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EDITORIAL 

¡Robeeerrrto! 
Supermán é un personaxe de hai máis de vinte anos. Pero 

non é un invento, senón unha má copia dun vello soño: o 
superhome. 

Enténdase ben: fálase de supermán ou super-home, rara 
vez de superwoman ou super-muller. E isto ten o seu aquel. 

Xa o filósofo alemán Friderich Nietzsche enxeñara o con
cepto de superhome, que el entendía coma a vontade de poder 
e maila creación dun home superior que renunciase a unha 
moral de rabaño ovelleiro social, manso e dócil. Ben que lle 
serviu esta doutrina aAdolph Hitler, que procuraba unha raza 
superior, a aria, con e?Ctemiinio das outras que a luxasen; por 
exemplo, a xudía. 

Esta doutrina non é nova: ap~ece nalgunha culni"ra orien
ta! en forma de Home pr:imordial, andróxino (home/muller), 
especie deAdán bisexuado e-rei paradisíaco promesa de futu
ro; bo sinal de que o ser humano nunca estivo contento de si 
mesmo, aínda que ás veces si orgulloso. 

Cos adiantos da xenética xa se pens<?u en crear ese 
superindividuo e hai anos deron en muxir a varios premios 
Nobel para garda-lo seu seme e, con el, producir seres supe
riores. Ignorantes os muxidores de que, amén dos posibles 
méritos intelectuais, hai premios Nobel indignos de transmiti
lo xen a ninguén: ahonde con dicir que son elixidos, 
maiormente, pola súa tendencia conservadora -caso habitual 
entre os de Economía-, non faltando premios Nobel da paz 
que pasaron dun terrorismo de resistencia a outro de Estado. 

Por non traer a conta a anécdota daquela señorita que, 
prendada do escritor Bemard Shaw~ propúxelle unión marital 
porque os fillos haberían ser xeniais: fermosos coma ela, 
intelixentes coma el. O escritor retrucoulle que temía que saísen 
monstros coa súa fealdade e coa intelixencia dela. ¡Que show! 

Para que haxa un superhome cómpren moitos infrahomes 
e inframulleres. Os teólogos van renunciando a chamarlle a 
Deus omnipotente -pantocrátor- que mentalmente traducimos 
por prepotente; para que haxa omnipotencia cómpren moitos 
impotentes. 

A enxeñería xenética -¡que cousa, os enxeñeiros do 
nacemento humano!-, acaba de dar coa solución: unha célula 
dunha ovella e manipulala ata producir un rebento, refillo ou 
xermolo, que en grego se di clon. E así, por arte da clonación, 
acaba de nacer unha ovella con nome de boneca: Dolly. Xa 
non ahonda con que a sociedade capitalista fabricase o home 
unidimensional, que denunciaba o filósofo Herbert Marcuse: 
ese ser humano uniformado que o renuncian á súa 
personalidade para ser masa de mercado. 

Pero un home non é unha ovella, e unha muller tampouco. 
Fóra a ialma, que din os nosos paisanos. Non sexa que rema
temos coma aquel neno que, curado intensivamente da súa 
catarreira con leite de cabra, cando lle preguntaban cal era a 
súa gracia, botábase a bear: Robeeerrrto: 
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O TRASNO 

Mellor condonar . ca 
c.ondenar 

Está coa radio e nisto que 
empezan a falar, con aparente 
seriedade, de que a Comisión 
Episcopal de Moral, ou algo 
así, sacou un vademecun, 
normas de procedemento para 
confesores, no que, entré outras 
utilísimas receitas, dá recomen
dacións para casos de consumo 
de anticonceptivos, clarexando 
¡por fin! ·algo fundamental para 
aliviar á humanidade nos 
grandes problema.s que a 
aflixen nesta hora: ·cando o 
pecador-consumidor é mere
cente de absolución ou cando 
non. Presénte-la cofia mari
ñeira, pero segues á escoita. 

