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EDITORIAL 

A candeloria 
Dende lago hai moita máis cera cá que arde e as 

abellas non dan f~ito; teñen que ser auxiliadas pala 
fabricación industrial de cirios con materias menos · 
nobres. Mal calcularon aquelas persoas que cavilaban, 
tralo Concili9, que ía diminuí-lo ritual litúrxico e que, en 
consecuéncia, iamos q~edar a dúas velas. 

Se outrora as velas aínda servían .,para iluminar, 
cando non había ou escaseaba a luz eléctrica, agora 
non valen para nada; perderon a súa utilidade e gaña
ron algo peculiar: o seu poder simbólico. E;n certos 
ambientes non hai xantar que se prece que non estea 
animado por artísticos cirios. 

Ademais do seu sentido utilitario de alumar, os cirios . 
acesos sempre significaron distinción e solemnidáde: 
os fachas acesos abrían o camiñar dos príncipes e a 
lgrexa tomou ese costume· facendo que os aóólitos 
encabezasen as proces_ións coa cruz e mailos ciriais; 
elevou o cirio pascual á categoría de representación de 
Cristo resucitado. Motivo polo que ó qué. acaba de ~er 
b~utizado se lle pon un cirio nas nians . . 

"Febrerillo loc,o", di o adaxio castelán. Os galegas 
expresámolo con esta gracia: Febreiro pabriteiro, tal 
como nolo amasa o noxa Xesús ·Ferro Ruibal no libro 
Refraneiro galega básico, no que tamén recolle estou
tro refrán: Febreiro louco, sacou o seu.irmán e apedre- . 
ouno. 

Os romanos cónsideraban que era un mes nefasto e 
por tal motivo fixérono máis curto cós outros: Febreiro 
curto cos seus días vinteoito, se duras máis catro, non 
quedaba can nin gato, nin rato no burato, recolle Suso 
Ferro. Era o mes "februarius", das febres ou das purifi- . 
cacións (' '.februare" sighifica purificar). Puido' proceder: 
esta festa, ou ben das Lupercais, festas de protección 
contra o lobo, ou das Amburbale, procesión de purifica
ción que se facía con cirios acesos rodeando as rnura
llas. 

Tomando o lume como símbolo universal purifica
dor, a lgrexa substituíu estas festa pagás, de clara 
matiz agrario e, polo mesmo, sexual -referentes á 
fecundidade da natureza-, pala festa da Purificación de 
María, o 2 de feb,reiro. A bendición das velas na festa . 
da Candelaria recolle esta tradición cristianizada. 

Pero volvamos á cera. A luz eléctrica non dá. acada
do a forza simbólica do cirio, porque ela pode ser mani
pulada por medio dun interruptor. ~ vela acéndese e 
ten unha vida efémera, esmorece, constitúe unha pará
bola da vida humana, que se vai apagando. Un cirio 
aceso pode ser un sinal da ofrenda de si mesmo. 

Un irirne·go que acode á Festa do Lume co seu cirio 
sabe varias causas. Entre outras, que é herdeiro dese 
Home de quen se dixo que a vela que fumega non a 
apaga (Mt 12, 20). E tamén é sabedor de que o Espírito 
xerou no ventre da súa Nai a luz do mundo e que ela, 
María da Candelaria, tivo que atizar no lume de Nazaré 
como el, irimego, ten que alentar na lareira de Breogán. 

RIMIA -2 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Qéixao todo e. volve 

Vania Querido: vai un 
auto a Chehenia e con el 
mándnche ·algo de comida e 
esta carta. Na casa, 'todos 
ben, só ~gardan.do que ti 
regreses ... 

Así lle escribía Valía 
Nilovna ó seu fillo Vania, 
desprazado ó asalto criminal 
de Grozni, a cidade símbolo 
da resistencia .nacional che
chena. Pero V ania Lebi.akov, 
pequeno' soldado da Gran 
Rusia, non regresará nunca. 
Publicada a carta na prensa, 
quedou esfarelada de vez toda 
a mentireira propaganda. ofi
cial.· 

... Vania, sé prudente, cói
date, só se vive unha vez. 
Es tes canallas de M oscova só 
saben ·acenar, son paroleiros 
que non dan f eito nada para 
que deixe de morre-lri xente ... 

Porque o realmente 
importante para tódalas nais 
de tódolos soldados de tódo
los imperios é a f(:ente concre
ta, con nome e apelidos, 
ne'nez e mocidade, ve'ciños e 
irmáns., miserias e grandezas 
que van. tecendo a vida, a· vida 
con voz e mirada. Idéntico 
sentir ó das nais dos soldados 
zaristas ·cando Rusia dobre
g.ou, tras cinco· décadas de 
loita, o pequeno pobo cheche
no, século e medio antes da 
morte de V arria. "E ó das nais 
dos soldados, que usou Stalin 
para purgar a cjncocentos mil 
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checbenos só cincuenta anos 
de que Vania recibise a súa 
derradeira carta. 

Non lles importamos en 
absoluto, só se preocupan de 
si mesmos. ¿Canto durará 
todo esto? Penso en como 
durmides aló, . en como vos 
la vades, abofé que co_n este 
frío nin· vos qf,l,itastes a roupa 
en todos estes· días. Tania 
está ben, f acéndo os deberes, 
coma sempre, porque o oito 
de xaneir'o empezan os exa
mes ... Vania, ¿non virás pola 

_noite vella? Habémoste botar 
tanto a faltar. Déixao todo, ó 
demo co exército, máis vale a 
vida, para qué tanto sufri
mento ... 

O dictado do corazón é, 
no límite, o certeiro. Fronte a 
sinrazón expan's~onista, fronte 
a lóxica do imperio, só é 
digna a insubm.isión. As nais 
cbechenas empuñan as armas 
xunto os seus fillos. A nai de 

1 • 

Vania ·rógalle que deserte. 
Non se pode esmaga-la digni
dade dun pobo, o seu dereito 
a existir e ter voz de seu no 
-concerto das nacións. Por 
pequeno que sexa, por insig
nificante que pan~za ós olios 
dos poderos9s, dos deseñado
res do mundo. 

Vania, dámosche todos 
unh(l forte apreta. Esperamos 
que volvas. Vente en canto 
poidas. Adeus, bicos . . 

Valia e Tania. 

. / 
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BOA NOVA · 

· ·c ·ousas· da Silvia: As monxas 

SILVIA (filla) : Avoa, ¿que son as 
monxas? 

TOÑA (avoa) : ¿E non sabes .que 
son as monxas? ¡Que burriña es! 

SILVIA: Pois non o sei; ti nunca 
11\0 dixeches . O outro· día pasaban 
dúas mulleres cuns panos. grandes na 
cabeza, e a Lupiña 
.díxome que eran mon
xas. 

TOÑA: Po1s xa o 
viches, neniña: unhas 
mulleres que levan un 
pario grande na cabe
za. 

SILVIA: Estaste 
rindo, estaste rindo de 
min; xa non te _queto ... 
Anda dimo:- ¿que son 
as monxas? 

TOÑA: Pero neni
ña, ¿ti non te lembras 
das tres mulleres que. 
viven na casa rectoral da nosa parro
quia?. Pois· sonche monxas. 

SILVlA : Ai ," ¿son monxas a 
Luisa, a Anxos ~ a Xulia? Entón xa 
sei o que son as monxas . E eu quéro
lles m9ito. Pero, avoa, ¿por que esas 
desta parroquia levaban ·un pano 
grande na cabeza e uns vestidos lon~ 
gos iguais? 

TOÑA: ¡Eu que -sei, nena, eu que , 
sei ! Será por' aforrar; así no.n teñen 
que n:ercar tanta roupa. Ou para que 
s~ Hes vexa qu~ son monxqs. 

. SII~VIA : Pois que poñan un · 
letreiro que· o diga. ¿E por que non 
casan e teñen nenos?, porque as rrion
xas cfa nosa alde,a non teñen ·ne~os . 

TOÑA: As monxas nunca casan. 
Non queren casar ¿Pbr que? Non cho 
sei, porque o casar non fai mal , a nin
guén, Ó' contrario. Será por. queretlle 
Ínoito a Deus e axudar máis ós 
l 

pobres. · 

.SILVIA: Pois o· papá e. a mamá 
tamén lle queren a Deus e tamén axu
dan ós pobres, e mais están casados~ 

TpÑA: Si, é certo; eu que sei, 
nena, ~u que sei. Será porque así 
poden ir a donde queren, a onde os 
pobres máis as chamen. Pero mira, 
¿por que non vas e · nelo preguntas a 
elas o sábado cando vaiamos á aldea? 

SILVIA: Ai, pois héillelo p~egun-

far. Avoa, ¿e .hai monxas por todo o 
mÚndo? 

TOÑA: Siij, hai monxas por todo 
o mundo, que p.ór todo o mundo hai 
moita necesidade 'de xente ·boa, que 
acompañe ós . outros nos . traballos e 
nas festas . · 

SILVIA: ¿~ tódalas n;ionxas son 
de boas comci as ,da, nos a aldea? 

