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EDITORIAL 

Franco entendemento -
O que a xente da rúa entende por Igrexa, que rton é 

precisamente o conxunto dos crentes, senón máis ben a 
xerarquía eclesiástica, o clero e os relixiosos, amosan en xeral 
unha especial satisfacción e un cordial espírito de entendemento 
co novo inquilino da Moncloa e o seu equipo de gobemo: 

De entrada hai simpatías que pa~an por persoas co.Q.cretas. 
Unha Igrexa ·na que se anula o pluralismo intemp e ten por 
voceiro do Papa en Roma a un significado mem~ro do Opus 
Dei, resulta lóxico que se entenda ben cun gobemo no que 
hai varios membros non menos significados desa Obra, de 
santidade tan cuestionable coma incuestionable querencia 
polo pode¡ civil. 

Cómpre logo volver ó porqué do d~sgusto desta Igrexa 
cos gobemos que proceden da cultura laica de esquerda. E 
o porqué desa sintonía espontánea cando gobemá' a dereita' 
confesional. Hai dúas explicacións principais e posiblemente 
outras razóns de matiz que non caben aquí. 

En primeiro lugar está o asunto do trato que cada forza 
política dá. á Igrexa; un trato de simpatía e favor na dereita 
e un trato frío e en pé de igualdade con outras respectables 
institucións desde a esquerda. Se esa é unha razón de· peso, 
a Igrexa estaría devolvendo favor por favor e, en calquera 
caso, estaría antepoñendo a outros posibles criterios o de 
defensa da súa posición social; unha posición adquirida n·a 
maioría dos casos en situacións non democráticas. 

Dito doutro xeito: poñeríase ela mesma, de maneira un 
tanto tri te, por riba da súa misión, por riba da causa á que 
e debe, ese reinado da xustiza e da liberdade como Deus 

quere, esa promesa futura e presente que pon o mundo do 
revés, ubicándose no lugar histór:ico dos pobres e dos últimos _ 
que, para desconcerto dos privilexiados, pasan. a se-los 
primeiros. 

Outra razón é esgrimida para es~s simpatías: -o asunto da 
moral. Sabido é que no discurso dos eclesiásticos, que non
practican oficialmente o sexo, hai unha singular e sorpren
dente obsesión moral por es.te tema . . Desde esa posición 
haberá simpatía polo estilo opusdeísta de feminidade 
sexualmente reprimida. 

Sen embargo por máis qu~ un se empeña en le-lo sermón 
do monte e en repasa-las causas profundas do draina histórico 
que acabaron coa vida· de . Xesús de Nazaré, nada atopa 
parecido a aquela obsesión represora, e si moito da boa noticia 
que libera da hipocrisía moral dos líderes relixiosos e de todo 
medo psicolóxico, de subversión dos valores nos que asenta 
o poder inxusto. Cuestións estas nas que a dereita non leva 
precisamente as de gañar nun cara a cara histórico. 

Outra cousa é a realidade construída polos anteriores 
gobernantes socialistas coma suposta actuación de esquerda. 

• O tipo de política e os niveis de corrupción aca.dados serviron 
de marabilla a este discurso da dereita católica. Agardémo
la mesma vixilancia crítica para as posibles corruptelas do 
actual gobemo cónservador: unha dereita que simpatiza cun 
liberali mo económico que en nada favorece ós desfavorecidos. 
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O TRASNO 

En nome do ben común 
Protestan na oposición por 

esa creación das Fundacións 
comarcais que van xestionar 
cartos públicos no Planó de 
Desenvoh:'.emento .Comarcal. 
Resulta certamente difícil de 
crer lleste ·país que unhas 
sociedades de carácter priva
do pero controladas polo poder 
político sirvan ó ben común 
con total obxectividade e 
neutralidade, e non coma parte 
da maquinaria de control 
caciquil e creación de depen
dencias e clientela varia. O 
que máis nos pesa na nosa 
pequena historia política é a 
sospeita de que aquí ninguén 
dá puntada sen f~o. 

A cousa é profunda. For
ma parte dunha triste cultura 
da poliüquiña enxebre e af ec
ta a· tódalas colores. Durante 
a transición e a póstransición, 
ó · 1ongo do cambio, do post
canibio e do cambio do cam
bio, mantívose inalterable a 
lei de ferro da rendibilización 
política. Coñecín un de 
esqrierda que, no momento de 
postularse coma cabeza dunha 
candidatura local, f prmulou a 
lei con tremenda claridade: 
oito anás-de traballo n·a-aso
ciación de· veciños teño que 
rendibilizalos. 

Desa maneir~ cada foro 
cultural, veciñál, institucional, 
transfórmase., pola lei da 
iendibilización, nunha . cruen
ta guerra po~o predominio, un 

Daniel López Muñoz 

pr~dominio que sé poida 
rendibili~ar e con verter en . 
poder persoal. Creamos así 
tremendos monstruíños poli-_ 
ticos, intrigantes, caciquiños 
multicolores. Ho~e é nesta 
As~ciación, mañ.á no Cpnsello 
da Mocidade, e pasado na 
Confiaría de pescadores. 

N este ambiente de sos
peita, nesta incapacidade que 
nos invade ·de traballar pola 
comunidade sen afán rendibili
zador ou controlador, resulta 
dramático que se cree unha 
sórte de administración para
lela para o desenvolvement? 
do país, unhas fundaeións· que 
p9derán contratar con menos 
rixideces dos que a -adminis
tración pública. Pero resulta 
que esa rixidez da administra
c'ión pública foi un gran in
vento para controla~las 

tentacións do goberno no 
poder .de facer, no nome do 
ben común, canta falcatruada 
pode para a permanencia no 
·cargo, dos seus e a prol -dos 
seus intereses . particulares. 
Será triste, pero · a mellor 
garantía de que _ os fondos 
públicos se xestionen con algo 
de transparencia e obxecti
vidade, é qúe o faga persoal 
funcionario que non lle deba 
favores a ningún ~oberno en 
concreto. Son os inconvenien
tes de . ter convertido o noso 
tecido social nu~ campo 'de . 
batalla. 
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BOA NO\'A 

No pracer e. na tenrura · 
Avelina (muller): · ¿Oíche-las 
cousas que o cura dixo na Misa 
sobre ·da sexualidade? Seica viñan· 
de · Roma. -_. 

• 1 

Marcelo: ¡Boh!, parvadas. Volve
mos ós requilori~ de sempre. Xa 
_me dirás ti a qué vén iso de· pedi
la man ós país da moza; ¡como se 
os país da moza fosen os donos da 
moza! 

Avelina: ·Pero dicía algo máis ca 
ro. Tamén fala~a das relacións 

sexuaís antes do casamento, e do 
sentido que ·deberían te-~as relacións 
sexuru.s. 

Marcelo: Xa sei, xa .. Mira, eu o 
que che penso éche is!ó: as relacións 
sexuaís teñen algo de xogo, e como 
xogo haí que· sabelas vivir; o xogo 
sempre é l?ara goz~ e desfrute dos 
que xogan. 

Avelina: Ai, pois estámosche bos, 
Marcelo. ¡Non sei se pensarás así 
cando a nosa pícara s~ faga moza! · 

· ·Marcelo: Ben, a máis <liso, as 

relacións sexuaís son coma un 
estoupido de pracer e de tenrura 
entre <lúas persoas que se queren, 
e que comparten todo. E ás veces 
de tanto piacer e tenrur~ sae unha 
vida nova. 

Avelina: Iso xa me gusta máis. 
Xogar ó sexo, si; pero con sentidifio, 
que fogo vén o que vén. 

Marcelo: Non é 'porque logo veña 
o que veña. É que ·Deus nos· fixo 

· así, chamadós 
ó pracer e á 
tenrura, 
chamados· a 
compartir no 
corpo - e no 
espírito, . 
chamados a 
ser un parte e 
complemento 
do outro, _ 
chamados a 
crear vida. 

~---~ ·Avelina: ¡E 
moito sabes! 
¡ Déixasme 
abraiada! 

Marcelo: E mira, pod~ . haber · 
parellas · solteiras que vivan todo _ 
.iSto con xeito e -proveito; e pode 
haber . parellas casadas que,' con_ 
estaren casadas e todo, vivan isto 
o trampalantrán. E ademais ¡a que 
vén iso de que sexa xen!e célibe 
a que nos diete ós non célibes, 
casados ou non, · cómo · habemos 
viví-la sexualidade! 