E coa mésma, entrevistan 
para dar conta desta novidade 
editorial ó voceiro desa 
comisión, dos bispos, vamos, 
da Igrexa Católica, en defi
nitiva. ¡ Terra engúleme ! E velaí 

. o homiño aquel . saído dun 
tenebroso alén de sabor reseso, 
olor a sopa de internado, e 
fondo musical de non esteas 
eternamente anoxado, ... alí sae 
no aire, puntualizando co toda 
meticulosidade casuística as 
diferencias entre unhas situa
cións perdoables do fornicare 
e non preñare e o resto, suponse 
que imperdoable, samaritanas 
á parte e dispensando. 

E tal cal. Seica hai tres 
casos nos que ó anticon-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA 

Daniel López Muñoz 

cepcionador/a (especialmente 
/a) se lle pode absolver. a) 
Cando consome forzado/a 
(especialmente /a) por un · 
cónxuxe autoritario e prefire 
pecar no pouco ( !) que 
estraga-lo moito, que é o santo 
matrimonio, que hai sanidades 
que matan. b) Cando consome 
pero inocentemente, sen 
complexo de culpa, ignorante 
do pecado que comete, que 
para pecar hai que facelo a 
conciencia (o que non se 
entende ben é para que ab
solver -se non hai pecado). E 
.c ), se entendín. ben, que hai 
certas linguaxes arcanas que 
manda truco, cando un 
consome ¿non?, sabendo que 
non debe ¿non?, sabendo, ¡jo!, 
que teño que deixar de facelo 
¿sabe?, pero como un/a 
(especialmente /a) é feble, 
pero non fondo, no fondo, 
disposto/a a, a... cambiar 
¿non?, porque o que non está 
ben, non está ben .. , 

Moi gracioso. Pois. non. 
Resulta penoso que os 
supostos líderes espirituais 
dunha comunidade caían en 
tan espantoso ridículo. As 
cousas do espírito, como as 

· do querer, merecen outro trato. 
Por iso hai moit6 que non son 
espirituais, e moito menos, 
líderes. 

_.. FEITO EN 
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BOA NOVA 

Polo camiño dos máis desherdados 
Tocho: Papá, ¿en que quedou · aquelo 
do Zaire e de Ruanda do que tanto se 
falaba hai unha tempadiña? Xa se. 
debeu solucionar todo, ¿non?· 

Marcelo: Pois non che sei contestar 
moito, pero non se debeu de solucio
n<µ" nada, porque aínda o outro día lin 
algo nunha revista de que había guerra 
por aló, e de que seguía habendo xente 
e xente escapando polos camiños. 

Tocho: Ai ho, pois agora a TV nunca 
fala nada <liso; eu non o entendo, un 

tempo atrás non se falaba má!s ca 
daquelo; morreran aqueles frades 
españois e tamén aqueloutros membros 
dunha ONG, e moito se falou, pero ago
ra parece que os· comeu o demo a to
dos. 

.Mai:celo: Nos os comeu o demo, non; 
o que pasa é que, polo que sexa, agora 
esas noticias xa perderon interese para 
os medios de comunicación internacio
nal, e xa non falan deles. Igualé para 
que non nos caia a cara de vergonza, 
porque ¡mira que a estas alturas 
poidamos convivir tranquilamente · 
cunhas. cousas coma esas que pasan no 

- Zaire e por alí ! 

Tocho: Iso para que vexas que teño ra
zón eu cando che digo que todo é unha 
trapaHada, que non paga a pena que te 

metas en nada, porque ó final as cousas 
sempre se van ~acer conforme. queren 
e dispoñen os que teñen os cartos. 

Marcelo: Tampouco non é así; canto 
máis te rendas, -peor é. Claro que os 
medios de información moitas veces 
buscan os intereses' dos que Hes pagan 
e non os intereses da xente asoballada; 
pero, se ti queres, podes estar moi ó tan'
to do que vai pasando polo mundo des
de o interese dos pobres. 

Tocho: ¡Si que Hes vale moito ós po-

bres que nós esteamos ou non esteamos 
ó tanto do que Hes pasa! 

Marcelo: Home, se te informas, será 
para algo, digo eu. Moito non poderás 
facer, pero hai de sobra grupos e xente 
á que arrimarse se un quere de verdade 
andar en solidariedade cos que máis 
sofren no mundo, xa o creo. 