TOÑA: Non sei, Silvia, non sei; 
liaberá de todo . Anque as mom.rns 

· todas deberían ser moi dadas a Deus e 
ós pobres; pero tamén calquera cris
tián ·debería ser dado a Deus e ós 
pobres, e mais ben v-es que non ~odos 
o fan así. 

. SILVIA: ·Avoa, ¿e e~ de grande 
ser,ei momrn? 

~ - . ' 
TONA: ¡Cala; muller, cala, que . 

non sábe-lo que dis! De grande sabe 
Deus o que ·serás. Eu só sei que agora 
e-la pícara máis bonitiña do mundo, 
que eu te quero· f9-0ito , e q4e todos 
estamos mo~· c'ontentos de te ter nesta 
casa. 

Manolo Regal Ledo 

. Irmandade para todos 
Domingo 4 do tempo ordinario 

Le 4, 21-30 - 29 de xaneiro 

O programa de Xesús era ·e é un 
programa aberto, para todos; segundo 
Xesús, ninguén queda fóra do agari
mo de Deus, e ninguén debe quedar 
fóra tampouco do agarimo da xente. 

Ho_ubo moita xente que lle levoµ 
a contraria a Xesús, porque non lles 
gustaba que o mundo se organizase 
con igµaldade. Os que máis lle fixeron 
a contra foron os que ~an os cartos, o 
poder, a informa~ión, fosen relixiosos 
· ou non. O mesmo pobo tamén se revi
rou contra Xesús, porque era persoa 
humilde do pobo, porque non lle 
pechaba as p9rta's a ninguén. 

Hoxe tamén pasa o que lle pasou 
a _Xesús daquela. Cando se fala de 
irmandade total e a fondo, son ou 
somos moitqs os que nos opoñemos a 
Xesús, incluso sendo cristiáns. 

De faena con Xesús 
Domingo 5 do tempo ordinario 

Le 5, 1-11 - 4 de febreiro 

Xesú& buscou e segue a buscar 
compañeiros de loita que traballen 
pola irmandade. Todos estamos invi
tados .a forma-lo grupo, a comunida- . 
de de Xesús. A Igrexa é isto: a xente 
que Xesús ~onvoca para face-la 
irmandade. 

Calquera -persoa vale, calquera 
persoa pode aportar algo, calqu~ra 
persoa se f.ai imprescindible para 
Deus, porque _Deus ama sen 'L(¡nite· 
ningún. 

Só unha condición se fai necesa
ria: que sexamos xente que creamos 
no imposible, e non polo que nós sós 
vallamos, senón polo que valemos en 
irmandade, con Deus. Case todo nos 
invita a sentirnos derrotados ante- a 
loita da irmandade, ante a loita de 
Galicia, ante a loita dos pobres, ante 
a loita labrega. Xesús invítanos a 
larga-la rede unha vez máis con con
fianza de victoria. 



A PENEIRA 

UNIVERSIDADES~ 

1994 

O SINDICATO NACIONALISTA m:ed~ou móito nas. elec
cións sindicais en todo o ensino, como podemos ver nestes grá-: 
ficos. De esquerda a dereita, a primeira barra corresponde a 
CC.000,logo UGT, CIG e outros ... As eleccións, que se pro
longan neste ano, contarán con resultados proporcionados polos 
tres sindicatos rexeitando calquera guerra 'de cifras. 

UN ALCALDE BELG~, 
o de Fburons, de catro mil 
habitantes, tivo que dimitir . 
por non saber ou non. que-: 
rer expresarse na lingua 
dos seus administrados 
pois a lei deste Estado así 
o ordena. Estamos a falar 
dun pobo que pertence a 
unha administración fla
me~ga pero que fala fran- -
cés, o que supuxo unha 
forte crise de goberno que 
p'1¡c~ou co_ pobo o respecto· 
á súa fala por riba de todo. 

A FUNDACIÓN PAIDEIA 
segue a ofrecer interesantes· 
actividades neste semestre, 
todas orientadas a reflexión, 
debate,· formación e investi-

, gación nas Ciencias Hu~a
nas e Sociais, así: "Xornadas 
sobre a depre'sión", "Experto 

· en Bioética", O seminario: 
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. Alfonso Blanco Torrado 

"A expresión artística", • p A O E 1 A 
Curso "Sobre Educación 
Ambiental" ... Ad~mais des te , 
labor de actualización e fonpación per~anente; a. Funda,ción 
ofrece tódolos días outros servicios: bolSas de formación, I!ledia
teca bases de datos .. . Para máis información: Riego de Agua, 

· 13-is . . 15001. A Coruña. Tf. 22410:2 · 

Ó '·'COMPOS" é a verda" 
deira revelación do noso 
futbol, despois de tres 
anos na Segunda, 'está a 
sorprender ós máis gran
des do futbol, do Estado, e 
todo isto co presuposto 
máis pequeno e cunha afi
ción que non · dá a verda
deira talla do equipo. Na 
fotografía, o seu adestra
dor Fernando Castro San
tos, que xunto con Arsenio 
Iglesias son a envexa dos 
outros equipos. 

A FESTA DO LUME 

< -
-
"' -

1 IHIA -4 

(4 de· Febr~iro) 

LUGAR 

. Parroquia de Galegos 
(Lugar do Pazo - Casa das Monxas) 

- Dende Ordes, dirección Ponte Carreira 
(10 Kms.). 

- Dende Lµgo, Ponte Carrei'ra-Frades 
(10 Kms.) 

HORARIO 

10,00: Asemblea anual da Asociación irirnia . 
11,00: Sesión de Traballo. 
12,30: Descan~o. 

1,00: Revisión de compromisos e proposta 
de proxectos. · 

2,00: Xantar -compartido. Que cadaquén 
leve comida. 

4,00: Eucaristía (Levar cirio para· a festa da 
Candelaria). 



O ABANDONO 
DOS XOGUE
TES . POL.OS 
NOSOS NÉNOS 
é cada xeira máis· 
precoz·,~ pois moi. 
axiña os nenos 
prefiren- os orde
nadores, videoxo
g os, tel~vísion-, 

cadeas. musicais, , 
etc. e todo isto 

afecta ó desenvolvemento dos pequenos e a súa dimensión 
social, pois os nenos gustan de comparti-los seus xogos, pero 
esta sociedade consumista impón outros productos coma os 

· video-xogos, ql:le tantas desfeitas fan. Os nenas e os mozos son _ 
as primeiras víctimas do consumismo que estamos a impo-los 
adultos. Ilustración aparecida en "La Voz de Galicia" o 5-I-
1995. 

O SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
PARA A MULLER, así coma de ase- · 

soraniento e inserción laboral, está a 
funcionar en Vigo, no Centro O 

Freíxiño, Rúa Doctor Corbal 51, 
destinado a mulleres des'émpre- . 
gadas que pre.tendan inserirse 
ou reinserirse no mundo do tra-

ballo ... Despois de estudia-las 
aspiracións das traballado

ra s tamén ·se busca o 
contacto directo cos 

empregadores a tra
vés dunha base de 
datos. 

ASTANO, 
moi magoa
do nos últi
mos anos, 
vai , cons
truír unha 
plataforma 
flotante 
para o Mar 
do Norte, 
que coa 
forma dun 

·barco vai valer para limpa-lo cruda auga e do gas, e tan;ién para 
almacenalo ... Así esta plataforma vai procesar . sesenta mil 
bocois de .petróleo cada día e cep.to corenta de auga ó día ... Este 
balón de osíxeno suporalle á Astano vinte cinco mil millóns de 
pesetas. 

A NOSA _HISTORIA 
INFANTIL son vinte 
títulos que está a publicar 
Edicións A N osa Terra 
sobre as nosas raíces e o 
noso desenvolvemento 
e.orna pobo. Escritos e 
debuxados por Pepe 
Carreiro, ofrecen un tra
ballo moi fermoso para 
grandes e pequenos. Todo 
un complemento ó esfor
zo que están a facer coa 

· publicación da Historia de 
. Galicia, da que xa saíron 

seis ·libros, baixo a direc
ción do historiador Fran- · 
cisco Carballo, anligo de todas estas iniciativas que axudan . a 
facer pobo. 

TIMOR LESTE 
segue a s€r masa
crado por Indone
sia dende que en 
mil novecentos 
setenta e ·cinco 
deixou de ser 
colonia portuguesa 
e foi engulido por 
~quel país, sen que 
a ONU aceptase 
esa usurpación. Moit_os independentistas foron asasinados ou 
están na. cadea por reiviridaca-la súa liberdade coma pobo. Na 
fotografía, unha das· fábriqls de monecas de Indonesia que 
éstán a exportar· moitos xoguetes a Occidente. 