Avelina: Ves, niso douche toda a 
razón. Con todo, eu sigo pensando 
que o sexo é, moi fermoso, pero que 
cómpre rixo e tempero, se non ... 

Manolo Regal Ledo 

Máis ca paxaros 
Domingo 12 do t~mpo 

ordinario · 
Mt 1 O, 26-33 -- 23 de xuño 
É inevitable ter medos. Todo o 
m~ndo ten medos, dunha clase 
ou doutra. O Evanxeo fálanos 
dos_ medos dos que, seguindo a 
_Xesús, traballan pola irmandade, 
cando a ven ameazada polos que 
teñen poder no mundo~ nos pobos. 
Contra este medo Xesús ofréce
nos un bo remedio: confianza 
absoluta no Deus que nos ten 
sempre da' súa man. o paxaro 
máis miúdo é valorado por Deus 
que o creou; moito roáis todos 
nos, calquera de nós. 

* * * 

. Dignos de Xesús 
Domingo 13 do tempo 
ordinario 

· Mt 10, 37-42 -- 30 de xuño 
¡Ser dignos de Xesús ! Velaquí 
unha ilusión de calqúera cristián: 
que en . tódolos nosos compor
tamentos nos desmerezamos de 
Xesús a quen seguimos. Non é 
doado ·pero a iso aspiramos 
humildemente coa axuda do 
Espírito. E logo o afán de acoller, 
de estar abertos sempre ante 
calquera; coa casa aberta, co co
razón aberto, coa vida aberta, 
dispostos a ofrece-lo que ternos, 
e a arrequecer coa gracia dos 
demaís. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

POR UNHAS FESTAS MÁIS 
GALEGAS é o berro dos que 

nestes días danzan arredor das 
fogueiras de San Xoán. Son 
moitos millóns de pesetas os 
que van queimarse neste verán 
nos milleiros de festas de todo 

o país, e cómpre potencia-la 
música e os símbolos nosos.. E 

OS SAHARAUIS ABANDONA
DOS por todos seguen a loitar 
polos seus dereitos como pobo· 
con toda clase de. sufrimen~os; 
agora nun novo fracaso da ONU,_ 
privándoos do tantas veces 
esquecido referendo de autode
teríninación. As familias desfeitas . ~ 

entre o seu país. ocupado polo impe-

.' 

mentres tan~o seguimos cantando: 
«Mañanciña de San Xoán, 

- ·tialismo marroquino e os campamentos de . refuxiados en -
Alxeria. Por· certo, as ~iortas deste país tampouco axudan 
no camiño da paz e da independencia do Sáhara. Mentras 
tanto ter_nos que gabar a solidatj.~dade de nioitos cole_ctivos 
galegos con este país axudándoos de moitos xeitos. 

mañanciña a· máis garrida 
que baila o sol cando nace 
e ri cando marre o día». . 

A XANELA, Revista cul- · 
tural das Mariñas, volve 
á rúa cunha nova estruc
tura, ata agora viña a se
lo suplemento cultural do 
periódico mensual. -«Be-
tailzos y su comarca», 
agora xorde como publi-

. cación independente da · 
man da Asociación Erra 
Vella de Betanzos, no 
primeiro número desta se
gunda época salientámo

· A LOITA CONTRA A DROGA non 
coñece treguas. · Está a desenvolverse eri 
varias frontes, por unha banda as asocia
cións antidroga· como Érguete que .fundou 
Carmen Avendaño que na fotografía recibe 
un agasallo de mans da Conselleira de 
Faprilla, Manuela López Besteiro. Estáp. a 

lo traballo: «A Xénese segundo a Serpe» de Xabier López. 

denuncia-las ameazas ós traballadores das empresas embar
gadas pola Audiencia Nacional, por exemplo,. ó clan dos 
ch~líns, que mesmo boicotean os productos elaborados nes
tas empresas .. Por outra banda, a mesma Conselleira acab~ 
de an1mcia-los cursos para formación sobre «Preventión d~ 
drogodependencias». O primeiro vai ~er lugar en Santiago 
do vinteoatro ó víntenove deste mes (para máis información 
nas- Delegacións de Familia, Muller. e Xuventude). 

-< -E -w -

¿ Quen e cantos somos? 
Enténdase ben: non , interesa demasiado 

o número, a ~antidade, pero si sabermos 
quen somos. Referímonos a esa Pasantía 
teolóxica que se inaugurará o día 28 de 
setembro. 

¡ Pois non queda . tempo!, cómentará 
alguén. Non moito, dado o· que pretende
mos: arrincar con forza porque a Pasantía 
hase fundar non nas decisións dunha direc
tiva, senón nos acordos de todos. 

Necesitamos saber, canto antes, as forzas 
con que · contamos. Aínda hai alguén que 
pregunta quen está detrás disto, quen vai 
dirixir. Necesitan un pai que os tutele. ¡Po is 
non! · 

Entendemos que o pai hao ser ese boletín 

·ÍntefJ?.O -Diáspora-, que o pretendemos 
interactivo; Sen periodicidade det~rminada, 
Diáspora falará -cando lle -<leamos ·corda 
aportando as nosas,.. reflexi,óns. E, se non, 
ficar~ mudo. E, se morre, _enterrarémolo. 
Pero nu,nca acudiremos a operacións de 
salvamento se a criatura quixei- finar por · 
falta de alimentación. , 

Non é o caso: xa vai habendo xente 
esperanzada. Se queres ser nai ou pai da 
criaturiña, dáo a saber cant.o antes . . ' 

E que ninguén teña . reparos: Iriini~ . 
entende que nin a fo nin . a galeguidad~ non 
deben ser obxecto de imposición senón ,de 
descubrimento. Non é preciso, para· partí-_ 
cipar nin "ir á misa",. nin "falar galego" . . 



MOSTAR 
celebra 
eleccióris 
muriicipajs · 
o derraderro 
día de San 
Xoán-nunha 
cidade total
mente divi-

. di.da As elecdóns . da · capital ·de _Herzegovina . soñ \ as 
primeiras votadóns _ despois de catro anos· de guerra en . 
Bosnia. A minoría serbia que tívo · q~e fuxir da cidade, así 
como miles de musulm~s que tamén son refuxiados falan · 
dun ·clima inzado de problemas. Segundo a administración 
europea só,, cen mil habitante_s de Mostar · forman o censo 
dos que o trinta. e catro por cento son musulµ1áÍ1s, o trinta 
e tres croatas, o dezanove serbios <: un doce doutros grüpos_. 

r . 

ALECRÍN é unha asocia
ción de Vigo que vén · 

· traballando .con intensidade 
· a prol d~ muller. Faino na 

súa .· Casa de Acollida, que 
aparece na fotqgrafía, e que 
acolleu no pasado ano máis 
de cincuenta mulleres,. case 
todas maltratadas, e· ás que 

ofrecen todo -tipo de axud~ . n.un períodó de . tres mese·s. 
· Desde febreíro tamén abriu un Centro de Día para axudar 

ás prostitutas da, ~idade; ofrecé:gdolles toda · información e 
acollida. Desde_ servicios de limpeza ata puntos de encontro 

· destas mulleres e tamén de -asesoramento. Como apoio a· 
Alecrín colabora unha unidade móbil de Médicos do . ' 

Mundo. , O Centro: é un piso . da · Rúa" Elduayen. 

. A ACTIVISTA PRQ-DEREiTOS 
,HUMANOS · HARRY WJ · que-~ 

aparee~ na foto'grafía está a. denun
cia-la barbarie do réxime contra as 
liberdades dos chineses, ó mesmo 

. t~mpo · que medra· a · héxemoní~ 
desta superpotenda en Asia. Maj~ 
a inseguridade e o medo ante o 
despois dá desaparición de Deng é 
cada :volta májs-arrepiante. Cómpre 
unha política de disuasión contra 

os gastos militares cada día' máis fortes na C~na pola banda 
~e · tódolos países e a favor das liberdades. Son moitos os 
que están ·pechados en campos de traballo sen ningún 
delicto, s~ polo ·respecto ~s dereitos e todos' como presos 
comúns. 