Tocho: E hasme dicir, coma sempre, 
que todo isto é andar na boa relixión 
de Xesús, que tamén morreu polos máis 
desherdados. 

Marcelo: E heicho dicir, xaora, porque 
é así. E, mentres non andemos plena
mente en · solidariedade con eses máis 
desherdados, non andaremos plena
mente polos camiños de Deus coma 
Xesús. 

Manolo R_egal Ledo 

Na morte para a 
vida 
Domingo 5 de Coresma 
Xn 12, 20-33 -- 16 de marzo 
Tódolos que lemos ou escoitamos 
este Evanxeo de hoxe queremos 
tamén ver a Xesús; queremos 
contemp'lalo para entendelo 
mellor, e así mellor poder con el 
servir á causa de Deus, á causa dos 
ma1s pobres, pecadores e 
marxinais. O mesmo Xesús ofré
cenos unha pista certa para poder 
dar con el: alí onde algo ou alguén 
ten amor suficiente como para 
morrer cal semente que xera vida, 
alí certamente está o espírito de 
Xesús. 

* * * 

Paixón de Xesús e 
.dos pobres 
Domingo de Ramos 
Me 14, 1-15, 47 -- 23 de marzo ,, 
Poñerse humildemente a ler e con
templa-la paixón e morte de Xesús 
hanos consolar e enfortecer, segu
ramente, na nosa vida cristiá nos 
tempos de hoxe. Ó mesmo tempo, 
para facer máis seria e coherente 
esa lectura e contemplación, 
viranos moi ben se a acompaña
mos coa contemplación viva e ac
tiva dalgunha experiencia de 
paixón e morte dos que hoxe, por 
seren dos máis pobres, son a pre
sencia viva de Xesús. 

PlttlA -3 



A PENEIRA 

O DOMINGO DE RAMOS é un dos máis 
concorridos das nosas parroquias, algúns apostan 
por leva-lo ramo roáis grande de loureiro, sím
bolo de victoria, de gregoriño, mirta, acivo ou 
mesmo oliva, símbolo da paz, a1í onde seguen a 
medrar, e todos volven as súas casas gardando o 
ramo coma un .tesouro e berrando: «Agora é 
tempo santo./ Non é tempo de cantar/ que están 
os santos cubertos/ e facémoslle pesar». Cos ra- · 
mos e a auga bandita da celebración da Pascua 
arredarán as treboadas e os males dos seus agros. 
Na fotografía unha instantánea da celebración en 
Xerusalén con palmas, símbolo do martirio e da 
fidelidade ata á cruz. 

-O RÍO LAGARES que 
sempre mimou á cidade de 
Vigo segue sufrindo os 
desmáns dos humanos: 
verquidos de industrias e dos 
particulares. O concello, que 
está a canalizalo e a 
envolvelo en cemento, un 

~e~~~~~:=..:.=.:::~~ abandono que unha e outra 
vez denuncia a Asociación de Defensa da Natureza, que des
de hai meses están a analizar a cotío a saúde do río, facendo 
públicos os diagnósticos sobre os seus males. Moitos vellos, 
ó comezo desta tempada de pesca, lembran aquel río que com
partía con eles a súa riqueza e vida. · 

,, 

PECHA-LA PORTA ÓS 
INMIGRANTES é o que es
tán a facer varios países coma 
Francia. Italia, pola contra, en 
plan egoísta, -quere deixar entrar· 

Alfonso Blanco Torrado 

a cento cincuenta mil estran- L _ _J~~~~~~~j 
xeiros ·ó ano como un balón de 
osíxeno para a súa economía e man ter así un nivel ' de 
poboación equilibrado debido á baixa natalidade. En Galicia 

·_só cen inmigrantes (en España quince mil) non comunitarios 
poden acceder a traballos como servicio doméstico, chofer, 
coidar a persoas da terceira idade e pouco máis. En España 
hai setecentos mil (1,5% da poboación) fronte a un 12% en 
Bélxica, 10% en Alemaña e 8% en Inglaterra e Francia. 

