo mellor de nó 
mesmos. 

A familia para o vello: experiencia e 
consolo 

No outono da vida, as persoas 
maiores ofrécenlle á súa familia a sabe
doría acumulada, a ser-enidade, a dis
tancia e relati vidade respecto das pai
xóns da vida. 

Desde logo, ten que ser moito 
menos inquietante prepara-lo equipaxe 
cara ó descoñecido rodeado do agari
mo de fillos e netós. Pero para os aínda 
novos, estar cerca dos nosos maiores, a 
pesar das dificultades da vida moderna, 
ofréceno-la opoitunidade de cerrar har
moniosamente un ciclo vital, mesmo 
de nos converter en pais dos nosos 
pais, d~volvéndolles no posible os coi
dados e a protección que noutro tempo 
nos deron: 

Madó Dornínguez 
Lois Ferradá 
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O CAMPO 

O noso agro: de onde vén, onde vai (1) 

¡A modernizarse tocan! 

Andabamos na década dos 60-70 
cando moitos nenos que axudabamos a 
traballa-las terras ós nosos pais, virp.os 
que algo estaba a cambiar 
nos sistemas de produc
ción no agro. Non enten
diamos daq'uela, por · 
motivo da idade e falla de 
coñecementos, o que sig..: 
nificaba a "Revolución 
Industrial" o "éxodo do 
campo", da "moderniza
ción da explotación agra
ria" da "intensificación 
dos procesos producq
vos", etc. O que si sabia-

1 

mos era que algúns bois e 
vacas de tiro cambi~ban
se por tractor, comezaban 
a facer e cortes de 
cemento , por tanto, xa 

puido e lle ensinaron para melloralo, 
incluso, nalgúns casos foise organi
zando (rnopérativas, S.A.T., sindica
tos, etc.) para unha maior defensa dos 
seus productos. 

do viñedo.' o cese anticipado ·da activi
dade agraria, o .abandono da produc
ción; a reforestación das terras ~gra
rias, etc. Todo eso estivo acompañado 
dunhas axudas .que tiñan e aínda teñen 

obxectos diferentes: así 
tém?~4s primas . compen
satodas, as de vacas que 
crían, as de ovirio-capri
ho, etc., ademais doutras 
que teñen coma fin a 
modernización das 
explotacións agrarias· (os 
famosos R.D. 808 . e 
.1887). 

O gran freazo 

De todo o exposto 
dedúcense varias contra
diccións, así podemos · 
ver que partimos ·dunha 
agricultúra atrasada en 

non había que ir busca~lo i~ferioridade de c,ondi-
Unha chea de cambios fixeron mudar a marc~as forzosas a agricultura tradicional, 

l xo· ó monte, cambiá- cións con respecto ·a 

ban e as vacas do "país" por vacas fri
ona ( ou tamén chamadas holandesas, 

brancas e negras, de fóra, etc.) t9tur~
banse montes para amplia-las terras de 
labradío, fundamentalmente para pra
derías artificiais; abandonábase o . 
monte na maioría dos casos, por deixar 
de ·cumprir unha das funcións má_is 
importantes para o hbrego, introducí
ronse os abonos químicos, fitosanita
rios, e así unha chea de cambios que á 
hora da verdade perseguían unha 
mellora n?s sistemas de producción, 
como obter maior cantidade de leite 
por vaca , maiores rendementos nas 
colleitas, etc. 

As cousas í~n moi ben, case todos 
tiñan o mellores tractores, abonábase 
moito, o pensos engordaban moito as 
vacas, ... pero a realidade era outra. 

O campo capitalizouse con gran
de e forzo de aforro por parte da 
xente, que foi aprendendo todo o que 

Hai que ser europeos 

Esto non. ía ser dabondo. No ano 
1986 entramos no Mercado Común e 
agor.a a estratexia xa é outra. Todo o 
cambio que se producira non. fora 
dab~:mdo, e así diñnos· que cando os 
labregos galegos andaban cos seus 
carros renxendo polas corripelas tira-

. dos por animais, os europeos _xa sabían· 
andar nos tractores, as vacas xa produ
cían moi~o leite, as multinacionais quí
micas xa investigaran moito, as organi- . 
zacións profesionais tiñan moita expe
riencia e os cultivos· tiñan rendementos 
moi elevados comparándoos · co .s 
no sos. 