NO CABODANO DO PASA
MEN'.fO DE MONCHO V AL
CARCE ofrecemos dous medios 

·para seguir mergullando na súa 
vida e obra: un vídeo que realizou 
"R.T.V. Cerceda", esta tele ·muni
cipal ·reuniu documentos gráfi.cos 
e sonoros sobre as loitas prÍnci
pais do líder, sen esquece-lo seu 
labor coma crego e concelleiro 
nacionalista ... . A palabra de Mon
ch o sobre o seu concepto do 
Reino de Deus, as reivindicacións 
do pobo, está acompañada polo testemuño de ami.gos e labregos 
no día do seu enterro. Por outra banda, es tá a prepararse a 
segunda edición do seu "Diario Intimo"; xa que ata agora foi un · 
dos libros máis lidos e meditados dos últimos meses. 



OPINIÓN 

La vida 
sigue igual 

Las cosas quedan , la gente se 
va; cantaba hai uns anos un miña
xoia, nacido espa~ol e chamado 
Julio Iglesias; trocado hoxe nun 
Don Ju li o, cidadán do mundo e Por Mariano Guizán 
millonario que paga impostas á Facenda dos Estados 'uni
dos de América. 

Pero, non é certo. As causas cambian; noµ. quedan. A 
xente non se vai; vai entrando nunha mem'oria ou concien
cia colectiva, na que permanece dalgún xeito, conformando 
comportamentos que por veces semellan repetirse. 

E a vida non . segue igual. O que poderiamos chamar a 
historia do futuro vaise facendo no día a día, corrixindo o 
pasado, esfarelando, moitas veces con crueldade~ mitos que 
non deron morto a tempo e rachando dogmas. 

En remuíño de pousos e augas virxes, o mundo evolu
ciona, abre camiños. E, teño para min, que non é moi inteli
xente poñe-la man no lume por calquera cousa, por moi 
seria e e table que hoxe nos pareza. E, moito menos poñer 
Jume a quen penseque o que foi ata o de ag9ra .. nón ten por 
que seguir send.o per seculá-seculorum. 

Este batido de coco vén a conto dun precioso artigo 
( "Boris Yeltsin ha cruzad.o el Rubicón ", El País, 7-1-95) de 
Yelena Bonner, vella loitadora polos dereitos humanos na 
Unión Soviética (viúva de Andréi Sajarov, por aquilo de 
que detrás dun gran home hai sempre unha gran muller; 
n n mpre a vicever a). E que di cou as así: 

- A defensa da inte,gr.idade territorial é o dereito dos 
Estados; a autodetenninación é un dereito humano. Des
pois de tódolos horrores 'que tiveron patrocinio estatal no 
século XX ¿non .est.aremos preparados xa dunha vez para 
admitir que .os dereü.os IHunan:os han ter prioridade sobre 
os dereitos dos Est.ad:Os? 

- Os acontecementos de Chechenia deberían deixar ben 
clam que conce,d'er prior.idade ó principio de inviolabilida
de das fmnteiras .do Estado en lugar da autodeterminación 
dos pobos leva á bnltalidade e á guerra, non á paz. De/en
de-la integridade dun Estado contra das esixencias de indi
viduos e culturas, se.r:a en Chechenia, en Karabaj ou .no 
Kurdistán, conducirá ó uso da forza e á violación dos 
dereitos humanos.. Conducirá ó cataclismo. 

- Xa que logo, o que se necesita para acada-la paz e a 
estabilidade no mundo actual non ,é o uso da f orza senón. 
unha actitude de cooperación dentro dos límites do Estado, 
ou entre Estados recoñecidos, e aqueles que procuren a 
autonomía ou a secesión, que acolla as esixencias de auto
determinación mediante novas formas de conf ederaéión ou 
república. Elabora-los mecanismos fj.esas formas de coope
ración constitúe o problema máis agudo, non só en Rusia, 
senón tamén en g ran parle- do mundo de hoxe. 

-... Unha vez comezado o derramamento de -sangue 
resulta impo ible establecer relacións normais que poderí
an levar a unha estabilidade duradeira. No seu sitio, instá
lanse ciclos interminqbles de odio e violencia. · 

POLÍTICA 

As cloacas 
do Estado 

No sabemos ata onde vai 
I 

chegar isto. Cada día aparecen 
novos episodios da historia dos 
traballos sucios feitos por funcio
narios públicos, en abuso evi~en- . Por Tintxu· 
te das súas propias responsabilidades coma.tales, e pouco 
a pouco irnos remontando o escalafón dos implioado_s. 
Convén fixarse ademais , nun aspec~o especialmente 
grave: a maiore~ de aproveitarse durt posto público para · 
adquirir poder e diñeiro, os funcionarios están.deturpando. 
as propias responsabilidades específicas (responsables da 
seguridade das persoas, atentando contra cjdadáns, como 
Mariano Rubio _ou de 1 la Concha usarofi os seus cargos 
para fins especifi_camente contrarios ós que tiñan enco-

, mendados; ou sexa que andan os ladróns detrás do~ que. 
rouban) . 

· Tamén cómpre recordar que estamos depurando res
ponsabilidades por feitos acorridos en ·todo un decenio:· 
iso explica, por unha parte, a .abt;mdancia de asuntos pen-

. de11-tes , pero demostra tamén que os mecanismos políticos 
e xudiciais previstos para afrontar estes problemas non 
funcioriaron no momento preciso. Por iso vivimos uns 
momentos tan confusos, nos que é difícil atopar unha 
saída razoable. 

Curiosamente tal cúmulo'.de problemas oculta aspec
tos positivos da realidade económica, como son a lixeira 
baixa do desemprego no ano 94 e un índice de inflación 
moderado, superior ó de moitos países europeos, pero o 
máis baixo dos últimos 25 anos . Claro que estes factores , 
ou . os relativos Ós investimentos procedentes do estran
xeiro e uutros similares· resultan moito menos positivos 
dentro de Galicia.· 

As drcunstancias políticas antes citadas fan que .ó 
goberno e.spañol lle falle o crelo que precisaría neste 
momento de inicio da recuperación económica. E tal 
crise política fai que os capitais_ internacionais especulen 
contra a peseta ( ~ contra a lira e mailo escudo, por razóns 
de inestabilidade política:, e tamén contra a moeda s.ueca, 
por motivos máis estrictamente económicos) 

. Por todo iso ata. un xornal tan próximo ó goberrio 
~ctual como é "El. P~ís" reclama de Felipe González que 

. afronte a situación no Parlamento, someténdose a unha 
moción de confianza e formali'zando: no seu caso, un 
goberno de coalición cos nacionalistas , con programa, 
obxectivos e prazos claramente marcados. Non lle valen 
a Felipe González máis _escusas, por moito que as· dife
rencia dos outros partidos co PP non lle permitan a este 
gañar unha moción de censura. · 

o que ten que rematar dµnha vez é ' esta ambiente 
fétido no que qtJedan en pé moi po~cas institucións e per
sonalidades políticas libres -de sospeitas e onde a demo
cracia sucumbe á corrupción. 



INTERNACIONAL 

Chec~enia: a loita pola autonomía 

A República de Chechenia está 
· sufrindo, desde · remates do ano · 

1994, os ataques indiscriminados 
·do exército ruso., morrendo · moita xente e 
soportando const'antes bombardeos. Che-
ch'enia é unha República "autónoma" da 
Federación ru·sa, cunha extensión territoriai 
de 19.300 Km2; é dicir, bastantg máis 
pequena que Galicia e cunha poboación 
tamén menor ca galega: de 1.277.000 habi
tantes. A súa capital é Grozni, 
qu~ sofre nestes días as conse
cuencias máis irracionais desta 
chamada "guerra civil do Cáu-

. caso". Está habitada por poboa
cións de chechén e ingust, adi
cad&s ó pastoreo, nas zonas de 
montaña, e nas máis baixas por 
agricultores ucranianos. Ten 

· importantes xacementos de 
'petróleo, que en g!an parte, 
están causando esta guerra. 

A aventura mÜitar rusa 

Os chechén, musulmáns, . 
entraron en contacto cos rusos 
en 1556 e loitaron contra eles 
durante os séculos XVIII e 
XIX: ata ser sometidos no ano 
1859, momento en que mar:.. 
chan moitos para Armenia. Por 
tanto, a loita actual X.a ten unha 
raíces históricas, con feridas 
moi. difíciles de curar. -

A ave~tura militar rusa. xa 
custou moitas vidas humanas e 
pode considerarse, nos primei
rqs momentos, .coma un fraca
so en tódalas súas facetas. A 
artillería rusa continúa a bom

territorial é u~ dereito dos Estados; a auto
determinación é un dereito humano" e pre
gúntase: "¿non estamos preparados final
mente para admitir que os dereitos huma- ~ 

nos deben ter prioridade sobre. os dereitos 
' dos Estados?". Continúa a manlfestar que: 

·"O que se necesita para acada-la paz e a 
estabilidade no mundo actual non é o uso 
da forza, senón unha actitude de coopera
ción, d~ntro dos límites do Estado, ou entre 

bardea-la capital chechena, na Esta nena chechena foxe, chea de sangue, dunha. explosión. 

que os· dirixentes piden unha 
solución pacífica ó conflicto . . 