O CRUCEIRO DE IDO, no Morrazo, 
está a cumpri-los seus primeiros 
centovintecinco anos, aínda que 
aqueixado do mal da pedra; tamén 
coñeeido como «Cristo da Luz» é unha 
obra escultórica moi expresiva do canteiro 
Ignacio Cerviño. É un calvario barroco 
que nos fai lembra:... los· moitos cruceíros 
que todos gardamos no corazón e na reti
na, como os de Rebordáns, a carón de Tui, 
deAbegondo quefoi copiado para a fronte 
da Igrexa de San Xurxo na Coruña; de 
Tapal en N oia, da Porta da Vila en Padrón, o de Eiroa, camiño 
de Muros, ou do Home Santo en Compostela. 

< 
Ultimas noticias 

-
-w -

Estándomos na Mesa de Redacción 
-venres, día 7 ás 6 da tarde-, chégano-la no
ticia de que foi nomeado bispo auxiliar de 
Madrid U xío Romero Pos se, actual Rector 
do Seminario Maior de Compostela. 

U xío é, amén dunha excelente persoa e 
moderado galeguista, un patrólogo de sona 
internacional, especialista nos Santos Pa
dres. Discípulo predilecto do padre, Orbe, 
profesor da Universidade Pontificia 
Gregoriana, el mesmo impartiu cursos de 
Patrística na Universidad~ do Papa. 

Resulta moi discutible que unha persoa 

que ten o carisma teolóxico pase a un labor 
pastoral que podería realizar un pastor sen 
perder unha persoa de estudio e ep.sino 
dificilmente substituíble: ¡ unha má 
operación econqmica ! 

Aínda así, ben nos gustaría que U xío, 
galego de Baio, quedase como bispo en 
Galicia. 

Apreciámo-lo talante humano de U xío 
. e· a súa singularísima capacidade de exerce
. la harmonía de contrarios, cuestión na q.ue 
se amosa coµia notorio representante da 
sabedoría galega. 



r-----::¡¡¡¡¡~~lllB ARXENTINA segue a esixi
la luz e a xusticia sobre os 
máis de trinta mil desapai:e
cidos despois do golpe de es
tado dµn vintecatro de mar
zo de hai venteún anos, e da 
guerra suxa, que durou oito 
anos. Moitos deles fusilados 
do xeito máis arrepiante; 
máis de tres mil cincocentos 
tirados ó mar pola propia ar
mada, miles queimados con 
cal, cincocentos nenos 
roubados, todos torturados ... 

Os criminais andan ceibes e mentres tanto as Nais da Praza 
de Maio seguen clamando xustiza. 

~m~~~~~~~ O ÓRGANO MÁIS 
PEQUENO do mundo 
tomará a sonar nos oficios 
da Semana Santa, crean
do ese ambiente de 
-acoµgo e emoción a través 
dos seus rexistros; esta
mos a falar do órgano que 
construíu un frade francis
cano para a Capela do 
Calvario na Basílica do 

:.:;;.;___,;..¡¡;....._........_ ... Santo SepuICro. Delfín 
Femández de Oirós de Pontevedra, que aparece na fotogra
fía traballando no seu taller da Terra Santa, onde construíu 
esta xoia musical que comparten no templo vario~ ritos cris-
tianos: latino, grego e armenio. 

A PRESENCIA 
DO PAi que é 
lembrado cando 
facemos memoria de 
San Xosé, é debati-

-da en moitos países: 
por u.nha banda, 
séntese fame de pai 

--------------cando este polo 
traballo pasa tanto tempo fóra de casa, pero tamén está a 
xurdi-lo seu compromiso máis activo na familia, debido ó 
traballo da muller fóra dela. Máis de duascentas cincuenta 
mil familias están integradas só pofa nai e os seus fiUos aquí 
en España. En Estados Unidos chegan ó vintetrés por cento · 
dos menores de dezaoito anos. En Galicia os trazos dos 
fogares aínda son distintos e en máis dun 20% deles aínda 
conviven ata tres ou máis xeracións. 