Acompañando esta entrada no 
Mercado Único, que á súa vez sufrira 
xa unha serie de cambi?s, preséntase
nos unha nova estratexia· que en forma 
de resumo recordamos: as cotas leitei.., 
ras, a reestructuración e reconversión · 

outros países, in~éntase mellorar con-
seguindo grandes avances 'en diversos 
campos, coma por exemplo o leiteiro, 
todo eso acompañado de diversas axu
das como xa comentamos; pero a rea
lidfide é 9ue· o mercado europeo e 
internacional ma·rcan as regras do 
xogo, non favqr~cendo para nada á 
Comunidade Galega . 

Somos competitivos eh varios 
productos (leite, carne, froito~, horta
lizas, madeira, etc.) e hai ·que seguir 
loitando por mellorarse, non esquen
cendo as regras (exce.dentes, c'onta
minación, competencia de mercado, 
etc), _pero ó mesmo tempo non 
perde-la a crenza de que· ternos boa_s 
condició_ns naturais e humanas para · 
ser competitivos e seguir así mello
randó o nivel de vida ~ prestixio do · 
labrego galego. 

(continuará) 
Tonecho Meixide 
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DENDE A MOCIDADE 

Ui;iha proposta de corresponsabilidade ante o paro 

O
, Centro de Traballó e c 'ultura 

é unha iniciativa de Cáritas 
Interp~rroquial de Santiago . 

de Compostela destinada a ofrecér, na 
medida das posibilidades, alternativas 
formativo-ocupaciónais á moddade 
desempregada, principalmente á 
xente entre 16 'e 30 anos. 

exemplo, de ter unha familia ó noso 
cargo e quedar en paro; sobre cursos 

. de formación que haxa na cidade e 
sobre outros servicios. que ofrece este 
Centro .de Traballo e Cultura. 

Tamén · alí poderemos obter Ase
soramento · Xurídico sobre asuntos 

· labotais, Orientación laboral en fun-: 
éión das características concretas de 

ma e, ó mesmo tempo, que sexa rea:
lista (que non pretenda dirixir unha 
coopera ti va leiteira sen coñece-los 
problemas ,do sector hoxe en día, ou 
se todo o que sabe do leite é que o 
venden no supermercado da esquina) . 

Máis tarde (aló polo 16 de xanei
ro) hase ·poñer a funcionar un Servicio 
de Bolsa de Traballo no que se tentará 

poñer en contacto ¿Que se 
pretende? A OBRIGA DE ~AÑAR o P~N co SUOR DA PROPIA 

ós que desexen UD: 
posto de traballo 
con aqueles que o 
ofrezan, compro
meténdose o Cen
tro a facer un 
seguimento 
daquelas persoas 
que acaden o 
post.o mediante 
este Servicio. 

Ademais de 
botar un cabo ós_ 
parados, sobre todo 
a aqueles con 

· menos posibilida
des · porque non 
remataron os estu-
' dios básicos rio seu 

día, quérese sensi
bilizar e facer par
tí c i p·e a toda a 
comunidade cristiá . ' 
de Santiago na , 
solución do proble-, 
ma do paro. Así, 
haberá en tódalas 
parroquias que 
colaboren ,. unha 
persoa responsable 
·á que acud.ir na 
procura de infor-

' ·maéión quen, á súa 
vez, poderanos 
redirixir ó citado 
centro, sito na rúa 
San Roque 6, bis 
(Tlf: 57 61 42) s~ 
nos fose de utilida
de. 