O ESTADO 
FEDERALé 
un berro que 
está medrar 
en amplos 
sectores · da 
poboación de 
Italia. O novo 
presidente 
Prodi, que 
acaba de 

constituí-lo cincuenta e catro gobemo da po~guerra daquel 
~stado, quere dar unha resposta a este obxectivo. A segunda 
volta das eleccións municipais, que se celebra nestes días, 
cuestiona a forza da Liga do Norte e par.ece que vai se-. 
la coalición gobernante a gran gañadora: o centro esquerda, 
-que tamén ten daro o novo modelo de Estado. · · 

ó ESTRÉS NOS 
EST:cJDIANTES, 
medra non -só neste 
tempo de exaines, 
senón ·en . todo- o 
curso, ~ebido moi
tas veces ó fracaso 
escolar. A ansiedade 
está a medrar nos 
nenos de sete a doce 
anos e emerxe en 
m~itas patoloxías e 
trastornos. Estamos ante a mesma situación que os adultos 
n-o ttaballo. A relación mestre-alumno xa non é a mesma 
que po5Íemos aprezar neste ~leo de Xulia Minguillón: «A 
Escola de Ooloriñas» . 

-

A · AGRUPA~ 
CIÓN DE 
MARIS
QUEIRA-S 
IE VILA
XÓAN está a 
mellorar en 
tódolos niveis, 
tanto económi-

cos como organizativo, e ademáis de vixiar con atención 
ós furtivos que saquean as súas praias, as cincuenta e unha 
mariscadoras Jan elas os seus planos de economía e 
producción, discutíndoos en asembleas por parte de todas. 
Para poder ingresar no colectivo as marisca-doras teñen 
que aportar tres meses de traballo gratis, o que é unha traba 
para as que non queren traballar de verdade. 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coru_ña) 
Teléfs.: 981 • 62 09 37 / 62 02 00 
Fax: 981. 62 38 04 

Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMP©STELA 
Teléf.: 981 • 58 19 05 
Fax: 981. 5818 88 

Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93. 215 01 79 

Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. e Fax: 91 • 310 48 30 

Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988. 37 09 26 
Fax: 988. 37 09 28 

Dolores, 55 
15402 FERROI.'. 
Teléf.: 981. 35 3714 
Fax: 981. 35 3716 

Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982. 22 78 04 
Fax: 982. 24 49 13 

Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986. 22 00 50 
Fax: 986·· 22 04 74 

Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf. e Fax: 95 • 421 67 08 

. 

< 

POLÍTICA 

O novo Gob.erno 
No último mes entraron na Xunta catro 

novos conselleiros: ademais doutro que 
perdeu a súa carteira e segue no goberno. 
Foron nomeados tamén uns vinte _directo
res xerais ou asimilados. Todo _isto quere · 
dicir que cambiaron máis dun ·tercio das 
persoas con aÚos cargos de responsabi- . 
Údade no goberno galego. 

Pero se nos fixamos un pou_co máis, 
decatámonos da importancia <lestes rele
vos. Dos doce actuais conselleiros, tan só 
catro eran colaboradores directos de Fraga 
na anterior lexislatura: Dositeo Rodríguez, 
Xosé A. -Orza, Xosé Cuíña· e Pérez Vidal. 
E de todos estes, o único con peso espe
cífico é . Xosé Cuíña. 

Por outra parte, se mirámo-lo curri
culum dos novos conselleiros e directores 
xerais, vemos que Palmou sempre estivo 
á sombra de Cu~a, que Celso Currás é da 
órbita de Cacharro Pardo e que Hemández 
Cochón e Pé~z Varela non se pode~ 
considerar colaboradores estreitos de 
Romay, do que tamén está afastado_Vázquez 
Portomeñe. Ou sexa, que o presidente do 
PP da Coruña perdeu moito _p~so na X unta 
e terá dificultades para 'conservalo na 
órbita provincial do PP, malia o apoio de 
Madrid: Manuel Fraga aposta -poló relevo 
e-Xosé Cuíña está disposto a· axudar no 
preciso para iso. 

No mes de xullo vanse celebra-los con
gresos locais do PP, para . seguir logo có 
rexional e finalmente os provinCiais. Deste · 
xeito en outubro estará completamente . 
despexado .o panorama políti".o e Manu~l 
Fragá poderá facer balance e , ver se con
sagra dunha vez oficialmente a Cuíña 
coma sucesor, _como todo semella indicar . 

Pero men
tres · tan~o, a 
Xúnta dá unha 
impresión de 
pr~visionalidade . 
e fajta de COI?-- Por Tintxz.1: 
xunción. Os re- _ 
levos dos ~onselleiros e dos outros altos 
cargos fóronse facendo a saito de mata e, 

· por · nioito ' qU:e Manuel Fraga diga outra 
cousa, sen ·un proxecto de conxunto. As 
loitas polo poder actual e futuro tiveron 
un excesivo p.esQ na remodelación e abriron 
algunhas feridas internas máis das que 
había, por máis que o amplo botín a 
repartir (entre os cargos -da X unta e de 
Madrid) permitise/ contentar_ a moito.s. 

· Así xurdiron os conflictos da dirección 
do PP da Coruña, ou o feo que lle fixeron 
a V ázquez Portomeñe (Pérez Varela entrou · 
por segunda vez a saco nas súas compe
tencias: antes xa lle quitara as funcións de 

· voceiro da Xunta, ·que tivo algún tempo 
a súa consellería). Mentr~s, seguen sen 
despexa-las dúbidas sobr~ o financiamento 
auto~ómico e a oposición denuncia agora 
-nos termos que antes empregaba o PP-, 
que os recortes presupostarios poñt~n en 
perigo as grap.des obras de infraestructuras. 
Os cidadáns constatan, por ~utra'parte, que 
~arios treitos das autoví<\s que os anterio
res prometeran abrir -por Semana Santa 
seguen pechados a mediados de xuno. 

Por iso· Manuel Fraga necesita toda a 
súa forza para facer anda-lo novo gobemo, 
mentres mira de reollo a Madrid. No 97 
hai eleccións e o PP non terá 'desculpas 
cando lle esixan resultados. 

· ~ Retiro. de veran -.. 
E .. 

Irimia convoca~ igual ca en anos ante
riores, unhas xomadas de encontro e 
retiro arredor do Evanxeo, en réxime 
de auto xestión, aberto a tódalas idades 
e procedencias. 

Animará o encontro ·xabier Blanco . 

Para anotarse tlfnos.: , 986-480262 
(mdfor ó medio día, preguntar por 
Xabier) . 

982-168943 (mellor á noitiña: Pregun
tar por Tereixa). w .. 
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O lugar será de novo Fornelos 
(Pontevedra) e as datas o 14 (tarde), 15, 
16, 17 e 18 de agosto. , 



ECOLOXÍA 

Contra 

Unha solución- r.esesa 

Desde a década dos oitenta a Xunta 
v_én propondo a iQcineración como a 
panacea que resolverá tódolos proble
mas do lixo. O Plan , de 1989 contem
plába unha inéineradora para o lixo de 
Vigo e outra pata. o d~. Coruña. As 
protestas da poboa~ión v~guesa levaron 
á reformulación do Plan en 1992: pasouse 
a -unha única incineradora, a situar . en 
Cerceda~ nunha comarca rural, · agrícola 
e gandeira, onde ·non imaxinaban atopar 
resistencia da poboación. 

Pero no . trascorrer dese tempo 
descubriuse a presencia de dioxinás no 
fume das incineradoras (1986) aumen
tando a preocupación polos efectos 
velenosos das mesmas; prohibiuse a 
comercialización do leite e carne de 
granxas afectadas polos fumes das 
mesmas (Holand<i, -1990); en diferentes 
países · europeos pecharon numerosas 
instalacións qu_e viñan funcionando desd~ 
hai anos; e mesmo se aprobaron mora
torias nos planos de incineración en · 
países coma Alemaña, Holanda, Cana
dá, California, etc. 

O Plan de RSU da Xunta nace 
caduco e anticuado. A implicación das 
incineradoras ·en grave$ problemas de 
saúd~ fixo preciso dotalas de custosas 
instalacións de depuración de fumes. 
Isto converteu a incineradón na alter
nativa máis cara, ata o punto de que en 
Holanda e Alemaña in~inerar unha to
nelada de lixo cust.a entre 16.000 e 
20.000 ptas. 