SAN ROMERO DE AMÉ
RICA é celebrado pola 
Igrexa Anglicana como már
tir, lembrando os seu 
asasinato un vintecatro de 
marzo do oitenta no Salvador; 
son varios os mártires católi
cos · e doutras confesións 
inseridos no seu calendario 
oficial, demostrando o afán de 
fraternidade e apertura dos se
tenta millóns de anglicanos. 
Na fotografía George 
Leonard Carey, Arcebispo de 
Canterbury e Primado de In
glaterra e a súa dona. 

«MIL FESTAS MÁIS 
para a lingua galega» é 
o eixe de debate de 
conc.elleiros de c~ltura 
de todo o país que se 
xuntan nestes días en 
Redondela para face-lo 
posible de que nas dez 
mil festas que-teñen lu
gar ó ano, o vintecinco 
por cento das súas . 
cele_bracións relixiosas, verbenas, publicidade, contratos, 
sexarí no noso idioma. Tamén están a pedir que a mru;cha do 
antigo Reino' de Galicia sexa o himno das procesións e mi
sas maiores das nosas festas. Escultura de Manuel Paz cha
mada Gaiteiro II (1957). 

BENJAMÍN PAZ segue espertando 
agarimo e admiración na Terra Cha, 
meses despois da súa morte. Este 
mestre, a pesar da súa minusvalía físi
ca, desenvolveu unha grande 
acti vidade, mesmo animando ós seus 
veciños a asociarse para meUora-la 
cualidade de vida dos máis 
desfavorecidos. Así fundou a Asocia
ción de Minusválidos da Terra Cha que 
agora van bautizar co seu nome. O seu _, -------
exemplo .calou moi fondo en tódolos que o coñecemos, e o 
Colexio Insua Bermúdez de Vilalba acaba de convoca-lo 
Certame Literario que leva o seu nome entre os escolares 
chairegos. O prazo remata o vintetrés ~e abril, na Festa do 
Libro ... Na fotografía Benjamín comparte a súa fe lendo a 

· Paixón de Xesús nunha celebración. 
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POLÍTICA 

Ano Triúnfal 

As manifestacións de Aznar e mailos seus cola
boradores próximos, no gobemo e no PP, non deixan 
lugar· a ·dúbida: acabamos de vivir un ano triunfal. 
Algúns chegan mesmo a calcular, con absoluta· pre
cisión, que nese ano xa se cumpri~ o programa 
electoral co que concorrera o PP ás eleccións xerais 
de 1996. Por iso, de non se ver xa enteiramente 
cumprido ese programa dentro dun ano habería que 
falar de perda de ritmo ou de fracaso. Con estes 
antecedentes, pódense entende-las malévolas alu~ións 
dalgúns voceiros da oposición ó «l Ano Triunfal», de 
triste recordo. 

Xustamente nos próximos días vaise reunir Ma- . 
nuel Fraga c9s seus conselleiros no habitual retiro 
anual previo á Semana Santa, para analizar polo 
miúdo a marcha do seu gobemo e prepara-las grandes 
liñas de actuación próximas (fundamentalmente as 
accións previas á campaña electoral estricta). Polas 
declaracións da Xunta nas semanas anteriores o 
potimismo tamén parece ser moi xeral, aínda que 
quizais non tan atrevido coma o xa citado. Polo de 
pronto, Manuel Fraga anuncia unha renovación a 
fondo do seu programa electoral, alegando xustamente 
que está practicamente esgotado. Sen entrar · nesa 
valoración, cabe entender que nuns oito anos xa, se 
poden facer cousas e o propio Manuel Fraga dixer~ 
moitas veces que ese era o prazo razoable e óptimo 
para que un gobernante, sobre todo se contou sempre 
coa maioría absoluta, poida completa-lo seu labor. 

De feíto acabamos de escoitarlle 6 conselleiro da 
Presidencia que a· administración funciona con total 
transparencia e rapidez e que dentro dun par de meses 
a meirande parte dos trámites administrativos se 
resolverán no mesmo intre de inicialos. E amáis de 
un isto vaille soar un pouco raro: seguramente o seu 
caso é dos que non teñen remedio, xa que levan meses 
agardando que Hes dean un permiso, ou un informe, 
ou unha axuda desas· que non superan as cen mil 
pesetas. Tamén será difícil que crean niso tódolos que 
viron nas pasadas semanas cómo unha gardería podía 
existir para unha ou dúas consellerias e para un 
concello e ser absolutamente descoñec'ida para outra, 

ata o pünto de merecer en varias 
· ocasións o alcume de clandesti
na, outorgado polo propio pre- · Por Tintxu 

sidente da Xunta. 