.. FRONTE SUPÓN UN DEREITO. UNHA SOCIEDADE NA 

I 

QUE ESTE DEREITO SE NEGUE SISTEMÁTICAI\fENTE E AS 

MEDIDAS DE PQLÍTICA ECONÓMICA NON PERMITAN 

ÓS TRABALLADORES ACADAR NIVEIS .SATISFACTORIOS 

DE OCUPACIÓN, NON PODE ·CONSEGUIR A SÚA LEXITI-

'MACIÓN ÉTICA NEN A XUSTA. PAZ SOCIAL. ASÍ COMO 

A PERSOA SE REALIZA PLENAMENTE NA LIBRE 

DQACIÓN DE SÍ MESMA, ASÍ TAMÉN A PRQPIEDADE SE 

XUSTIFICA MORALMENTE CANDO CREA, .NOS DEBIDOS 

MODOS E CIRCUNSTANCIAS, OPORTUNIDADES DE TRA-

BALLO E CRECEMENTO HUMANOS PARA TODOS. 

(Centesimus ánnus, Xoán Paulo U) 

Xa roáis a 
longo prazo, qué
re se artellar un 
Servicio de For
mación e Tempo 
Libre que progra
me actividades 
formativo-ocupa
cionais e que se 
axlisten ás neyesi-

. dades da mocida
de que ata esa 
data entrasen en 
contacto co Cen-
tro de Traballo e 
Cultura. 

Finalmente, 
tamén se ha tentar 
un Servicio ·de 
Autoemprego no 
que se estimulen 

¿Que nos 
ofrecen? 

- ,· ' 

Un servicio de acoilida, orienta-
. ción e seguiment(} con' Información 
sobre prestacións e axudas sociais 
que ternos dereito a solicitar das 
.administracións públicas no caso, por 

cada persoa (saber cubrir unha ~starí
cia, distinguir anuncios de traballo de 
timos, etc.), Seguimento durantJ todo 
o proceso de busca de emprego. , 

Preténdese,. en definitiva, que a 
persoa en paró saiba ·recoñece-las 
~úas capacidades, recupere a autoesti-

iniciativas empre
s ana1 s entre os desempregados 
mediante Asesoramento sobre a via
bilidade económica dos proxectos e o 
Apoio ·Económico para os proxectos 
que se consideren viables. 

Manolo G. Turnes 
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TESTEMUÑO 

S
emana tras semana seguimos 
lendo nos xornais novas dunha 
guerra na nosa Europa unida que . 

non hai xeito de que chegue ó fotogra
ma de the end, O mesmo se 
podería dicir e desexar dos 
vintetantos países do noso 
minúsculo planeta que actual
mente se atopan en conflicto 
bélico. ¡Merda! i,É que acaso 
somos críos que ó saírmos do 
colexio pelexamos porque ere
mos se-lo superheroe do noso 
cómic favorito? Esquecemos 
con demasiada · rapidez os 
nosos erros históricos. O noso. 
avanzar na técnica non se -
corresponde co noso crece
mento en humanidade. 

Unha experiencia 

E te verán tiven a oportu
nidade e a gracia de poder tra
ballar en campqs de refuxia
d de E lovenia, realizan.do 
un labor de animación a través 
do mimo e da danza. Permitiu
me ve-la guerra de preto e, 
sobre todo, constata-lo absur
do que é que uns poucos diri
xentes 9ecidan sobre quen é o , 
teu inimigo; cando en realida
de ese inimigo é o teu veciño 
yo que adoitabas tomar café. 

) 

Pinguiñas de -auga 

- O sentimento . de pobo ameazado 
e a utilización, por parte dos serbios, ·de 
mecanismos que axudasen a ·preserva
los privilexios que adquiriran. 

1 

Nos campos convivían 
musulmáns, croatas, serbios, 
bosnios ... e todos coincidían en Campo de PTUJ - Eslovenia V/11-94. 

' ' 

que ~ único que d~sexaban era volver a 
vivir coma antes. 

A espiral da violencia 

Algunh_as razóns que comentaban 
com~ causa do conflicto eran as 
seguintes: . 

- Un ascenso dun nacionalismo 
agre ivo e radical, acompañado de 
autoritari mo. 