Hai moitas voces de intelectuais, reli
xiosos, defensores .dos dereitos humanos 
que consideian que os ideais democráti-· 
cqs da nova Rusia están sendo cuestio~a
dos e este conflicto parece demostra-lo 
triunfo do autoritarismo. O vello, pero 
vixente complexo militar-industrial pare.
ce non estar disposto a perde-los ricos 
recursos petrolíferos de Grozni. 

Yelena Bonner (viuda de A. Sajárnv) 
entende que "a ~efensa da integridade 

Estados recoñecidos e aqueles que busquen 
a autonomía

1 

ou a secesión que acolla -as 
esixencias de autodeterminación, mediante 
novas formas de confederación ou repúbli
ca. Elabora-los mecanismos <lesas forril.as 
de cooperación constitúe o problema máis 
agudo, non só de Rusia, senón tamén en 
grande parte do. mundo de hoxe". 

A ONU e o seo cincuenta aniversario 

As dificultades para mante-la paz no 
mundo están desdebuxando a importanc~a 
da ONU, desde hai xa algúns anos. Agora, 

no seu cincuenta aniversario, está sobrepa
sada polos conflictos e polo manexo que 
fan <leste organismo de 185 Estado , as 
nacións máis poderosas. A pesar das úas 
contribu.cións positivas en Mozambique e 
en Sµdráfica, a organización sofre unha 
crise de credibilidade pola súa incapacida
de para resolve-lo conflicto xugoslavo, o 
'de Somalía, e a súa pasividade ante este 
conflicto rusoL.chechenio. 

Tanto a ONU como a 
Organización para a Seguri
dade ·e 'a Cooperación en 
Europa (OSCE) adoptan unha 
actitude pasiva e tímidamente 
denunciante dos innum~ra
bles atentados contra os 
dereitos humanos. Mais a 
actuación . des tes organismos 
non está só en expresa-la alar
ma ante ·as violacións dos 
dereitos humanos, unha vez 
.ocorridas, senón e sobre todo 
de anticiparsr ("prevención") 
e traza-los . acordos político 
que eviten os conflicto . 
Unha vez que o sangue se 
verte, como está a, pa ar en 
Bosnia e en Chechenia, resul
ta iIJ:lposible restablece-las 
relacións normais que .condu
zan a unha estabilidade dura
deira e no seu lugar instáuran
se ciclos interminables de 
odio e violencia. Os cheche
nos sufriron unha sanguenta 
invasión do Cáucaso por 
parte da Rusia zarista e máis 
tarde tiv,o. lugar o xenocidio 
provocado por St~lin. ¡Que 
pouco ·cambiaron os tempos!. 

Tódolos move·mento~ pacifistas e cida
dáns ru'sos, xunto coa Igrexa ortodoxa e 
tamén os musulmáns queren que Rusia 
pare a guerra e que se procure un acordo 
pacífico. Os Organismos internacionais 
non deben seguir pasivos, co falso pretex
to de que este é un "asunto interno ruso" 
mentres morren milleiros de almas ino
centes ... Esperemos que nos próximos 
cincuenta anos a ONU poid.a set máis efi
caz que ata o de agora 

Moisés Lozano Paz 
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REPORTAXE 

As catro xeiras da 
recuperación don pobo 

Moitas veces, cando m;m 
Estado o poder se identifica 
cunha etnia e coa súa lingua, 
as outras quedan temporalmen
te marxinadas. Din os· entendi
dos que, no renacemento dun 
pobo ou etnia some tida a 
outra, hai sempre catro xeiras 
ou etapas. 

A primeira é a folclórica: 
empézase por 'valora-los aspee- · 

tos entraña~les do país, coma 
paisaxe, costumes, gastrono
mía, arquitectura popular, bai-
1 es, tradición oral, música 

. popular, xogos tradicio?ais. 

A segunda é a cultural: os 
in'telectuai descobren a lingua 
d . país, cultívana primeiro en 
p e ía, de poi chegan á prosa 
lit raria finalmente á científi-

a, á c n mi a e á p~lítica. É 
curi o que e ta loita pola nor
malización condúcena intelec
tuai , é dicir, membros da clase 
ocial máis descastada: sacer- Martín Sarmiento gravado de Muntaner · 

dotes, literatos e profesores. 

U nha terceira xeira é a económica: 
convencidos de que a agresión lingüística 

·. é símbolo e compañeira da agresión eco
nómica, e de que non haberá verdadeiro 
renacemento cultural sen renacemento 
económico, diversas persoas e colectivos 
crean estructuras tendentes a dinamiza-la. 
economía loca).: sindicatos; cóoperativas, 
grupos empresariais e similares. 

A cuarta xeira é a política: convencí- . 
dos de que a orixe da marxinación da 
etnia é políticá ('e só por consecuencia 
económica e lingüística), crean organis
mos políticos· tendentes á modificación da 
estructura política e a unha autónomía, 
federación ou independencia. Para ese 
obxectivo nacen organizacións políticas 
autóctona e independentes do control 
do partido e tatais :metropolitanos, que 

case sempre acaban integrando boa parte 
do ideario daqueles. 

As catro xeiras son necesarias sempre, 
aínda que .unha&, emp~za:h antes cás " 
outras. Neste esquema danse dous para
dox?s: un, que· a recuperación empézana 
membros da c:lase máis descastada; e 
outro, que o mundo rural, que mell~r con
serva as tradicións lingüísticas au~ócto- . 
nas, vota en cambio preferentemente par
tidos estatais metropolitanos. 

Sarminto, un berciano, 
frade e galeguista 

Sarmint9 tiña tódalas éartas para ser, 
coma moitos, un frade castelanizador. 
Sen embargo Galicia empezou a súa 
recuperación polo P. Sarmiento, sacerdo-

'. 

. i 

Todo empezou 
-. 

te e membro ·dunha familia 
acomodada. N acera en Villa
franca do Bierzo en 169S e 
criouse en Póntevedra. O seu 
no me era · Pedro José García 
Balboa e con quince anos foi 
para o convento · bieito de San 
Martín en Madrid . . Desde esa 
base monacal despiazouse a· 
facer estudios medios e supe"" 
riores a Salamanca, onde cam
biciu o .riome por Frei' Martín 
Sarmiento (segundo apelido da 
nai). Estivo · de pasante por 
terras salmantinas e asturianas . 
Viviu logo 20 anos en Madrid. 
Ata 17 45 fixo os trabá.llos que 
lle encargaron. Cando chega ós 

50 anos des~obre a cultura e 
lingua galega. E ós 61. desco
bre a súa vocación de botanista 

(escribe sobre a cóscora" a car-
. queixa, a bidueira, a seixebra, 

a manzanilla, a lesta, e outras). 
e naturalista (escribt:: sobre , o 
flamenco, a . cebra, o lobo cer
val). 

Científico por diante 
doseu tempo ...._ ___ _ 

Interesouse moito por crear unha eti
moloxía ·científica, adiantándo~e á filolo
xía do sécúlo XIX. Na derradeira etapa 
da súa vida dedicouse ·a deseñar unha 
nova pedagoxía. Nori publicoti nada 
pero , reí e conselleiros, consultábano . 
directa ou indirectamente. Foi un home . 

' contradicto~o: apar~ntaba te-la fe do car
boeiro e a intransixencia relixiosa contra 
xudeus, mauros e protestantes pero do. 
restó era un racionalista absoluto. Criti
cou a papanatería ante o estranxeiro en 
modas e costumes, pero practicou a·. 
· necesidade de aprender deles a ciencia, a 
m~cánica, á agricultura. En certa ocasión 
mandou a.Pontevedra un torno de fiar, . 
para que o copiasen e se simplificase así · 
o traballo de . milleiros de ·mulleres gale

gas. e) 



con Sarmiento 

e) Poi home a contrapelo do 
seu tempo e sufriu a incompren
sión ,coma tódolos adiantados: 
por iso non publicou as . súas 
obras. N.esta época, cando os 
Borbóns implantan explícitamen
te o castelán na éscola e · toda 

· España se somete á moda unifor
mizad·ora, Sarmiento alza a voz 
en defensa das outias linguas, 
maiormente da galega. Propugna 
a creación de Xardíns botánicos, 
de cátedras de agricultura, histo
ria natural e botánica. E fai esa 
ciencia en castelán, cando, por 

· marcar diferencias coa xente. sen . 
estudios, os ci~ntíficos só escribí
an en latín. 