Mentres, a ~unta di que a 
~ incineradora de · Cerceda contará coas 
mellores tecnolqxías ambientais, pero 
p:copón ós cbncellos un canon. de inei
neración entre 4.000 e 5.000 ptas por. ,,; 
tonelada: dedúcese que oú tales medid~s -
de depuración están . muito por debruxo
das europeas, ou trátase dun prezo po
lítico de P,romoción que, ·uñha vez en
ganchados -os concellos, podería dupli-
carse ou triplicarse. -

. . . ,, a · Jnc1nerac1on, 

A tendencia Eu
ro~ea é ~ Reciclaxe 

É caducó, así 
mesmo, por ir ·contra 

· as tendencias euro
peas a favor da 
reciclaxe: Alemaña 
fixou ó obxectivó de 
.reciclai máis do 70% 
dos envases e emba-=
laxés (plásticos, pa
pel, vidr~, metais ... ) · 
para 1995; . diversos 
países europeos ins
talaron sistemas si-

reciclaxe 

milares ó punto ver- Ecologistas, sindicalistas y algunos diputados participaron en la marcha 
de alemán; mesmo . por las calles de Compostela · 

Catalunya aprobou unha lei en 1993 que 
regula a recollida separada da fracción 
orgánica do resto do lixo e establece 
obxectivos progresivos de recicl~~· 

A incineración é inconipatible coa 
reciciaxe, e significa a _destrucción de 
materias primas ·(papel e plástico, fun
damentalmente) que .en Qali.cia atinxen 
un valor próximo ós 8 mil millóns de 
ptas nos mercado~ de reciclables, ó tempo 
que o Estado Español importa residuos 
deste tipo por valor de 80 mil millóns . 
de ptas anuais. 

Estas materias primas son 
_fündamentais para a. implantación de 
indus~as de reCiclaxe, e para crear 
emprego. Se en Europa traballan unhas 
90.000 persoas directamente · na 
reciclaxe de ·papel, ¿como se _ pode 
pro por que~ar toda esa riqueza?. 

O lixo encerra importantes recursos, 
que a po~oación está disposta a axudar 
~ recuperar, para o que só falta o-apoio 
da administración. Pero ó contrariff, o 
Plan da Xunta pon en mans de FENOSA 
e dalgunhas multinacionais, o negocio do 
lixo, que extraerá ós _concellos galegos, 
e por ende ós cidadáns, non menos de 
5.000 millóns de pes'etas cada ano para 
sufragar unha tecnoloxía allea e conta
minante. 

Con bastante menos diñeiro, as 
pequenas empresas galegas poderían 
facerse cargo da reciclaxe do lixo, c~ean
do ademais numerosos postos de traballo, 
hoxe tan necesarios. A Xunta semella 
non oú, e prefire cerra-lo camiño á 
creación ou expansión destas ·empresas. 

Contamináción do Medio 

Pero ante todo, a incineración sig
nifica unha contaminación gratuíta, 
do aire que respiramos, e dos alimen
tos ·que consumimos. De levarse a 
cabo, á_ futura ~cineradora de Cerceda 
convertiríase no principal foco contami
nante do noso país, emitindo substancias 
tan perigosas coma metais pesados e 
dioxinas, amais dos gases ácidos e outras. 
A instalación da incineradora en Cerceda 
é incompatible-coa producción de ali
mentos (leite, carne, hortalizas) sans: a 
acumulación de tóxicos na cadea trófica 
será causa de cancros e malformacións, 
ou do deterioro do sistema inmunolóxico. 
En definitiya, unha contaminación 
gratuíta, na que non . se nos vai ningdn 
posto de trabcµIo. 

Da Revista CERNA (editada por 
ADEGA). 
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HORIZONTE 

O papa Xoán Paulo II é coñecido · pola súa torrencial 
devoción mariana, propia dos JUios dun pobo -Polonia
, no que foi callando o seu nac_ionalismo en boa . parte 
arredor dos santuarios da Vzrxe. O lema do seu escudo 
é ese Totus tuus que na súa m~nte vai dirixido a María, 
pero a xente cae na ambigüidade un pouco idolátrica de 
atribuírllo coma homenaxe á súa propia persoa. Pois ben, , 

o papa Wojtyla láiase agora de que a xente está esquecendo 
o dogma da. Inmaculada . Concepción 'e maila súa signifi~ 
cación. En -realidade, . o pobo nunca soubo moi ben en. que 
consistía iso, e confundíao co ·dogma da virxindade· de 
María. Do asunto teolóx(có, pouco lle quedou se non_ é unha 
imaxe. de · Murillo cun erotismo espiritualizado e as moitas 
mulleres que se chaman Concha. 

Anda por médio o sexo 

Santo Agostiño inventou o asunto 
do pecado orixinal, amparándose nunha · 
má lectura do libro da. Xénese e na 
deficiente interpretación de san Paulo .. 
Atribúe a transmisión do tal pecado de 
orne á xeración mediante o sexo; este 
sería sempre desordenado cando non 
se dime á procreación, por culpa de 
que non se acabe a producción humana 
e, con ela, a Igrexa. 

Séculos de influencia negativa~ -
Agostiño estivera moi . vencellado á 
herexía maniquea, da que herdou un 
nefasto pesimismo antropolóxico-, 
introduciron no imaxinario colectivo 
cristián a idea de que o pecado do 
paraíso foi un delicto de tipo sexual. 
Uilha lgrexa gobernada por solteiros 
non tivo inconveniente en manter, aca
so de xeito inconsciente, esa trampa 
colectiva. 

.. 
Unha má formulación 

En boa lóxica, se o pecado orninal 
foi un delicto sexual, pode compren
derse que, ó querer Deus principiar 
unha nova- humanidade con Xesús, 
intentase eliminar ese condicionamento 
pecaminoso; polo tanto, Xesús seica 
tivo que nacer sen mediación sexual -
nacemento virxinal de María-, e a 
mesma Miriam había de -ser concibida 
polos seus pais tamén sen pecado 
orixinal: «Ave María purísima, sen 
pecado concibida». 

Hoxe sabemos que o paraíso é. un 
escenario imaxinario e que Adán e 
mais Eva non son personaxes reais, 
senón simbólicos, representantes do 
clan humano, sumido no que o 

RltlA -8 

evanxelista Xoán denominou o_pecado 
do munUo. Pouca dúbida pode caber 

- de que todo ser humano nace situado 
nunha estructura de pecado, insolidario, 

.. e que o bautismo .significa a morte ó 
vello Adán para facerse .solidario . co 
segundo Adán, que é Cristo. Non se 
trata dun pecado persoal, senón dunha 
situación obxectiva. 

A teoloxía f ala da impeca!Jilidade 
de Xesús. e de Ma?a: a imposibilidade 
de pecaren, porque éstán exentos de tal 
lacra humana. ¡Así cal quera!, pode 
comentar alguén. Parecería moito.máis. 
digno para Xesús e María afirnlar que 
nunca claudicaron na súa conciencia 
que apoñerlles, dende antes do 
nacemento, algo que os . deshumaniza 
e que pertencería, non á súa existencia 
e loita histórica, senón ó reino meta
físico das. eternas esencías que, cm;no 
se ve, é moi aburrido. 

A señora Jacobelli, 

Aquí queremos dat conta dun artigo 
que aparece na revista italiana de 
información relixiosa, Adista, no seu 
número 42 do primeiro de xuño <leste 
am 'Traducímolo ·por se serve de' 
axuda para írmos recompoñendo · a· 
imaxe de Miriam. 

«Estou convencida de que os tempos 
son chegados para a teoloxía de rea~ 
tizar unha revisión profunda»; así ·a 
teóloga María Caterina Jacobelli, afron
tando non só coma estudiosa, senón 
sobre todo coma crente e coma muller 
a figura de María, muller e N ai de 
Deus, explica a «ineludible esixencia» 
que a empurrou a publicar este s.eu 
últ4no libro: Honradez con Mqría. ' 

DesmÓntaildo unha muralla 

«¿ Quen vén sendo María?», est~ é . 
a preg~nta que guía a reflexión da 
J acobelli a través da complexa hi,storia 
teolóxica da construcción da imaxe da 
Virxe tal como a lgrexa a entrega hoxe 

· á devoción dos seus fieis. Imaxe que 
é coma unha verdadeira catedral -por 

·' utilizar esa metáfora da teoloxía roma
na-., feita. de doutrina, interpretacións, 
dogmas, testemuños, definicións que 
se erguen coma un muro inexpugnable 
para custodiar e deixar na so~bra o 
misterio da · real identidade da xove 
señora de' Nazaré. 

·Precisamente este_ ánimo e paixón 
de ' honradez para con María sostén a 
esta estudiosa nun labor de escavación 

O pecado de orixe non fói un abuso de sexo, 
senon algo moitÓ máis global: o querer ser tanto 
coma Deus e non a·dmiti-la creaturalidade. O pe
simismo_ sexual e a culpabilizaci6n en.torno a el, 
pouco ou nada ten que ver coa Biblia .. 