- A manipulación ideolóxica dos 
medio de comunicación social. 

- Considerarse poho elixido. De 
feito, e~tábase dando unha presencia 
masiva de serbios nós escalafóns· supe

. riores dentro das forzas armadas do 
Estado federal. 

Culpabilidades . 

Unha cousa que me chamoü a aten
ción foi que todos ·se sentían culpables 
do sucedido. Alguén me comentou: 
"U nha vez que se tira unha pedra, todo 

vai en cadea e ninguén sabe qu'en 
· comezou~'. 

qs campos están cheos de mulleres, 
algúns anciáns e; sobre todo, nenos. 

Nos máis cativos era ·ünde 
máis fonda pegada estaba dei
xando a guerra. Bastaba con 
que lle miráse -'Ios . o nos a 
algún deles, para percibi-la 
dor e a ausencia de cariño que 
in arriaran esa·s criaturiñas. 
Di1_1 que as bolboretas son os 
insectos ruáis sensibles á con
taminación. Creo que algo 
parecido pasa cos nenos 
cando o aire· que respiran e~tá 
cheo de sufrimento. 

-
Solidarios 

· Puiden dar moitas gracias 
a Deus porque naqueles días,, 
egoistamente, me sentía útil 
dende a pequenez dun mi~o 
que lograba facer rir. Non vos 
podedes facer unha ide~ de 
con que ansiedade abrazaban 
a tódolos voluntarios que 
estabamos traballando nos 
campos. Pero non ternos que 
ser ilusos: isto só son peque
nas pingas de auga nun grani
to por desgastar. 

Quizais dende fóra pode
mos dicir con tristura que os 
señores da guerra saíron coa 
súa, que conseguiron move
-las fronteiras no seu provei-
to, consolida-las formacións 

político-territoriais asentadas na pµra 
forza; ·-€ asentadas, ·ademais, con bene
plácito .da comunidade. intemaCional. 

_¡Por favor! Que a mai:icha dé petró
, léo da intransixencia non se estend_a por 
· máis pobos. Gocemos da diferencia de · 

culturas, _ linguas e tradicións e loitemos 
para que nese granito se esculpa nun 
futuro non moi diante un monumento á 
solid~iedade dos pobos. 

. Siro López Gutiérrez 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 76) 

Nace Samuel de.·Ana, a maniña (1 Sam ·1) 

Aló van 150 anos de goberno inesta- · 
ble das tribos de Israel, gloriosa etapd 
dos xuíces que, sen efr!bargo, creaba 
pre.ocupación, ·porque o poder 4os 
fi.listeos medraba. , Un persondxe clave 
na , transición do réxime trf bal á 
monarquía; éo o profeta SamueL Esta
mos no século XI e nun lugar privile
xiado da tribo de Efraím: Xiloh, onde . 
se garda a Arca. da Alianz,a, santuario 
portátil do deserto que acompaña a 
Israel en tódalas súas fazañas. Entra
mos nos .dous libros de ·Samuel, non 
esáitos por el. 

Os fenicios eran danos do Mediterráneo,. ·que 
navegaban con navíos coma este. Cos pro
ductos de Europa .facían comercio con Exípto 

1Había un home de Ramataim, un sufita da . e Mesopotamía. israel, que sempre lle tívo 
montaña de Efraím, ·que se chamaba Elca- medo.ó mar, andaba á procura dun reí. 

nah, filio de Ieroham~ fillQ de Elihú, filio de . 
Tohu, filio de Suf, efrateo. 2Tiña dúas mulleres, unha chamada Ana e a outra Peninah. 
Peninah ti vera fillos, mais Ana non tiña ningún.( 1) 

-
filcana~, hqme de Ana, era un israelita piadoso e subía a Xiloh cada ano a ofre- ' 
ce'r un sacrificio a lavé: 

[ ••• ] 
4Chegado o momento da oferta do sacrificio, Élcanah dáballe a Peninah as corres

pondentes racións, para ela e para cada un dos seos fillos e das súas flllas; 5pero a Ana 
dáballe só unh~ ración pois, por máis que a quería,_ o Señor fixéraa, estéril. 