Interesouse pola etimoloxía 
cun rigor científico e unha cóns
tancia que ninguén antes _practica- · . . 

ra. Criticou os abusos de adminis-
tración na creación de cargos inú- . 
tíles, o corporativismo de médicos 
e boticarios, por secu~straren os 
saberes botánicos da xente en vez 
de difundiren. o coñecemento e 

Contra o ensino memorístico 
e teórico 

Sarmiento, que escribe en 
castelán. á moda da época, perco
rreu Galicia anotando no~es de 
plantas, animais, lugares, causas 
nqtables de milleiros de aldeas ~ 
vilas. E todo o analiza con ·ollas 
de sabio. Isto faille enfrontarse e 
a peito descuberto á moda de 
ensinai- en castelán a nenos gale
gas. Pero tamén .á hipertrofia da 
gramática innecesaria para saber 
faÍar ben, reclamando o ensino 
baseado no contacto directo coas 
causas e coa f ala. 200 anos antes 
de Piaget e 250 antes da Refor
ma. E de paso critica que ·o ensi
no do latín se faga en caste~án e 
non en galega. Tardamos 250 
anos en cumpri-lo seu mandato. 

virtudes curativas das plantas. Por A parte da fingua outra das grandes preocupación do padre Sarmien
iso non tivo moito interese en to toi a botánica. 

Y quiero que se le enst:ñe la 
le.ngua gallega con especial cui
dado, además de lo que debe 
charloteqr con los otros niños. 
No _pienses e·n que castellanice 
hasta que sepa bien, y con exten
sión el gallego. No le enseñes voz 
alguna gallega, cuyo significado publica-los seus escritos. 

Defendeu a lingua galega dos que a 
menosprezaban, fronte a casteláns e portu- . 

. gueses, e reclamou para Galicia o ensino ~n 
galega e o ministerio sacerdotal en galega. 

· Con .el empezou o galeguismo ~ moi
tos dos seus escritos son unha intelixente 
e ampla recolleita de voces do pobo que 
anotaba segundo oía. Nesa época que 
chamamos séculas escuras porque nin
guén escribía en galego, el compuxo can
tigas en galega para logo facer verso a 
verso un comentario lingüístico que aínda 
hoxe asombra pola súa lucidez. 

Contra a privatización 
da ciencia 

José Luís Pensado Tomé, máximo 
estudioso e divulgador da obra de Sar~ 
miento cita a teima que lle tiña ós médi.:. 

cos e b0ticarios do seu tempo qué empe- · 

zaban a fabric.ar medicamentos en pasti
llas que tiñan o que só eles sabían. E 
con ta aquela anécdota . do galega pobre, 

enfermo no Hos.pital, que non tiña máis 

ca .. un doblón de ouro na man. E cando o 
sacerc;lote 0 poñerlle a extremaunción lle 
manda que abra a man, dille ¿E iso para 
que é? Y díjole el sacerdote'. Para 

ungirte y untarte lá palma de la mano 

que esta es la extremaunción. Respon

dióle el gallego:-Unta por defora, qme, 
unta por defora. Ésa respuestq, enfática, 

unta por defóra, se debe traer a mq.no 

siempre que a uno le quieran embocar 

dentro del cuerpo, un almodrote, que no 
' . 

se sabe de que se formó. Al tal se le 

dirá: unta por def ora, ome, unta por 
defora. 

no toque con algún sentido exterior, pal
pándolo, ' viéndolo, remirándolo, gustán
doZo, oliéndolo ... 

El fondo principal de una lengua es la 
colección de voces de ia Historia Natu
ral, o de todas· las cosas que Dios ha ere-
ado ·visibles, y despues de las cosas que 
hacen los hombres, pero visibles tam-
bién. Así te encargo que procures que le 
inculquen los. nombres de todo lo comes-
tible: de frutas, granos, eic., de carnes, 
aves, pescados, paladeándole el gusto; 
de árboles, plantas, flores, etc., enseñán
dole algún enredillo, que le guste, como 
el saúco, la yedra, el cr:oque, el jazmin, 
etc ... 

E a uns nenos que estaban apredrean- . 
do un lodoeiro les dije que el verdadero 
nombre era lodoeyro, y les-repartí e) 
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e;) un real de plata con 
condición de que no habían 
de olvidar di'cho nombre, y 
que le habían de enseñar unos , 
a otros ... 

Contra o ensino en lingua 
distinta á do rapaz galego 

Son para meditar, non 
para· tomar ó pé da letra,
algunhas palabras · moi radi
cais coma estas: 

Es una desalmada nece- · 
dad poner a los niños galle
gos a la jerga de la Gramáti
ca [latina] antes de saber, 
con mucha extensión la len
gua gallega, y todas las voces 
de la Historia Naiural, a lo 
menos las visibles de su país. 
Hazte argo que al portugués 
se le enseña el latín en portu-. 
gués, al francés en francés, . al 
italiano en italiano, al inglés 
en inglés, al sueco en sueco, 
al astellano sólo en castella
no. ·Pu s que tiranía es que 
al gall 70 no e Le enseñe en 

'allego el latín? ¿Que fatui- Monxe bieito na súa b.otica. 
dad es que al niño gallego se 
le enseñe una lengua ignota en lengua 
castellana, que no entiende? Había de 
quemar todo libro de Gramqtica, que 
pase a Galicia, y que no estuviese expli
cado en bengua gallega. 

Descubridor Galicia centro 
de Europa 

Sempre nos din que somos p~riferia. 
Esquencen que sómo-lo centro da maior 
ruta cultural de Europa (o Camiño de 
Santiago e que foron os galegas os inven
tores da arte maior e da arte común de 
facer versos. Sarmiento atopo'u a proba de 
que Camoes era descendente dun poeta 
galega, Vasco Pérez Camoes, e de que o 
Marqué de Santillana (1398-1458) testi
ficaba que houbera unha poesía medieval 
en galega e que en galega se facía a poe-
ia lírica en Galicia, en Ca tela, en Extre

madura e me mo en Andalucía. 

Poi un e cándalo, porque daquela os 
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galegas eran a risa de España e-de Portu
gal, e Lope de Vega dicía Galicia nunca 
fértil en poetas. Sarmiento fixo yer que 
non era casual que Afonso X o Sabio 
compuxese .~s loores a Santa María en 
galega e que mándase que ese libro esti
vese na igrexa onde o enterrasen, porque 
era ,o libro que máis estimaba. \osiblé
mente fora seu pai san i<;ernando, criado 
en Galicia, quen lle aprendera a lingua 
galega. . 

A pretensión ·de. Sarmiento de· que a 
lingua galega fora en tempos a. lingua 
poética de toda a Península fói tomada. 
coma tolería e Sarmiento morreu sen che
gar a ter nas súas mans ~sa poesía profana 
en galega. Casteláns e mesmo portugue
ses botaran terra sobre. ela. Pero acabaría 
aparecendo. 

· Apareceu no século seguinte en Italia 
( Cancioneiro Colocci-Brancutti; hoxe da 
Biblioteca Nacional de Lisboa, e Cancio
neiro da Vaticana) e despois en Portugal 

( Cancioneiro da Ajuda), en 
Madrid (Pergamiño Virrdel 
coa letra e música de Martín ' 
Codax) e recentemente nos 
Estados Unidos ( Cancioneiro 
de Berkeley). 

'A Sarmiento debémoslle 
moito. De ben naci'dos é ser 

· ~gradecidos. E non só porque _ 
·agora . en l 995 hai trescentos 
anos que ~acf!U . senó~ tamén 
porque se está estGndendo a 
idea de qu.e o galeguisµio 
nada debe á relixión ou que a 
relixión nada ten que ver co 
galeguismo. A lectura de Sar
miento é a mellar vacina e a 
mellar homenaxe. E, de tanto 

·,que escribiu, dá para o ano 
enteiro. 

É certo que antes houbo 
outro cura 

. . 
Cen anos antes, outro cura, 

o abade de Urdilde, nado en 
Rianxo, Martín 'Torrado da 
·Figueira, rompera xa o silen
cio galega cunhas Décimas ó . 
apóstolo Santiago, nas que 
reivindica en galego o patro

. nato··de Santiago en España, que lle querí
. an facer compártir coa castelá Santa Tere: 
sa, que empezan así: Santo da barba dou
rada / vello honrado, meu P(ltrón ... De aí 

. son aqueles irónicos versos Eu non vin ial 
entremÚ !que. a ,un crego [Santiago I lle 
fagan, ter /unha frada [Teresa] por 
muller. ¡Arreda vai Satanás! 

Martín Torrado fixo unha defensa da 
personalidade de Galicia en España e 
fíxoa en g8:lego, cando ninguén ousaba x~ 
facer tal cousa. ¿Era a primeira xeira, a 
etapa folclórica, ou ventilaba xa ~ntereses 
económicos', como o Voto de Santiago? 
Non e.stá claro pero estoutro cura, Martín 
Sarmiento, reivindica a 'oalicia ' nu~ nivel 
moi superior. Sarmiento botou a andar 
todo o traballo normalizador: científico,. 
pedagóxico, litúrxico. Moitas das pá,xinas 
de Sarmiento teñen pl~na actualidade 
hoxe, trescentos anos despois. 