11mada · Miriam 
e desmonte da tradición mariana nos. 
Padres ·~a Igrexa e nos .escritores ecle
siásticos do -- primeiro milenio, que 
apunta dir~ctamente ó corazón do 
problema: 

·«Penso -escribe a Jacobelli"", «que · 
coma cristiáns debemos entrar' na 
catedr~- e, con grande respecto, con 
afecto, con delicadeza, verificármo-los 
alicerces, ver cciles foron as categ<;}rías · 
nas_ que .se movía o· pensamento de 
quen a construíu, o de quen formou e 

· transmitiu a imaxe de María privada . 
dQ desexo sexual, decidida a perma- · 

. necer ·virxe, que concibiu sen o con
curso do home, que pariu sen saber 

· como, que ficoq intacta tralo parto e 
que quedou .virxe de por vida». 

Algo ·máis ~a Qil novo «look» 

Non se trata dun anovamento 
teolóxico de look -senón da análise 
arqueolópca e xenealóxica das orixes . 
do ·gran remordemento que trae con- · 

- sigo a sexualidade, lida a través da 
· exemplar vicisitude de -Mana, Virxe e 
Nai. 

A partir das escasas noticias que· o 
Evanxeo nos fomece sobre María, o . 
labor da Jacobellj concéntrase na aten-

. . ción que os santos Padre·s foron pouco 
_a pouco dedicando ó tema da 
virxinidade de· Mana, «característica. 
física» que, en poucos sécufos, se foi 
ampliando «ata converterse na carac..: 

- terística principal, a dimensión persóal 
primaria~, da nai de Xesús. 

Neste senso, a teóloga pode. soster 
que «O elementó fundante da fe da " 

.- Igrexa se ·desprazou da resurrección .de 
Cristo -- á virxindade de María»: 
desprazamento milimétrico, pero im
placable ata o punto de producir unha 
complefa rotación e revolución 
teolóxico-dogmática sobre o gonzo da 
·integridade da Virxe, tal como ' se 
deseña na imaxe d,a concepción de 
X~sús sen seme humano, do parto sen 
ruptura do himen e da virxindacie de 
María.mesmo tralo nacemento de ~esús 
Cristo. 

Humano, demasiado humano 

A sutil análise teolóxica trénzas~ 
coa sensibilidade antropolóxica e 
fenomenoJóxico:=-relixiosa da autora (xa 
evidente no seu libro «0 risus'~aschalis 
e o fundamento teolóxico do pracer 
sexual», de 1990), que· segue en pa
ral~~smo as divinas refl.e~óns dos 
~Padres e as_· razóns «humanas, d{{ma,
.siado humanas» dúospeita e, a miúdo, 
do te:mpr na co~rontación co sexo, da 
discriminación da muller; do ambiente. 
éti_co e cultural . no que, laslrillo e 

_ladrillo, . era edificada a catedral que 
_exiliaba· definitivamente a María da 
existencia normal coma niulÍer. · 

·Precisamente este distandamento 
·progresivo da Vrrxe da súa cond~ción 
humana de muller, este proceso . de 
sublimación do feminino no virxinal 
coma modelo insuperable (tanto qúe, 
advirte a · Jacobelli, máis que dicir 
quen é, os - Padres explican «O que -
María non é: non foi corrompida, _nin 
contaminada, nin foi manchada» ... ), 
restitúe unha ü_naxe distante, sublime, 
per9 solitaria de María, pechada nunha 
e:X.emplaridade . que non . admite a' 
mácula da sexualidade e .do dese:Xo 
[in-~aculada]. 

Deixemos . que sexa muller 

Preci~amente é neste nivel no ·que 
'se sitúa,· para a· Jacobelli,· a posibilidade 
de . deseñar · unha siillbólica do acto 

_ s~xual que «enraíza no que ·Constitúe 
a profundidade µo ser humano, o ser 
criatura rnlacionaI, entrando totalnlen
te en comuñóri co :outro, nun X.esto que 
é o máis amplo e profundo ·que for 
dado ·a criaturas limitadas pola súa 

· condición física»: a sexualidade hu
mana . reyéiase, así, coma un don de 
Deus e t~stemuño que «deita da 
profundidade divina da súa esencia 
trinitaria». 

Só restituíndo a Mana a plenitude 
desta dimensión de profunda e plena 
participación do humano :qo misterio 
da dinámica divina, poderase daquela 

o candor, o pudor e os valores relacionados coa 
pureza adoitan ser característica da arte mariana. 
Algúns pintores converteron en imaxe da Madona 
as figuras das propias amantes. Un desvío 
grave desa María, discípula de Xesús, cantora 
da revolución dos pobres no Magníficat. 

entende-lo significado máis amplo da 
virxindade da $eflora de Nazaré coma 
recoñecemento e. amor pola propia 
humanidade e polos dons recibidos de 
Deus coma «capacidade de amor», 
que, polo tanto, supera o dato físico
biolóxico. 

Simbolismo teolóxico 

Bemard Háring indica no epílogo 
do libro: «É o Espírito Santo, quen 
realizou -concibiu- isto que é o máxi
mo. acqntecemento de don , de ' 
gratu~dade». 

·Para este teólogo alemán, a 
virxindade de María debe ser com-

. prendida coma · santidade, «obra do 
Espírito Sarito, froito da Redención 
que fai do amor conxugal sacramento 
e ·signo da gratuid~de que vén de 
Deus»: unha afrrmación importante · 
dende o punto de vista teolóxico, 
tanto que incita decididamente a 
Haring a soster que «O aspecto ou o 
milagre biol6xico p~sa a ser radical
mente redimensionado» a favor da 
centralidade da Paternidade divina 
«que só o Espírito Santo podía rea
lizar». 

Mario Cambeiro. 
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DE AVÓS A NETOS 

Está a piques de chegar xullo, 
o mes de Santiago ou.mesmo en 
certas zonas de moito «pan», o 
«mes da sega». Pero xa o labor 
adoita. emp~zar uns días antes, 
polo San Xoán, como di o noso 
vizoso refraneiro: En San Xoán 
a fouce na man. Claro que ben 
pouco. pode s.egar aquel que ~on 
sementa, como tamén ~onsta no 
noso refraneiro: Quen ó 
sementar é' mesquiño, para 
seitura escusa fo u ciño. 

Nada queda hoxe en día do 
que foi antano a 
colleita do centeo 
-o «pan» tradicio
nal por antonoma-
ia-, da· súa impor

tancia en tódolos 
aspectos. En pou
cas décadas de
sapareceron unha · 
serie de labores 
que empezaban 
coa sega e rema
taban cando . se 
gardaba o gran no 
hórreo ou · no 
celeiro. 

Eu non .nacín en 
«terra de pan». O Ribeiro 
sempre foi abundante en · viño 
pero escaso en pan (centeo, 
millo e trigo). Co que daba: a 
venda dos moios de viño, 
mercába e o pan para todo o 
ano, pms poucas eran as casas 
que lle ahondaba o que elas 
apañaban. Había veciños que 
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Tempo de seitura 

llelo mercaban ós tratantes, pero ata os que ~_an atando os monllqs 
outros preferían, ir eles mesmos ou mollos .· O normal era que s.e · 
«á montaña» a mercar-lo practicase a axuda, µe xeito que 
«grao»: ó Carballiño, a Cea, a se ían turnando os veciños, 
Ose ira,... Como atj.oita suceder . V-aballando un día para cada 
noutras partes, para os ribeiraos casa. Ese día adoitábase facer un 
«a :n;ioritaña» son as terras do óo xantar, sen faltar tampouco ó 
arredo~ na _ que ·non hai viñas_. viño, anque o houbese que mer~ 

Repito que hoxe pouco que- .. car. _Ago~a; xa _son pouco ... s os que 
da do que foi lantano: nin se . apanan as1 o centeo, agas cando 
sega coa fouce ou gadaña nin non so~ máis que · pequenas 
se malla na eira co mallo~ ou extensións que non paga a pena 
malle' .nin tampou~o se ave'nta traer segadora ·mecánica. 

co cribo-para deixar agra limpa . 

. ' 

de argana~ e pallas ... Pdmeiro 
foron a,s «malladoras» mecáni- · 
cas as que sub~tituíron a malla 
tradicional. Logo xa as máqui
nas que, ademais de debullar, 
tamén xa vaJ?. segando o froito. 