Como xa suc~de~a con Agar, concubina de Abraham e nai de Ismael, que se bur-. 
laba de Sara, o mesmo fai Peninah (que significa Perla) cando chega o momento 
cume: p banquete sacrificial, no que Ana (Gracia) ten parte menor. 

[ ••• ] ·8Unha vez preguntoulle Elcanah, o seu home: "¿Por .que choras, Ana, e non 
comes? ¿Por que estás aflixida? ¿Seica non vallo _eu para timáis ca dez fillos?" 9Pero 
Ana, despois de. comere.n e b~beren, alí en Xiloh, ergueuse e, mentres o , sacerdote Elí 
estaba sentado na cadeira, á entrada do santuario do Sefior, 10ela, coa alma ch ea de 
tristura, rezáballe ó Señor, chorando a todo chorar.(2) 11Daquela fixo este voto: 
"Señor dos exércitos, se te fixas no acoramento da túa serva e lle dás un filliño, eu 
cedereillo ó Señor por tódolos días da súa vida, e a navalla non tocará na súa 
cab~za".(3) · · · 

F e'n:nosa escena esta que vén: ( 4). 

12Mentres ela abundaba nos seos rezos diante do Señor~ Elí observaba a súa boca. 
13Como Ana falaba para si, movendo os beizos, pero sen que se oíse a súa voz, Elí pen
sou que estaba bébeda. 14E falo.ulle: ú¿Carito che v~i dura-la borracheira? Bota fóra 
ese .viño". 15Pero Ana .respondeU:lle: "Non é iso señor. Eu son unha muller que está 
aflixida. Non bebín vifío nin c~rvexa. Estábame desafogando diante do Señor. 16Non 
tóme-la túa serva por unha desvergo:ij.ada. Se falaba con xeito, era pola mofta dor e 
polas .coitas". 17Entón díxolle_Elí: .''Vaite en pa:t e que o Deos de Isra.el ·che conceda o 
que lle pediches". 18E ela respondeulle~ "Que a túa serv:a poida contar coa túa a'proba-

. ción". A muller marchou e corneo, e non parecía xa a mesma. . 
/'\ 

Coa bendición de lavé e a colaboración de Elcanah, Ana empreñou. Cando a 
crianza do fillo llo permitiu, subiu a Xiloh para realizar un sacrificio de acción 
.de gracias. 

[ ••• ] 25Sacrificado ·o becerro, Ana presentoulle o neno a Elí, dicindo: 26"Co teu permiso, 
señor, Pola túa vida, eu son aquela muller que estivo aquí, diante túa, rezándolle ó 
Señor. 27Pedíalle este neno e o Señor concedeume o favor que lle pedía. 28Agora ·son eu 
quen llo cedo ó Señor para mentres viva. Será un cedido ó Señor". Despois diso adora
ron ó Señor. 

E o vello Elí apandou co neno, para beneficio de Israel. 

Xosé Chao Rego 

1 Ana está situa.da na liña das 
grandes mulleres estériles ou 

· maniñas: Sara, muller de Abra
ham, Rebeca, de Isaac, Raquel, 
de Xacob, a nai de Sansón e. a de 
Xoán o Baptista. A narración da 
esterilidade está en función dun 
signo·: algo ·vai suceder por parte 
de Deus. María de Nazaré non 
era maniña, senón virxe, pero a 
dináÍnica é semellante: vai nacer 
alguén co privilexio de ser espe-

. cial obra da di vindade. 

2 Aparece o gran Elí, xa velliño 
e pitoño, un sacerdote que está a 
medio camiño entre os xuíces 
guerreiros e os pacíficos, que . 

· adm~nistraban xustiza ó pé do 
santuario. A función de xuíz de 
paz non excluía a participación 
militar, pois a Arca era levada á 
guerra e o responsa.ble era o 
sacerdote. Elí e Samuel son ·per
sonaxes de transición entre os 
xuíces e mailos profetas. 