Xesús Ferro Ruibal 



O CAMPO 

O agro 1gal~go; de onde vén e onde vai (111): 
. ' 

Agricultura e medio ambiente 

E
n números , 
~nteriores . 
lembramos 

aquél labrego de 
sempre que .realizaba 
unha agricultura· tra
dicional de policulti
v o (millo, .pataca~, 
centeo, ... ). E falamos · 
tamén da súa moder-

, nización, dos cam-

' cias máis graves, de 
máis impacto para a 
xente. A pen,as valen 
xa as xustificacións 
do inxustificable, 
aquilo xa tan gastado 
de que a agricultura e 
industrias modernas 
asociadas creaban 
moitos postos de. tra
ballo. 

bios ácelerados que Certamente a 
sµfr~u a ·súa explota- agricultura é unha 
~ión e da gran incer- acti vidade que se 
teza que .11~ asalta desenvolve en con-
neste . momento tacto íntimo coa natu-
cando aquela moder- reza. Aderilais o agri-
n iza c 10 n produce cul~or galego é un 
unha crise de sobre- dos últimos de Euro-
pr.oducción (cotas · ·pa Occidental que 
lácteas, etc .. ) e. aínda, en boa parte, 
outros problemas. ten unha práctica 
.Tamén empezamos · a · ágro-forestal conser-
falar · das novas vacionista. Por iso é 
medidas que arrincan xusto pensar que o 
da nova Política agricultor galego non ' 
Agraria Comunitaria, é precisamente o 
especialmente dirixi- maior culpable de 
das a solucionar tódolos males que 

. aqueles proble:rp.as acontecen no noso 
que . nacen dun mal medio ambiente. Pero 
u'so da terra e do que isto sexa así non 
medio que é;l rodea, nos dá pé a pensar 
un uso que só proc~- que os problemas non 
ra a proqucción eh · sexan cada vez máis 
cantidq.de, un . usó graves e que é nece-
que. podemos re su- .. A agricultura é unha actividade que se desenvolve en contacto íntimo aoa natureza. sario que tódolos sec-· 

mir . nos seguintes , tores implicados se 
nación p~lo uso indiscrimÍnado de ferti- mollen: productores e consumidores, 
Íiza:µtes ·químicos, p'esticidas, etc: .. e subministradores, técriicos, administra-

trazos: 
a) ·Porte . intensificación e culüvos 

dunha soa especie. Emprego .de espe
cies. de gran rendemento . pero que 
empobrecen o material·xenético e redu
,cen a rotación de cultivos. O que . trae 

ausencia 'de esterco orgánico. ción, etc ... 

Degradación do medio ambiente 

coma consecuencia, entre outras, a apa- Os. pro.blemas que a agricultura 
rición de pragas e enfermidades' cada modernizada producen coñecémolos 
vez máis difíciles de combatir. ben. Nótamos .Cºill:º os alimentos 

b} Alto custo enerxético na pr<?duc- foron perdendo cualidade e sabemos 
ción de alimentos. E~to obriga ó labra- . ben que hai un problema de sobrepro
dor a forzar ó máximo os seus cultivos ' ducción: Máis cantidade e menos cua-
para manterse nas marxes de ganancias lid¡;tde. 
desexables. 

c) Problemas de erosión e contami-· 
Pero sobre todo a degradación do 

medio ambiente é unha das consecuen-

Por iso, no que lle toca, o agricul
tor e o silvicultor deben ser cada vez 
máis conscientes do labor e protagonis
mo que teñen na conse~vación dun 
m.edio ambiente cada vez roáis ameaza

- do. Non hai que esquecer que estes 
dous axentes sociais -en Galicia unidos 
maiormente nunha soa .actividade agro
forestal- proqucen o que a sociedade 
Hes demanda. De aí a importancia que 
todas e todos ternos nesta gran empre-
sa. 



O CAMPO 

Medidas legais 

A Comunidade Europea ten cada 
vez máis normas de aplicación directa · 
obre esta materia. Entre outras cousas; 

como xa dixemos, por ser ela mesma a 
. culpable de incentivar no seu día for

mas de producir que levaron a este. 
estado de desequilibrio medioambien
tal. 

Por iso falabamos no número ante
rior daquel novo regulamento de medi
das agroambientais que contén as 
seguintes liñas de actuación de grande 
importancia para Galicia: 

1. Formación dos 
agricqltores en conserva
ción. Formaranse unha 

. serie de' monitores que 
darán cursos ós agriculto
res para rratar de. que 
pasen de ser simplimente 
productores a er protago- , 
nistas conscientes da con- · 
serv ación do medio no 
que traballan . . Para isto 
resérvase un orzamento 
d tre mil trescentos 
millón de pt . en · cincó 
at1 L , 

2 . on ervación de 
razas autóctona de 
gand . lnclúen e 25 raza 
de vacún , 13 de ovino, 4 
de caprino, 9 de cabalar e 
4 de asnal. A ubvención 
será dunhas 10.000 pts. · 
uni~ade , adquiríndose o 
compromiso de manter 
estas razas dqrante cinco 
anos e a ser membros 
dunha asociación gandeira 
que teña como fin esta 
conservación. 

3. Agricultura ecoló
xica. Existe na actualidade 
un con ello regulador con 
aproximadamente 350 
agricultores ecolóxicos 
cunha superficie de 
13.000 hectáreas. Pretén
de e con e ta medida que 
pa en a ser 28.000 há . 

etc.) cobran unhas 20.000 há. cunha · 
superficie mínima de 5 há.; as ,froitei
ras, ~0.000 pts./há. cun ·mínimo dunha 
há; as hortícolas, 4.000 pts./há. cun 
mínimo de 0,5 há. 

Este programa estaba previsto leva
lo a cabo en España durante os anos 
1994-98, pero retrasouse a súa aplica
ción por problemas orzainentarios. 

Hai unha segunda füse de medidas 
agroambientais con temas tan intere
santes como:. 

· - Control integrado de trFttamentos 

·sanitarios para as plantas . en zonas de 1 

viticultura:· · 
- Protección de flora e · fauna en 

zorias húmidas. 
- Protección da paisaxe e protección 

contra incendios en zonas de pastoreo 
(Serra .de Aneares) e p_astizais (Norte de 
Ga_licia). 

- Loit~ contra a erosión (viñedos do 
sur do Lugo). 

- Eliminación de abonos químicos. 
- Zonas de protección de av~s, par-

_qu'es naturais, parques naturais, etc. 

Unha agricultura sostible 

As · conclusións a tirar 
de todo isto poden ser 
moitas e longas. Insistire- . 
mos de manejra resumida 
en que non estamos ·a 
favor duriha agricultura 

· atrasada, de s_ubsistenCia, 
onde os labregos e as súas 
familias non poidan ter 
unha vida digna, ·serrón 
todo o contrario. 

O qúe propoñemos é 
unha agricultura diversifi
cada, sostible, onde a pro
ducción e técnicas empre
gadas sexan compatibles co 
medio no que se producen, 
medio no que habitamos e 
dó que dependemos todos. 

Fixeron falta moi 
poucos· anos para ve-los · 
problemas que unha agri
cultura modernizada nos 
trouxo, sendo · algúns 
deles irreversibles e 

·· outtos moi difíciles de 
emendar. Lograr un equi
librio non ~ doado, pero 
non hai dúbida ·de que esa 
é a gran empresa respon
sabilidade de todos. 

Destruíndo menos e 
.conservando máis non gas
taremos tanto en medidas 
de recuperación. E non hai 
que esquecer que hai cou-: 
s;:is que nunca poderemos 
mercar: a nosa páisaxe, a 

A axuda pagaranse 
durante vario anos e 
dependerán do tipo de cul
tiv . A í, para o cultivo 
h rbá 

0 
(trigo Entre as medidas agroindustrial hainas relacionadas co contr;I integrado de trata-

centeo, mentas para as zonas de viticultura. 

· nosa flora
1 

a nosa failna, a 
nos a cuJtura ... 

Tonecho Meixide . -
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 78) 

Captura.da arca (·l .Sam 4) 

Os filisteos eran un-pobo belicoso, como no/o amasa esta táboa 
do templo mortuorio de Ramsés 111 que reproduce unha batalla 
~~l . 

1A palabra de Samuel chegaba 
a todo .Israel. Os israelitas saí
ron á guerra en contra dos 
filisteos. Acamparon en Eben
ha-Ézer e ~s filisteos en Afee. 
20s filisteos puxéronse en orde 
de cQmbate cara ·ós israelitas. 
Desatada a batalla, os israeli
tas sufriron unha grave des
f eita, dediante dos filisteos, 
que Hes mataron no 1 campo, 
dentro das súas ringleiras, 
case catro mil homes.(1)_ . 

Os anciáns pensan que ~amiñando coq, arca diante das tropas estas erguerán a · . 
moral e trasladan a arca dende o santuario de Xiloh. 