Labor moi duro, no que po
dían ·intervir homes e/ou 
mulleres, dende os que segaban 

Castellanos de Castilla ... 

Con estas tres 
palabras col!leza _un 
dos poemas . máis . 
coñee-idos da nosa · 
Rosalía. Ela soubo 
do que supoñía este· 
iabor case de , es
cravos, de botar nas 

· éhas castelás, l.eo
nesas ou extreme
ña·s, de sol a sol. 
Aínda hoxe en día o 
milladofro da Cruz 
de Ferro, no. Cami-
ño de Santiago, dá 
fe dos nosos sega
qores, que deixaban 

alí unha pedra coma testemuña· 
de que estiveran naquel lugar, e . 
-igual que en Santo André de 
Teixido-, «cando as pedras falen» 
testemuñen a favor de quen a 
puxo alí. 

Hai ben ·poucos anos que aínda 
algúns galegos (en · particular da 
provincia de Ourense), acudían 



ás terras lindeiras leonesas. ·Non 
sei se o fará . algora alguén .. ~ 

Remato CU1:1ha anécdota que 
conta o . inglés G. Borrow, de 

provincia de Toledo sucedeulle 
o seguinte: . 

Unhas veces sós, pero as .·. ---------------~----~ A xente de Villaseca 
máis formando : cuadri-

llas de y,arios, algunhas
mesmo mixtas de homes 
e mulleres. 

Era un traballo mm 
duro, e máis cando se 
había que desprazar lonxe 
ás terras de Castela; pero 
era preciso facelo para · 

achegar unhas moedas, . 
que en moitas casas viñan 

Cuadrilla de segad9_res ou ~eitu~eiros galegas . a·se_r as únicas que entra
ban ó longo do ano: Quen cando andou pola península 
á seitura · vdi, aforro fai; e Se -vendendo biblias protestantes, 
vas á seitura, tes -paga_ segura. aló ·polos ' anos. 1836-38. :t-;ra 

_- (de la Sagra) é amable e 
cortés; cando se dirixen 
a un fQrasteiro fálanlle a 
berros e t:n galega. 

-¡En galega!- exclamei. 

- Todos saben unhas 
cantas palabras de 
galega aprendidas dos 
que baixan tódolos anos 
a segar, e como o galega 
é a , única lingua estraña 
que coñecen, emprégana 
por cortesía ó dirixirse a 

un estranxeiro. 

Clodio González Pérez 



A MÁQUINA l\IARABILLOSA 

Corren os anos cincuenta. Coma 
se os números ti vesen importáncia, 
todos parecen estar conformes en 
que a segunda metade do século 
XX ten que ser distinta da primeira. 
O mundo sae dunha gran guerra e 
organizase en torno a. <lúas grandes 
potencias. Unha delas, os Estados 
Unidos, é xa a detentadora case 
exclusiva do espectáculo cinema
tográfi~o. As súas redes de distri
bució~ fan que as películas de 
Hollywood sexan a principal refe
rencia dos espectadores de me~io 
mundo. 

Xa -falamos nesta sección da 
importancia política do cine e 
tamén do xeito ·clásico de con
tar películas instituído en Amé
rica nos anos frinta. Na última 
entrega viamos cómo, desde o 
neorrealismo italiano, come
zaban os ataques ó gran edifi
cio de Hollywood; máis ca de 
«ataques», xa que a loita . sería 
desproporcionada, cómpre Jalar · 
de alternativas ó poderoso cine 
amen cano. 

Ese tipo de_ alternativas tivo 
a súa idade de ouro nos anos 
cincuenta e sesenta. Xurdiron, 
quí e alá, como fangos dunha 
era diferente, os chamados 
.«no vos cines». Todos eles tiñan 
máis 'dun elemento en común. 
En primeiro lugar, presen-· 
tábanse en oposición ó _cine 
americano imperante. Esa opo
sición tiña <lúas frontes simul
táneas e moi coherentes: ofre
cer un discurso político alter
nativo e un discurso narrativo 
distinto. Dicían que contar as 
cousas desde outro punto de 
vista -non desde o poder, senón 
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Os • novos . cines 
desde a resistencia- obrigaba a bus
car fórmulas nova~ de narrar. 

Aquel -foi un tempo de entusias-· 
mo e experimentación. · Incor-: 

. porárons~ ó cine xoves. airados (así 
se bautizaron. en Inglaterra) proce
dentes do mundo das artes (a: lite_~ 
ratura, a pintura, ... ) e, sobre todo, . 

· do mundo das escolas e cia érítica · 
cinematográfica. É dicir, por 
primeira vez os cine~stas nacían xa 

· ~<aprendidos», teoricamente: facían 
cine a partir de coñec~r o traballo 
de cineastas anteriores e reflexionar 
sobre el. 

Pepe Coira 

l§to foi especialmente <;e~o en 
Francia, onde a «nova ola» -qu~ así 

: s.e bautiza!on- estaba compósta · · 
principalmente por críticos da re
vista Cahiers du. Cinemá; por xoves 

. á procura dun cine que rachase co . 
·que consideraban vellos tópicos de 
«calidade» fíl~ca e chegase a 
mostrar dun xeito directo, moder
no, a vida tal como · é. 

Os novos cines artelláronse por 
nacionalidades. E lóxico. Na súa 
razón de ser e.staba loitar cóntra o 
cine americano e as . torpes 
imitaciól).s que <leste se podían pro
ducir en cada país. Entendían os 

novos cineastas qué a· produc-
• > • 

c10n amencana era un arma 
. máis -se cadra, das máis im
po'rtantes- do colonialismo 
america~o . e que conviña 
facerse con esa mesma arma 
para zafarse de tal colonialis
mo, para ter unlia voz propia .. 

En Latinoamérica, . en Áfri-' 
ca, x~rdiron grupos de cineas
tas con esa ·pretensión. O re
sultado fo ron unha che a de 
películas de sorprendente fac
tura, cun frescor insólito e que 
non acadaron o apoio do pú
blico, agás contadas excep
cións e un bo recibimento nos . . 
cineclubes. 

\ 

En boa medida · e con certo 
retraso; . Oalicifl. participou 
desta corrente. Cando, a 
comezos dos ·setenta, .se fo-r-:
mulou a nece.sidade dun cine 
galego e .naceron as primeiras 
películas· baixo es.a denomina
ción, _procurabase que este país 
contase cun cine de seu, con
vencidos de que ~al cous~ é tan 
precisa como o . ~ir~. para res
pirar. 



ICONOGRAFÍA DOS SANTOS 

San ·XoáD Baptist~ ( 5) 

-
categoría vestiduras atributo xeral 

- frades camilos con· sotana (coma os 
. sacerdotes · 

cruz vermella no peito 

- frades carmelitas hábito castaño de pano 
fino, con manto e manteleta 
branca da súa orde, .esclavina · 

"con capuchón. 

'es.capulario da or.de 

-frades cartuxos hábito branco da súá 
orde, ben cumprido. 

- frades cistercienses hábito' branco e cumprido· da 
súa orde, 'Cintó negro. 

escapulario negro 

Continuamos coa relació~ de 
claves iconográficas de carácter 
xer_al dos santos e sa~tas (!oll1:ado, 
en parte, do Diccionario dos 
·No_mes Galegos; 1992) 

San Xoán Baptista· 

Aparece representado en dúas 
series iconográfkas principais: 
como nen o (en especial, na arte 
renacentista) e como adulto, ves
tido cunha pe.l de camelo (oriente) 
ou de c.~rneiro ou oyella (occiden
te). · N algúns casos leva a súa 
propia cabeza cortada nµnha 
bandexa (santQ cefalóforo, coma 
san Úen~s, atributo dos ID:ártires 
que, sufriron decapitación ( <grego 
kefalé 'capeza'· + phorein :portar, 
levar'). 

paisaxe desértica-no chan .pedre
goso que adoita pisa-lo santo e 
nunh~ árbore sen pólas que medra 
ó seu carón (escenario dos asce
tas). Os seus atributos p~rsoais e 
constantes son o libro-e o año, así 
·como un· estandarte ou cruz de 
cana ·co_n bandeiriña, levado. polo 
propio santo ou polo año. O año 
simboliza ~ Cristo, pois é o ,Agnus 
Dei 'Año de Deus'; na bandeira· 
da cruz -aparece ás veces escrita 
a lenda Ecce Agnu-s_ Dei 'Velaquí 
o Año de Deus que quita._ .. ', e o 

. precursor pode estar sinalando co 
dedo indicador cara a' 'esta lenda 
ou cara ó año. 