3 Os antigos non sabían que a 
esterilidade pode deberse tamén 6 
home, e, polo mesmo, a muller 
cargaba con toda· a culpa. 
¿Culpa? Por suposto: quen daba 
o filio era o mesmo Deus e, polo 
mesmo, se unha muller non 
empreñaba, por algo sería. Estas 
mulleres maniñas eran despreza
das. De aí que Ana acuda ó 
mesmo Deus facendo o voto de 
lle c.onsagra-lo fillo -pide un filio , 
non unha filla, ¡signos dos tem
pos patriarcais !- coma nazireo, 
dedicándoo ó servicio do templo. 

4 Aparece aquí por vez prirneira 
na Biblia a denominación de lavé 
coma Señor dos Exércitos. Dis
cú tese se é unha referencia ó 
exército de Israel ou ás armadas 
celestiais, dos anxos ou quizais 
cósmicas: das estrelas. Hoxe tra
ducimos, cun sentido cósmico, 
"Señor Deus do Universo" . 
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ECOLOXÍA 

D e novo ternos · de actualidade . 
o tema do lixo. ¿Que podere
mos facer con el? N es tes 

días vario~ conflictos xorden ó seu 
redor: a empacadora de Teis, a incine
radora de Somozas e os 
vertidos sobre o FÍO 

Miñq. Daquela, ve~a.

mos os distintos puntos · 
de conflicto que se crean 
na aparición do lixo: 

Na producción 

Todo comeza no 
proceso de producción, 
cando as fábricas enva-

¿úesp~rdicios ou riqueza? 

reeJ;Ilprazalo_s por. causª do noso 
excesivo consumo. Esta primeira 
medida . sobre o productor t~rá dous 

efectos: tendencia a suprimir envases 
superfluos, e un aumento no custo de . 

Xa na casa 

Todo o que fagamos hoxe en día 
na casa ~on terá rhoit~ repercusfón _ 
senÓn vén acompañada da presión .. 
política, sempre ·necesaria nos casos 

de inxustiza; ·creando 
impostas ecolóxicos en 
certas áreas, e ata limi-' 

' 
tando, serrón prohibindo 

san, empaquetan e ase
guran os seus produc- · 
tos, de xeito que che
guen en óptim·as condi-

ción 6 consumidor. Por 

Os poderes públicos detJ.erán comprometfHSe seriamente coa re,ciclaxe. Non abon
da con ¿? de cara á galería. 

noútras, segu~do sexp de 
grande o impacto da 
actividade. Xunto a iso 
cómpre impulsar xa 
dunha vez a industria do 

reciclado que hoxe só 
necesita en certos eidos 
unha boa infraestructura 
(recollida selectiva, de 
transporte e de informa
·ci ón ó público) para 

facerse presente c?ma 

de gracia . moitas veces cumpren 
máis unha función de adorno e apa
rencia, que de utilidade; así serve11 
unicamente para engorda-lo cubo do 

lixo. Deteñámonos pois neste punto, 
tendo en conta que: 

- Sobre o productor será nece
sario establecer un regulamento que 
abrigue á recollida e transformación 
de todo envase que utilicen: botellas, 
plásticos, vidros, ... que sobran unha 
vez se consume o producto. Desta 
maneira o que antes era desperdicio 
muda agora en recurso, isto é, pode 
volver ser utilizable. Sera importan
tísimo este cambio de visión: que 
no solucionará dous problemas ó 
tempo: o propio do lixo; e o que a 
medio prazo nos poñerá a natureza, · 
ante o u o abusivo de recursos que 

én aportando sen darlle tempo a 
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producción, que en boa lóxica s·erá · 
transladado ó consumidor, caúsante 
último da producción dese ben. -