. Seguramente entra tamén dentro desa eficacia 
administrativa o proceso de creación dunha planta de 
transferencia de lixo (vulgo empacadora) na zona sur 
de Pontevedra, xa inicialmente instalada en Vigo no 
95 e próxima a ser aprobada oficialmente en Vtlaboa 
d~ inmediato; ou o propio proceso de remate das 
autovías, no que cada tres meses o voceiro de turno 
destaca o inmenso logro dunha data de remate, que 
en "cada ocasión se post~rga varios meses (convén non 
esquecer . que preto dun cento de quilómetros sen 
rematar xa cumpliron os prazos legalmente outorgados 
na licitación para a súa execución, ·non so os das 
sucesivas· promesas verbais e políticas). 

. Seguramente haberá que incluir dentro do 41 por 
cento do programa sen cumprir aquela promesa de 
suprimir 5.000 altos. cargos de libre designación 
(agora non se sabe cantos son, pero si co_ñecemos en 
ben casos en que partido militan e de quen son 
amigos). Non se sabe, en cambio, en que parte do 
balance haberá que poñe-lo asunto da multa pola 
producción de leite: o presidente da Xunta di que non 
o pagan os labregos (en contra do que dixera ó longo 
do ano pasado e do que segu~ a afirma-la ministra). 
O caso é que o importe desa multa xa. está sendo 
descontada das axudas agrícolas a España, aínda que 
pode que se reparta entre todo o ~ector e non 
solamente entre os productores d~ leite, que non terán 
que pagalo directamente do seu peto. De tódolos 
'xeitos, a ineficacia que facía que non se soubera ata 

. seis meses de rematada unha campañ~ a canto 
ascendera a producción de leite, promete seguj.r . no 
97 coma no 96 e precedentes: a quinte días do seu 
remate non se atreve ninguén a dar cifras. 

Agora si, como xa queda dito, numerosos cadros 
do pp accederon neste áno a postos importantes na 
administración. E 'mesmo nos concellos as .mocións 
de censura permitiron aumenta~lo poder local, aínda 
que sexa contando con xente que se declara anarquista. 



ECOLOXÍA 

21 de marzo, día da árbore 

Entre concentracións parcelarias, in-:
cendios forestais, novas estradas ... en
tre o .silencio e a indiferencia das 
institucións, da mesma sociedade, 
morren tódolos días miles de árbores, 
esas mesmas árbores que honradas po-

. los nosos avós simbolizaban a vida e a 
esperanza no futuro profundamente 
arraigado na cultura popular . . Mais no 
mundo que nos toco u vivir xa só nos 
acordamos das árbores (e iso cando o 
facemos) un día ó ano; un día no que o 
conselleiro de non sei que con gravatá 
e roupa impecable, con zapatos brillan
tes fará o exercicio estético de botar un 
anaco de terra para enterrar unha árbore 
falando de . boa vontade deste gobemo 
para protexer o noso patrimonio fores
tal. 

Mentres, no bosque cheo de lixo, na 
ribeira talada, no monte queimado non 
se escoitará, porque non se entende, a 
dor en silencio ou en berro do vento 
cando acariña as vellas árbores que xa 
fican soas, espidas, secas, morrendo 
como cada día. 

Só poderemos festexa-lo día da 
árbore cando entendamos que gracias 

ás árbores podemos vi
vir, tódolos días, respi
rar, comer ou séntir to
dos e cada un dos días 
do ano. 