As representacións dos artistas. 
poden variar no lugar de coloca
ción do añ~, ás . veces sóbre o 
chan, pero a inaior parte sobre o 
libro e este sobre a árbore· (máis 
ou menos achegados á cabeza do 
santo) . . 

X osé· M. ª Lema 

exemplo 

S. Camilo de Lelis 

S. Alberte de Sicilia · 

S. Bruno 

1 • 

S. Bernardo de 
Clara val 

A iconografía máis tradicional 
deste santo, o primeiro dos asce
tas do deserto, é a seguinte: c9rpo 
esquelétic'o, rostro enxoito · e 
osudo, cunha barba. e cun cabelo 
descoidados (tipo físico dos asce
tas), túnica de pel de ovella _ou 
carneiro-(que. constitúe a súa úniCa 
vestidura), hai referencias á 

A súa ·fes.ta, é o 24 de xuño, 
cadrando co solsticio de verán (o 
que se celebra desde tempos pre
históricos prendendo cacharelas). 

San Xoán Bautista dun retablo lateral de Sta. 
María de Lamas (Zas-A Coruña), de estilo ba
rroco (último tercio do séc. XVIII) . 
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l:\TERNACIOl'iAL 

Italia: -¿Un novo model() de estado? 

Recentemente celebráronse as 
eleccións en Itali~ vencendo o grupo 
político «L'Ulivo», conformado por 
diversos partidos de centro-esquerda. 
O novo presidente, Romano Prodi, 
négase a reforma-la Constitución, 
como pediu a Liga Norte, pero dentro 
dese marco lega~ comprométese a 
transformar Italia' nunha· República 
federal. En Italia existen xa rexións, 
en certá maneira diferenciadas. 

O Norte e o Sur en Italia 

Italia é unha importante na
ción industrial, que ten concen
tradas a maior parte , das súas 
fábricas no Norte (rico). O Sur 
(pobre) é montañoso e os agri
cultores cultivan sobre todo uvas 

o futuro modelo italíano. O · novo 
presidente Romano- Prodi considera _ 
que as peticións da Liga Norte ·son en 

' certa maneira secesionistas, cuestio
nan· a unidade do Estado e amosan , 

, unha certa do se de · insolidariedade, 

ción que é a Constitución dese Es
tado constitúe un conxunto de nor
mas xurídkas, que garanten os 
d~reitos fundamentais de tódo-los 
cidadáns, que compofien ese Estado. 

buscan.do incrementa-los privilexios _. Tanto 0 pres¡dente da República 
das rexións dun Norte rico, fronte ás italiana, Osear Luigi Scalfaro,· coma 

rexións dun Sur pobre na que adeniais 
se concentran os grupos mafiosos·. ·: 

O Estado é unha realidade dinámi
ca, que pode evolucionar cando .me
nos nun dobr~ sentidó: no da progre-

o citado presidente de .gobemo, afir-
man a n_ecesidade incuestionable da 
~niqade do país e o compromiso de 

· reforma-lo Estado, o que conlevará 
ó federalismo fiscal, a descentraliza
ción e a reorganización dos ministe"." 

rios. Ambos consideran que son 
lexítimas as peticións de moder
nización do E~tado, de 

. desenvolvemento, das autorio
mías, que favórezan os fun
damentos éticos, culturais e his
tóricos da n~ción italiana, pero 
dentro do marco da unidade .do 
Estado. 

para facer viño e olivas. Com
pletan Italia as grandes illas 
Sicilia e Cerdeña. Na Consti
tución de 194 7 defínese Italia 
coma «unha República demo
crática fundada no traballo do 
pobo». É o Senado, coma noutros 
países democráticos occidentais, 

Romano -Predi (á esquerda) é o fundador do partido progresfs
ta de centro esquerda (L'Ulivo) (A Oliveira). O seu triunfo nas 
·eleccions levouno á presidencia dun goberno de alianza coa 
esquerda, por vez primeira logo de 50 anos de dominio dunha 
Democracia Cristiá que rematou no despre.stíxio non exento 
de corrupción. Mentres 0.s eclesiásticos de dereitas o lamen
tan, os cristiáns de base aplauden con esperanza. 

a Cámara que recolle as 
representacións rexionais. Hai 
cinco rexións de Italia que se 
benefician dun estatuto parti
cular: Sicilia, Cerdeña, Val de 
Aosta, Trentino-Alto Adigio e Frilu
Venecia Justa. Estas teñen un consello 
rexional e un gobemo dotado de 
certas funcións administrativas. Italia 
ten unha poboación de 57.800:000 
habitantes. 

Ese federalismo fis'cal co
operativo e o relanzamento eco
nómico do Sur é a alternativa do 
gobemo i~aliano ante a petidón 
da independencia da rexión da 
Padania protagonizada por 
Speroni e Bossi, representantes 
do partido a Liga do Norte. Os 

Os límites do Estado autonómico 

En España existen debates desde 
fai tempo en tomo a este tema. As 
conclusións que se derivan <lesas 
reflexións penso que son aplicables 
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siva integración ou cohesión- entre as 
distintas partes-que o compoñen, ou 
no 'sentido oposto, nunha-- progresiva 
desintegraciól!. De _ feito, pqderían 
ocurrer ambas posibilidades. Pero des
de o punto de vista político e. xurídiCo 
a vocación .dun Estad_o, por definición, 
é a de ser unha institución integradora, 
creadora de unidade. O problema dun 
Estado non está nas distintas rexións, 
linguas, culturas, diversos niveis de 
riqueza e de desenvolvemento, que en 
si mesmo é enriquecedor. A Constitu-

gobernantes italianos intentan, 
por tanto, fomentar un dereito fun
damental ·dos cidadáns nun país de
mocrático: o ~ereito á igualdade, que 
non nega o «feifo dif~renciah>, senón 
que o ampar~. As medidas de 
solidariedade coas rexións máis dé-' 
hiles economicameiite s,on un~a apli- . 
cación do principio de igualdade. 
Este principio debe exclÜ.ír e prohibí-

. lo ·trato discriminato'rio e os 
privilexios. 

Moisés Lozano Pa?, 



O NOSO TABOLEIRO 

'Foi . o día . 11 de novem.bro, se.
gup.do sábado de mes, cando na 
acolledor.a casa de . Bastabales, 
xenerosamente cedida polo seu 
·dono, celebrámo-la nosa primeira · 
xuntanza dos Sábados Bíblicos-_ 

~ desde aquela tódolos segundos 
sábados, entre quince · e trinta 

· persoa~ · reunímonos para facer un 
estudio e reflexión sobre o . 
Evanxeo. que. Marcos 
escribiu. 

A cousa foi sinxela: ler 
un pequeno trozo _do autor; 
preguntar o que non se 
entende ou chocá; chegar a 
uriha comprel!sión -realista 
dos sucesos e a súa circuns
tan~ia; e desvela-lo aconte- . 
cemento que ·neles se nos 

· revela .. 

-E isto feito · sinxelamen~ 
. te, . dialogando _.entre · nós, 
sen rompernos moito a 
cabeza, sen resistencias ó desmonte -
das nosas sab~dorías._, e contando 
sempre coa palabra sabia e 
esclarecedora de Pepe Chao. _· 

" E - así ·pouquiño a po1:1co foi 

Sábados Bíblicos. 
Historia e revisión 

O que perdemos 

· - . Afortunadamente _ .perdémo-las -
certezas no propio discursiño. 

· · - üs condicionamentos que arras
tramos polo pasado; polas teoloxías . 
aprendidas noutros tempos, que nos 
machucaron. 

- A visión da Biblia baseada nas _ 
películas de , Cecile de Mille e toda 

a súa parafernalia. Aínda falta des
cubrir cal é a ciencia e cal é -a 
ficción. 

chegando a primavera. E o pasado · O que . botamos en. faifa 
día oito, tamén, segundo sábado de 

- - Faltou método a seguir e visión 
mes, ·e , último sábado· Bíblico do 

globaL,do que cómpre conseguir. 

O que atopamos 

- Descubrimento dun Evanxeo 
distinto nos que cous~s que antes 
pasaban desapercibidas toman for
za. ·E interesantísimo e impresio
nante. Impacta ·descubrir. a María 
coma muller q\le tivo que andar o 
seu camiño, coma Xesús. . , 

- Descubrir un Evanxeo que ago
ra fala e toma vida. 