- Sobre o consu:rfl.idor cumprirá 

.fomep.tar e cultiv_a-la preferencia 
polos productos que menos envases 
usen, sempre que non se produza 
imha perda grahde de cualidade 
naquel; preferiranse poucos envases 
grandes que moitos pequenos polo 
seu excesivo custo; e, por último, 
dentro do mesmo producto elixirase . 
o que elabore máis cerca por tres 
motivos: . · 

* necesitar menos envasado no 
translado 

* gastar menos en transporte 

alternativa · totalmente 

competitiva cos. demai.s produétos. 
· Cumprirá tamén unha muda na 

visión <leste mercado .de reciclados, 
pois anque _en primeira in~tancia 
semelle ser un custo pafa a socie
dade (pa~ece máis barato ·e econó
mico queimalos), non é. tal. ' Esta 
producción ten ·un mercado moi 

amplo en tódalas gamas, e que se 
ata o de agora non se fixo un sitio 
'no mercado, foi a causa da· súa 
adolescencia. 

E aínda así segu~ habendo fü:;o ... 

Propóñensenos tres alternativas: 

-:-- Os ve;rquede·ros . "control.a- . 
* fomentar as industrias locais, dos", que contaminaq as augas cer-

que fa~orecen a maior distribución . canas, son foc~ de -infeccióp para .a 
da riqueza: principio ecolóxico zona, desaprovéitase a terra, e as 
básico.. aohegadas, ... 



~ As empacadoras, paso intermedio para a súa queima; 
anque remata co problema dos vertidos, non entra dentro 
da nosa lóxica de aproveitar esta futura fonte de riqueza. 

__.:.As incineradoras, con tres efectos: 

- Resolver o antedito prqblema dos verte.deiros . 
- Contamina o seu entorno, pois a queima de todo tipo 

de lixo ocasiona gases coma as dioxinas que se crean ó 
queimar plásticos; terra, aire e auga en ·distintas medidas 

sofren p9~s esta .incineración. 
- Desperdician unha fonte de_ riqueza como dixemos 

antes, coa escusa de producir enerxía, enerxía que logo 
servirá para f~brica-los p.roductos que se están queimando, 
así é a vida . . 

. f 

- Os cemiterios nucleares, que en breve se van pór de 

actualidl;lde. O CSN (Consejo de Seguridad Nqclear) .está 
. .. 

a facer un estudio de busca da localización para un. En 
recentes manifestacións do seu presidente; esta iocaliza

ción tarase en base a motivos técnicos: anque ó fin~l do· 
goberno vai te-la última palabra. Aquí 'ábrese un grande 

interrogante, que será o comportamento da poboación e 
dos grupos ecoloxistas; polo de agora esta está supedita
da a accións locais, rexionais ou como moito estatais; o 
que supuxo un dos-feitos máis vergonzosos da recente 

. . . 
. ~istoria, como é o da "exportación· de lixo" ós lugares, 
rexións ou Estados máis marxinados. · Prodúcese así un 
fenómeno de imperialismo · ecoloxista; ~ necolo~ismo 

que, por natureza só entende a do parque no que xogañ os 

seus fill'Os. 

Conclusión 

A industria do reciclado é só cuestión de tempo, acaba
rá chegando antes · ou despois sen que pe* iso se teña que 

esgazar ninguén as vestiduras; <? qu~ cómpre é estarmos 
prontos a asumir este reto, e . facelo ver a clase política, 

conformista. 
A nivel persoal e -social cómpre que, canto antes saiba

mos tacemos cargo do custo ecolóxico que supón o noso 
nivel de vida e a quen afecta (home e natureza) para que 
na medida do posible e da xustiza mudemos as posturas, 
tanto. pasivas coma ·derrotistas, que nos invaden. 