Por iso que, os 365 
días que separan o 21 
de marzo do 97 do 
vindeiro 2 l de marzo 
do 98, só poden servir 
para todos e cada un 
deles irnos achegando 
ó bosque e as arbores, 
para ver como día tras día se amosan 
diferentes e vivas, para coñece-lo teixo 
_e o acivro, a sobreira ou o carballo, para 
conserva-lo bosque de ribeira e o mon
te alto, para disfrutar do bosque no 
outono, no verán, na primavera e no 
inverno; mais, sobre todo, para protexer 
e conserva-la súa diversidade e que 
cando chegue o próximo día da árbore 
non faga falla festexa-lo entre o loito 
das moitas árbores perdidas; porque 
nese día todos saibamos que son máis 
as árbores que sementaron de vida, e. que 
esta xerminou na vella terra galega. 

Os tres «erres» dos nosos 
bosques: 

Repoboar: plantar árbores nos 
bosques, nas ribeiras, nos parques. 

Recuperar: a biodiversidade 
delas garantía da riqueza ecolóxica. 

Respectar: a tódalas que viven 
nos ríos, nos bosques, nos parques, 
nas rúas ... evitando talas, incendios, 
agresións ... 

Anxo Moure. 

~ANTO.Q.JE.. TRAB.ALLAN_, 
E ESIAN TOCX:S \JEN.D,0~ DA TE.LEVi5iCW) 
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ENTREVISTA ~~~~~~~~~~-A clonación: ~ 

Esa bonequiña de -ovella precisaba dunha 
aclaración, máis aló do nos o desenfadado e irónico 
editorial. Pensamos en teólogos moralistas: 

rico-, senón tamén da súa escaseza de tempo. Pero, 
sabedores da súa paixón polas causas pequenas, 
ousamos petar á súa porta. Xa el estivera na 

Benjamín Forcano ou Marciano Vidal. O primeiro, 
frecuente colaborador noso, non puido. Apuntar 
tan alto coma ó segundo era unha ousadía, habida 

fecundación de Irimia, cando no ano 1979 asistira 

conta non só do seu prestixio internacional -o 
teólogo moralista máis fecundo do territorio ibé-

en Melide ó II Cruceiro. Natural do Bierzo e 
f alante o~asional da nos a lingua, sintoniza coa a 
nosa re'!ista non-clónica -¡non hai outra igual!-, e 
f álanos da señorita Dolly. 

A finais de febreiro pasado (1997) 
anunciábase que o doutor Ian Willmut 
e os seus coláboradores do Roslin 
Institute de Edimburgo ac·adaran unha 
ovella clónica, á que se lle deu o nome 
de Dolly (boneca). A noticia tivo un 
grande eco na opinión pública. Inzaron 
os comentarios, algúns ·científicos e a 
maior parte superficiais; tampouco non 
faltaron as tomas de postura de instan
cias oficiais, tanto civís )por exemplo, 
a UNESCO) coma relixiosas (por 
exemplo, o Vaticano). Os sentimentos 
que salientan son, por unha parte, de 
admiración perante un éxito da cien
cia e, pola outra, de temor ante a 
posible aplicación <lesa técnica ós se
res humanos. Esta última posibilidade 
é a que me suxire a seguinte reflexión, 
centrada sobre os aspectos éticos da 
clonación en si mesma e, sobre todo, 
na súa aplicación á especie humana. 

Esta vén sendo Dol/y, a boneca protagonista. 
Posiblemente a primeira ove/la que sae do reba
ño para pasar á historia 
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Que é a clonación 

O termo clon provén do grego e 
significa: póla, gallo. É utilizado en 
bioloxía para se referiren a organis
mos orixinados doutros non por re
producción sexuada senón por di vi
sión. A clonación é ·º proceso median
te o que se producen organismos idén
ticos, é dicir, coa mesma constitución 
xenética (o mesmo ADN) cós organis
mos dos que proceden. 

A clonación da que aquí falamos 
realízase mediante unha intervención 
humana. Na natureza existe repro
ducción por división e hai, polo tanto, 
producción de organismos idénticos; 
pero a iso non lle chamamos propia-· 
mente clonación. 

En que organismos se pode 
da-la clonación 

Nas especies vexetais é unha prác
tica habitual. De forma nada sofistica
da realízase cando un labrego enxerta, 
.por exemplo, árbores froiteiras; o 
enxerto non é outra cousa ca que unha 
parte dun organismo anterior . (unha 
árbore froiteira), que se replica na 
árbore anteriormente silvestre e agora 
froiteira a partir do enxerto. De forma 
máis sofisticada realízase a clonación 
en especies vexetais tratando de ele
var cuantitativa e cualitativamente os 
resultados da agricultura; este é un 
dos empeños da FAO. 