- Cambiou o modo de le
lo Evanxeo; empezou a 
debullalo. 

, .·- Un grupq para pensar 
coa nosa propia cabeza. O 
descubrimento dunha tarefa 
que nos toca: escribi-lo 
quinto Evanxeo. Ternos que 
completar o libro dos Feitos 
dos Apóstolos. 

- . O descubrimento da 
importancia de atender e 
valora-los estudios socio

lóxicos e históricos . do E~anxeo, 
relativizando as nosas teoloxías. 

- Sobré todo o vivido. O talante 
de tolerancia · eritre nós. IRIMIA 

· ofrece un espacio de encontro e 
diálogo. Non engole. 

- A boa acollida mutua. O a 
gusto que se estivo. , 

·presente curso, pec1:J.ámo-lo primeiro . . 
·capítulo desta atá agora pequena .. Unha preparación previa que nos · - A presencia, por primeira vez, 
historia. ' ·permitiría traer xa detectado o_ que dos · nosos homes neste tipo de 

- -

E pensamos que era bo botar 
unha ollada . sobre o qúe nestas 
xuntanzas fomos. cavilando e, sobre . 
todo vívindo; ¿que recibimo~?, ¿que. 
bd!arri.os en falta?; nunha palabra, 

. facer uríha revisión crítica desta 
primeir~ ahdaina dos Sábados Bí
blicos. E este foi ~resultado. Vefaquí _ 

· algunhas frases dos asistentes: 

nos choca ou nos interroga, e que xuntanzas. 
· ademais -evitaría a dispersión. Aínda En fin, 0 vivido, 0 gozado, 0 

que se recoñece que a espontaneidade _ compartido ... 
-dá unha grande riqueza . . -U nha 
dúbida: quizais somos . dem_asiados 
persoas para este tipo de 
funcionamento. 

· . - Celebracións eucarísticas con 
máis frecuencia. 

E claro está que unha cousa tan 
boa e saborosa non . á irnos deixar 
perde:r. O próf(imo curso tamén os 
segundos sábados serán bíblicos. 

Carmen Puente 
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• 
FALANDO CON XEITO Xesús_ Ferro Ruibal 

López Álvarez 'VólvenOs á auga 
Tanto na Radio Galega coma en Irimia 

eu fago moitas veces preguntas a qtien me 
escojta ou le, porque quero sabe-lo que 
non sei. Oíntes e lectores pensan - que 
pregunto por ench~r tempo ou papel e non 
saben canto · é o que ignoro e canta ·a 
alegría dá atopar quen responda. Hoxe 
estou contento, porque de Madrid esctj.biu, , 
por segunda vez, Carlos López Alvarez 
para matizar non poucas .cousas dás miñas 
colaboracións' en Irimla. A súa longa carta 
merece que deixémo-lo lume en brasa, 
por un tempo, para que ·todos ' poidan 
agradecedle, como eu fago, os :seus co- · 
mentarios. Tomo nota dun libro de Ber- . 
mejo Barrera, enAkal, no que se trata con 
máis detalle o tema das bes fas empreñadas 
polo vento (Mitología y mitos de la. 
Hispaniá prerromana) e é boa perda que 
eu non o descubrise antes. E logo fala da 
flor da auga (aludindo .ós Ditos da auga 
10) que eu vin definida como .«a super- · 
ficie, a película superior, a tona da auga», 
Pero el matiza máis. 

Coma no caso das imaxes de Santiago, 
-di Carlos LÓpez-, hai unha interpretación 
castelá e outra galega. A castelá, ,realista, 
é que a flor da auga é · unha flor, Así o 
di o mestre Gómez-Tabanera (El folklore 
español. !.E.A.A. '1968): la niña que al 
romper el alba madrugue a coger la flor . 
del agua, el trébole, portárá con ella un . 
tesoro de virtudes terapéuticas (A. coger 

. EL PAÍS SEMANAL 
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el trébole,/ el trébole, el trébole,/ a coger 
el trébole/ la noché -de San Juan). Opi
nión que Carlos coida. errónea', por en:.. 
tender que a VÚ\hlde te!apéutica está na 
auga, non nas plantas, alomenos nos ritos 
da , noite de ~a~ · Xoán. Engade que na 
Gran -Enciclopedia Gallega fálase do 
trevo das pozas, ou das augas, con 
abonqosos us.os farmacolóxic.os pero 
dubida de q_ue este trevo sexa o tal . _ 
trébqle? E prosegue: 

Logo ténio-la interpretación galega 
debida ó sempre infravalorado Risco. Di 
D. Vicente na Historia de Galiza (1.676): . 
a frol da _auga é a qu<;_- se col/e ó: raiar 
·o sol a ras da fonte, coma si Jora a tona 
en que viñeran á supeifi.cie tódalas vir-

. tudes e inarabillas. Óutros autores 
galegas, recollendo o, co~tume, prescin- . 
den de adiantar teoría ninguÍ1ha.· Así 
Murguía (Galicia) despois de dicir' que 
la.flor del auga tiene virtudes terapéu
.ticas, engade dous romances. Un, -Coge, 
doncel/ita, · coge/ cogeras la flor del 
agua) Meterás jarra de vidr~o/ sacarás 
jarra doradá. Con · e~_te romance, - xa 
coñecido en galega por Risco, e que a 
min me -recorda o que acontece na f on~e 
de Quintela do Pando en Viana do Bolo 
(Lingua e tradicións. 7) relaciónáo CarloS< 
_co que di G: Tabanera, · de que si _se pone 
un puñado de g.ranps . de 111:__aíz o de habas 
.en el alféizar o en la ventana en la noche 
de referencia (a de san Xoán) .al día/· 
siguiente se les encuentra transformados · 
en relucientes monedas de oro. O outro 
romance · di Madrugada de -San Juan/ 
madrugada a máis . garrida/ que baila o 
sol cando n4ce/ e ri cando morre o día/ 
. . . / Cal será a meniña; ·cal/ que colla 
a flor d 'auga fría?/ ... . / É .d princesa! 

· Dio-la garde/ era a moi garrida Aldina/ 
que vai díá de San Juan/ catar á flor 

·. d'auga fría. A esta auga ·'fría dáselle, 
segundo Murguía, facultades · prolíficas, 
que nos · recorda a fría fontana de Pero 
Meo-go. 

Érguete _do leito- nena/ ven cara á 
banda da ría 

Qu 'anque ti· soíña veñas/ tomq.rás en 
compañía. 

Seguiremos outro día cos comentarios 
- de Carlos López Álvarez . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1 .. Xa fixeron os exames, 
' remataron as Ieccións; 

agáidanlles, ¡nada menos, 
· · tres meses de vacacións! 

2. Privilexiados, resultan 
con este razoamento· 
os estudiantes, e queda 

· todo o mundo tan contento. 

3. Razoamento cabal 
· pero algo inhumano 

pois sempre se p.ensa o mesmo: 
no estudiante urbano. 

4. O estudiante urbanita 
· Disto está ·ba~tante .cego- · 

pensa, coma señorito, 
que todo o monte é ourego. 

. S. A súa meta é o descanso 
ou torra..Se nunha praia 
ou quizais, se ten parné 
tamén de turista vaia. 

6. . Pero á xente que estudia, 
de procedencia labrega, 
tralo ctirso e os exames 
chégalle a h~ra da sega. -

7. Os tillos da urbe brincan 
nas vacacióIÍs coma touros; 
tamén os tillos da aldea 
tórranse ó sol, queda~ mouros. · 

~ 8. O sol...sae para todos 
algúns tómano a gusto: 
ponos morenos e guapos; 
a outros, negros; é-inxusto. 

9. A campaña do verán 
xira en torno á cidade; 
máis da metade da xente 
yive desa falsidade. 

10. Así a televisión 
dirá que o tempo é precioso; 
ó la~r.f!go, que auga espera, 1 

non lle resulta gracioso. 

~ 

11. Xa é un vicio moi vello 
· o chamarlle urbanidade 
a ese bo comportamento 
que é propio da ddade .. 

12. Cando o urbanita vai 
pasar algún día ó campo 
non se decata de nada: 
volve tal como foi: pampo. 

13. Graciñas dámos aquí 
ó antropólogo Clodio 
que nos vai cambiando a mente 
inda que é cambio serodio. 