Pédro F. Pedrouzo Devesa 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

DitoS da auga (10) 
Auga do ceo 

A terra de Galicia, en xeral, e , 
ó revés do que pasa en Castela, é 
mdi permeable. A auga da choi
va filtrase para o fondo da terra e 
axiña seca a terra superficial, 
cando para de chover. Por iso' en 
Galicia ternos tantas fontes e é · 
tan <loado facer pozos. Pero por 
iso tamén, cando bota algún. 
tempo sen cho:ver, axiña todo se 
pon louro. O noso problema 
pode ser de insuficiente aprovei-· 
tamento da auga .que ternos. 
Maiormente agora que os regos 

ticas para nos lavarmos. pola 
mañá no día de· san Xoán., 

Si os ollos che don·, miniña, 

lávG:os con auga de rosa 

e rézalle a Santa Lucía 

~ que ch' é santa milagro~a. 

Moza que te estás p.ei11:ando 

onde nace a auga fría; 

¡a quen din o corazón!, 

a quen non o merecía. 

da agricultura tradicional mini
fu ndi s tas están abandonados e· 

· .. Por certo ¿q:ue é a auga do 
p~xaro? ¿Atino, Qando sospeito 

Por ¡so a importanci~ das ·· que é a .que cha~amos t_amén 

cheos de silvas. 

fontes. auga do ceo, a que se deposita nas 

A g.orgull_o quere dicir na pozas que teijen algúns penedos? 

flor de auga, na superficie da 
auga. E a auga, <?nde nace da 
teria, nace facendo un gorgullo. 
Nese lugar a mái~ primitiva 
forma de beber e collendo a 
auga na cunea das mans. Leni
brade aquela canti~a 

Mañanciña de San Xuari 
anda a auga enamorada 

e, estando Nosa Señora 
collendo na flor da auga, ... 

Non é o mesmo a flor da auga 
cá auga de rosas, xa que esta é a 
que se prepara na· noite de san 
Xoán con diversas prantas aromá-
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Di a cantiga 

Día de San Xoán a.legre, 

meniña vaite lavar, 

pilla'rás auga do páxaro 

- antes de que o. sol t(liar. .. . 

. Auga de moi.tos regueiros é 
! 1 . I 

o mozo ou a moza ó que lle gusta . 
mocear pero que non é fiel a nin
guén. Di a c.antiga 

Tarde vés, e non me 'espanta, 

que xa adoitas de tardar_: 

auga de moitos regueiros 

é mala de recadar. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Se o nome da perversión 
queremos saber axiña 

eu non dubido en dicir 
que é· Laureano Oubiña. 

2. Brutiño coma un arado 
resulta tan arrogante 

, ·que no xuízo en Madrid 
levou ó xuíz por <liante. 

3. Causa, estúpido, estupor, 
estupefacta anda a xente 

cos estupendos millóns 
que fai co estupefaciente. 

4. Se do cárcere ora sae 
tan chulo, e o fai tan cedo 

pouca dúbida me cabe 
de que poden terlle medo. 

5. Doutro 'xeito nún se explica 
que con modos tan incultos 

ó tribunal que o xulgou 
o enchese de insultos . 

6. A mozos matou coa droga 
meténdoos no seu infemo 

para el, o paraíso, 
pra eles, descansó eterno. 

7. Pero as nais destes rapaces 
berran por toda Galicia 
fartas e escandalizadas 

de que tamaña inxusticia. 

8. Invocando a Rosalía 
elas· dispostas· están 

a tomar, se é preciso, 
a xusticia pola man. 

9. Dende as entrañas maternas 
escóitase: "antes morro 

de que poidan facer dano 
ó meu fillo. ó meu cachorro". 

10. Teña coidado o Oubiña 
non as prometa felices 

pois máis forte é unha nai 
cás trangalladas dos xuíces. 

1.1. E se o tribunal non ·pode 
por non permitirllo a leí, 

¿por que logo non a cambian? 
¿Sábeo alguén? Eu non o sei . 

12 .. Por moito que o absol van 
e fale da súa inocencia 
o pobo enteiro galega 

dictou a súa sentencia. 

13. Grave está unha sociedade 
que ten no pescozo a .soga 

por culpa dos criminais 
que a envelenan coa droga. 

14. ¡Nais de fillos drogadictos. 
loitade sen compaixón! 

e ós fillos de mala nai 
responso e Kirie eleisón. 