1 

[ ... l 5Cando a ar~a . da alianza do Señor chegou ó campamento, Israel botou un berro 
de guerra tan grande que a terra · tre:níeu. 60s filisteos que o oíron, preguntaban: 
"¿Que é ese.gran -berro de guerra, no _campamento dos hebreos?" Souberon que che
gara ó campamento a arca do Señor 7e, niortos de medo, didan: "¡Entraron os deu
ses no campamento! ¡Pobres de nós! Cousa coma ela aínda non acontecéra. 8¡Pobres 
de nós! ¿Quen .nos librará agora da ~an de deuses tan podentes? ·Eles .son os que 
feriron ós exipcios con 'tantas pragas e pestes. m ¡ Coraxe, filisteos! Sede hoi;nes para 
non convertervos en escravos dos h~breos, como eles o foron nosos. ¡Sede homes e 
loitade!". (2) · 

Foi unha desfeita e os filisteos capturaron a arca, e os dous fillos de Elí, Hofní e 
Pinhás, mprreron. Un home vai onda Elí a lle comunicar tan tristes novas: 

f 

[ ••• ] 
130 home entrara coa súa noticia na cidade ~ a xente toda berraba. 14Cando Elí 

oíu a.queles berros, preguntou: "¿Que ba~ullo é ese?". Ó tempo;· o hóme entraba 
correndo onda Elí para darlle a noticia. 15El cumprira noventa e oito anos; 'tiña ~s 
ollos ríxidos·e xa non podía ver. (3) . · 

Dúas malas noticias, pero só unha acaba coa vida de Elí: 

160 home díXolle_: "Eu son o que chegou hoxe do campo do cam~o de bataIÍa;,. El pre
guntoulle: "¿Que pasou, meo. fillo?". úO ménsaxelro respondeulle: "Os israelitas 
fuXiron diante dos filisteos e o exército sufriu a meirande desf eita. Morreron os teus 
dO\lS fillos, Hofní e Pinhás, e a arca de Deos foi ·capturada".18En mentando o home a 
are.a de Deos, Elí cae u da cadeira car~ atrás, ó pé da terra, descrocouse e morreo. ( 4) 

Dentro da mentalidade córporativa daqueles tempos, as desgracias afectaban ó 
enteiro clan. Unha reacción en cadea que vai marca-la descendencia desventu-
rada de Elí: - . 

19 A s~a nora, a muller de Pinhás, estaba embaraz.ada, preto da hora de parir .. En 
oíndo a noticia de que a arca de Deos fora capturada e de que morreran o seo sogro e 
o seo home, sentiu as dores de part~, engruñouse e pario. 2ºEstando á morte, as mulle- . 
res que a asitían dicíanlle: "Non teñas medo. Pariches ·un fillo". Pero efa non respon
den, nin tan sequera se decatou. 2ºÓ neno puxéronlle o nome de Icabod, querendo 
dicir: "Foi desterrada a gloria de Israel, pola captura da arca de Deos e pola morte 
do sogro e do home". 22E repetían: ''Foi· desterrada a gloria de Israel ó capturaren a 
arca de Deos". ( 5) · 

Xosé Chao Rego 

1 Estamos a metade do século XI a. 
C., cara ó ano 1040. Unha etapa 
decisiva porque israelitas e filisteos 
se preparan para un enfrontamento 
definitivo que vai decidi-lo destino 
de Palestina. A arca da alianza, que 
contiña as táboas da Lei de Moisés, 
era signo da presencia protectora de 
lavé. Quizais o sentidq oculto <leste 
capítulo 4 sexa o de indicar que, por 
culpa da decadencia moral dos fillos 
do sacerdote Elí, Israel xa non é 
merecente desa presencia persoal de 
Deus que garante a arca. 

2 O relato é interesante por tres con
ceptos; en primeiro lugar, amósanos 
ó exército -¡é un dicir!- de Israel 
botando aturuxos de victoria, como 
fan os indios nas películas cando 
atacan, animándose para a victoria. 
Por outra parte, os filisteos non 
teñen nin idea de lavé, e falan dos 
deuses dos hebreos; pero, e isto é o 
terceiro, sen embargo aprecian 
mellor a memoria histórica de libe
ración de mans dos exipcios, que 
seica os fillos ·do sacerdote Elí 
esqueceran, sendo infieis. 

3 Observémo-lo fermoso e tráxico 
contraste: Elí, o sacerdote fiel, reci-

1 

be a bendición bíblica de vivir moi
to s anos, pero os fillos, infie]s., 
morren de súpeto e de xeito violen
to. Bendición do pai, maldición dos 
tillos. 

4 O relato é conmovedor: o vello 
sacerdote non se doe da desgracia 
familiar e o texto subliña. expresa
mente, que o desgusto mortal no pro
duce a noticia da captura da arca. 

5 Terrible con:secuenda: a nai nin 
e decata da ·vida dun novo fiHo, 

privándose de a ledi ia n1áxima e, ó 
tempo, o nome 1que lle impoñen le\1'a 
() e. tigma do fracaso. A ,gloria que 
perd u I rn 1 é a "Joria d Deu · que 
e manif t , na are . Pero a gran 

lecdón é eslll!: non ha.~ seg,uranza en 
ningún. obx 1 

• to füra de Deus .. A 
fal a 6 urid o n pode uplir 
i ·o qu U faJtou á ilina tía de Eií: 
fidelidade. 



TESTEMUÑO 

Noam Chomsky l un lingüista estadounidense. Pero ademais, e sobre todo, é un enorme intelectiial, crítico do 
poder no mesmo corazón do imperio. Pola súa orixinalidade e radÍcalidade, é coñecido-én todo o· mundo e só 
nos Estados Unidos é un prQf esor case anónimo. Está mar:~inado pola intelectualidade oficial e. os grupos. de 
poder. É os seo particular castigo por te-la ousadía de desenmascara-las_ tramas e mentiras da administración · 
estadounidense. Recollemos a seguir, a x.eito de conversa~ fragmentos de dúas_ entrevistas qúe lle foron realizadas 
recentemente (En HEINZ DIETRICH, Cuba ante la razón cínica, Tafalla, 1994, .. e revista EXODO, nº 25, 1994). 

¿Pódese fa lar dunha Nova Orde 
Mundial? 

- A orde mundial está continuamente 
cambiando, pero os vellos temas persisten 
conforme os poderosos deseñan novas 
tácticas a medida que as cousas cambian. 
Un dos temas centrais é o que se deu en 
chamar confUcto Norte-Sur, que é a forma 
moderna da conquista europea do mundo. 

¿Que papel xogan o Fondo Mone
tario Internacional e o Banco Mun
dial?' 

- Esas institucións foron inicialmente 
pensadas para reconstruí-las sociedades 
industriais despois da 2ª Guerra Mu~dial, 

e xogaron un certo papel ne so ... . Pero 
mái tarde empezaron a organiza-lo Ter
c ir Mundo en beneficio dos ·seus donos 
d rnund indu trial. A súa meirande pre-

cupa ión é a ele establ ecer unha orde 
n mi liberal e internacionalista, 

unha di dplina de mercado imposta para 
o pobre , mentres os ricos, coma sem
pre, reclamarán e recibirán axuda masiva 
do Estado. 

É importan te lembra-la dualidade 
<lesa política. Non existe nos arquivos un 
só ca o de sociedade que se desenvolvese 
segundo os principios dictados ós pobres 
polo Banco Mundial, F.M.I., GATT nin 
as potencias .ou as Corporacións Trans11a
cionais que os rexen. Desde Inglaterra ós 
países acabados de industrializar do Leste 
de Asia, o factor crucial de desenvolve
mento foi a intervención e o proteccionis
mo do Estado a gran escala. 

Esto conta para o~ Estados Unidos 
de de as súas orixes ata os nosos días. De 
feito , cada sector principal-da economía 
estadounidense está publicamente_ subsi
diado e protexido ... A administración 
Reagan foi un exemplo dramático: nin
guén estivo máis ilusionado acerca do 
beneficio do libre mercado para nais sol
teira e labrego fomentos. Mentres, o 
regani mo incrementou rapidarhente o 
papel do E tado na economía e introduciu 

máis medidas proteccionistas ca tódalas 
, administracións da posguerra. 

.. ¿Que ·casos poden ilustrar hoxe a 
política intervencionista de Estados 

. Unidos? 
A guerra contra Cuba é tin .claro r - . . 

exerriplo. Nós sa.bemos_ agora por uns 
documentos internos que xa non son con
fidenciais , q{ie a decisión de derroca-lo. 
réxim~ de Castro tornouse en marzo de 
1960 , cando non existía ningunha 

· influencia de Rus.ia sobre Cuba ... A adl:ni
nistración Kennedy tomou posesión ,-. 
invadindo ó pouco tempo Cuba e lanzan
do unha enorme campaña de terrorismo 
internacional, xunto cunha gut?rra econó
mic a. Daquela Cas tro ti vo que ,pedir 
axuda -a Rusia e, así, a historia puido 
escribirse de forma máis conveniente. 

' · 

Desaparecidos os rusos da escena, a gue
.rra económica incrementouse e tamén o 
terror. 

_·¿Podese falar dunha especie de 
convicción de _que Cuba ten que ser 
unha colonia dos Estados Unidos? 

Esa conviceióri existe desde hai 170 
anos· e persistju durante a época de Cas
tro, independentemente da guerra fríá. E 
ata que noi;i suceda, os Estados Unidos 
buscarán derroca-lo goberno ... . Por outra 
parte considérase totalmente ilexítimo 
axudar a alguén a quen os Estados ·uni
dos .desexa destruir. O razoamento é sin
xelo: todo o que 'Estados Unidos fai é 
correcto por definición. E, pola contra, · 
calquera que in_terfire ·co que .. fai Estados 
Uni'dos está equivo€ado por definición. 
Este é o presuposto que todos aceptan. 

¿É posible que se aproveite a fa~e 
final do proceso para unh~ operación 
militar, coma en Iraq? 

. - E~es supoñen que coa política· de 
afogamento a situación de Cuba empeo
rará severamente. E na medida en que a 
situación empeora haberá naturalmente 
·protestas que provocarán, a súa vez, 
represión. A máis represión, máis disi-
dencia e, quizais, violencia... ' 

Estados ·Unidos nou- invadirá Cuba 
mentres tema que haxa resistencia arma
da. Non atacará a nin.guén que poi da · 
defenderse. Isto é obvio. A idea é liberar 
un· país sen custo ningúri .para 6 Imperiq, 
é dicir, agardar ata ·que a' situación interna 
se~a tan mala que as tropas estadouniden
ses poidan invadir sen ~oha ?posición_. 

~ 

¿Como Panamá? . 
- Si, Panamá é un bo exemplo. Torturas á 

· xente o suficiente ata que ó final te acep
tan coma unha liberación. E hai que , 
entender esto, porque a situación é tan 
horrible . que a única maneira de sobrevi
vir é baixo a doµiinación do coloso do 
Norte. 



O NOSO TABOLEIRO 

Festa do lome: 
A espreita da primavera desde á tenaz invernía 

\ 

Un ano máis, convocados ·pola 
Asociación IRIMIA, no corazón · · 
do inverno, xuntarémonos para 

. celebra-lanosa Candeloria e, ~e paso 
que avivecémo-lo lume, avivecétmo-lo 
espírito, facer pousada ~ narración, e 
revisármo-lo xeito qúe ten todo esto. que 
levamos entre mans os colaboradores, 
amigos, subscritores, achegados e 
demais . 

Estamos a cinco anos do cambio de 
século e a dezasete da 1 Romaxe de Cren
tes Galegas. ¿Como é, e que nos pide o 
momento? · 

· Dunha parte na sociedade galega 
bulen sentimentos, frustración·s, esperan
zas, estados de ánimo e de espírito eam
biantes. A pouco que analicemos descu
brimos unha ·sociedade crecentemehte 

. · e~ancipada de toda tutela eclesl.ástica e, 
aínda máis, tendencialmente sit_uada en 
contra da siínbolÓxía e o imaxinari:o cató-:. 
lico tradicioI).al. 

eclosión do relixi9so, pero en clave de 
pluralismo .e á marxe das ofertas institu
cionalizadas. Hai, certamente, unha mul
dtude de ofertas no hipermercado do · 
espiritual. Unha pluralización · que ten 
que ver cunha preocupación de tip.o neu
rótico pola propia felicidade individual, 
xustamente cando o amor comprometido 
fai crise. 

A Igrexa en Galicic~ vive, en xeral, 
de. costas a esta evolución. E non é cousa 
xa das herdanzas do pasado. Sen deixar 
de ter en conta a importancia deste, as 
instancia:s claves das instituc¡óns ecle
siástica_s resultaron especialmente. vulne
rables á involución dos últimos anos, á 
toma de posición in

1

tema dun grupo sec
tario de poder. -simbólico, político e eco-

.. nómico- como o Opus Dei , e a unha 
identifi.cación cos gobernantes -co gob~r
nante- autonómico que reavivece os 
esquemas dun presuntamente reseso 
nacional-catolicismo. 

Sen embargo non é porque a fe non Así situados, éoma colectivo cristián 
estea de moda. Fálase máis ben dunJ;ia ·que quere co~struír alternativas eclesiais 

~tf.ir 
li 17·'1' 

desde dentro da Igrexa, ¿Que facer? 
· ¿Ten sentido a nos a angueira? ¿Hai que 
mante-lo que facemos tal como o face
mos? ¿.Hai que explorar novos camiños? 

FESTA DO LUME 
Galegos, 4 de febreiro 

9,30 h. Asemblea xeral ordinaria. 

11 h. ¿Onde vai a nova Igrexa 
galega?, por Daniel López 
Muñoz. 

12 h. Unha experiencia eclesial en 
Guat~mala, por Manolo 
Sordo . 

13 h. Coloquio 

14 h. Xantar 

16 h. Celebración. 
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Xesús Ferro Ruibal 

Ditos da auga (12) 
Fonte de prata 

, As fontes foron ata hai pouco tempo 
lugar de encontro e convivencia, coma os 
mµíños. Nas fontes vilegas gardábase a 
fila. E fase á fila. 

En moitas cantigas f álase da f ante de 
prata, que algúns mozos fan por ve-las 
mozas. 

O ,Manoel por ver as mozas, 
figo unhafonte de prata; 
as mozas non van a ela 
e Manoel todo se mata. 

Manuelfixo unhafonte, 
púxolle os canos de prata, 
as nenas non beben nela, 
Manuel vivo se mata. 

Paxariño, bico de ouro, 
~ebe na fonte de prata; 
coitadiña da meniña 
que por amores se mata. 

Paxariño, bico de ouro, 
bebe nafonte de prata; 
oller amores non custa, 

deixalos é o que mata~'. 

¡. ¡ 

A fontes tiñan tanta vida, estaban 

' "RltlA-16 

.·~· 

asociadas a tantas emocións que non 
estraña que aparezan naqueles sentidos 
versos de Rosalía que empezan así: 

Adiós, ríos; adiós, fo~tes;'_ 
adiós, regatos pequenos; 
adiós, vista dos meus ollas. 
Non se,i cando nos veremos. 

Sen embargo hoxe as fontes, mesmo 
as máis repenicadas, son lugares de silen
cio. Silencio" no que o canto da auga que · 

· dei.ta está af ogado polo i;ouco balb~rdo dos 
coches que pasan ·a carón. As fontes están · 
solitarias~ só ·se utilizan para fotos· román:.. 
ticas. · Á min prodúcenme a mesma morri
ña as .. fontes das vilas, airosas e escultur~s 
pero solitarüi.s, cá que me produce bate~ 

. nunha aldea cun 'pardiñeiro, uilha casa de~
habi ta.da, un muíño que cae ós anacos, 
converténdose en morada do moucho . . 
jCantas alegrías e tristezas, cantos soños .e 
ilusións encerraron aquelas parede~ •. algún. 
tempo sagradas e cheas de vida e hoxe, en 
cambio, mudas e en desfeita ! 
· Pé de '¡onte é ·como se lle chama en 
arquiteetura ás va:randas gros.as rque s9ste
ñen depósitQs de auga. 

. ·~ · ~ . 
1~.~~ ~ ~.,''-

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. A Rusia, rapsodia triste, 
cantar hei, coa vosa venia 

por culpa do xenocidio 
que sacrifica a Chechenia. 

2. Trala caída do Imperio 
soviético, ¡ai tristura! 

. , vai medrando ameazante 
o pod~r da dictadura. 

3. Inspirado polo vodka 
eco aplauso da·dereita 

y eltsin ceiba canonazos 
provocando unha desfeita. 

4. Cando Gorbachov falaba 
. dunha libre ¡'perestroika" 
ningún checheno pensaba 
p.unha resistencia heroica. 

5. A todos. Ues pareceu 
que Y eltsin era mellor: 

elixiron a ese cheas 
para ser libertador. 

6. Xa neste cantar dixemos 
que no.s daba moito medo 

o seu talanté despótico; 
¡ dáno-la razón ben cedo! 

7. Emociona ver ó pobo 
checheno na resistencia 
e a mulleres maduriñas · 

loitando dende a inclemencia.-

8. Mentres tanto en Occidente 
os países _nada fan 

cos soldadiños de chumbo 
que disque ten a Otán. 

9. Pois seica lles teñen medo 
ás po11:tas do Oso ruso 

e de tal hip9crisía 
~u a toda Europa acuso. 

, 10. Non falo qe entrar en guerra 
. pero ben me fago cargo 
que se Rusia fose Cuba 

lle espetaban un .embargo. 

11. Algué,n se empeza a mover · 
protestando, pero e1i'berro 
que a ese paso non V'1;n ser 
quen a chegaren ó enterro. 

12. NO'cemiterio checheno 
escribirán a verdade: 

aquí xace un pobo enteiro 
defendendo a dignidade. 
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