Nas especies animais a clonación 
realizárase, ata o de agora, en experi
mentos de laboratorio con ratos e 
outros organismos semellantes. o que 

non se <lera acadado con éxito ata o de 
agora era a clonación de mamíferos. 
Por iso a ovella clónica Dolly repre
senta un resultado de gran importan
cia científica e técnica. · 

Ata o de agora non existe datos 
obxectivos e fiables sobre experimen
tos de clonación na especie humana. 
O que ternos son relatos de ficción 
coma o filme Os nenos do Brasil e 
outros parecidos. Pero os científicos 
non dubidan da posibilidade de reali
zar· con éxito experimentos de clona
ción nos seres humanos. Esta parece 
se-la situación límite da clonación e a 
que provoca os interrogantes éticos 
máis decisivos. 

Formas de realiza-la clonación 

Existen dous procedementos 
fundamentais. O primeiro sitúase na 
etapa do embrión previo á implan~ 
tación no útero. Nas fases posteriores 
á fecundación as células son 
totipotenciais, é dicir, teñen tódalas 
posibilidades de xeraren un novo ser. 
Se nesa ytapa se corisegue dividi-lo 
embrión, obtéñense varios· seres idén
ticos. Esta .técnica pode realizarse no 
caso da fecundación in ·vitro. 

O segundo procedemento 
desenvólvese en tres momentos. En 
primeiro lugar, obtense unha célula . 
somática do organismo que se quere 
replicar ou clonar. O segundo paso 
consiste en transferi-lo núcleo <lesa 
célula somática a un óvulo obtido 
doutro individuo e previamente desnu
clearizado; a nova célula xerminal 
contén a dotación xenética do primeiro 



individuo. A continuación, trasládase 
o óvulo fecundado ó . útero doutro 
individuo que será quen o xeste. 

No caso da ovella Dolly seguiuse 
o segundo procedemento. A célula 
somática obtida foi unha célula 
mamaria (do ubre). Fixéronse 277 
fusións con outros tantos óvulos 
desnuclearizados; dese número de 
fusións proviñeron unicamente 29 
embrións no estadio de mórula; 13 
deles foron implantados no útero. Un 
acadou a meta final. O equipo que 
realizou a técnica aceptou a forma
ción · de quimeras e monstros antes de 
chegaren ó éxito do experimento. 

O primeiro procedemento -por di
visión do embrión preimplantado-:, 
realizouse en especies próximas á 
humana. Científicos de ·oregón (Esta
dos Unidos) acadaron a división de 
embrións humanos durante a etapa 
preimplantatona, sen que proseguise 
o desenvolvemento ulterior. 

Vantaxes e riscos da clonación 

A clonación no reino vexetal apor
ta notables vantaxes para aumentar e · 
para mellora-los recursos da agricul
tura. O. mesmo acontece na orde da 
gandería. Pódense producir animais 
que sexan auténticos «superpro
ductores», ·por exemplo, deleito ou de 
la. A clonación pode traer vantaxes 
ta.mén para producir novos fármacos. 
A biotecnoloxía espertou notables es
peranzas· en orde a dispor de produc
tos farmacolóxicos provenientes de 
seres vivos. De feito, det~ás do proxec
to da clonación da ovella Dolly está 
unha empresa farmacéutica coma 
·patrocinadora, a Pharmaceuúcal 
Proteins Therapeutics. 

A clonación nos seres humanos 
tería a vantaxe de dispor de tecidos en 
orde a transplantes; por outra parte, a 
producción de seres humanos idénti
cos favorecería o éxito de tr.ansplantes 
entre eles. Outras vantaxes da 
clonación nos seres humanos per-

Jan Wilmut (á dereita), o biólogo pai de Dolly, parola codirector da empresa farmaceutica que se ha 
benerficaiar do invento · 

tencen ó ,rmndo do desexo (ter un 
fillo de todo semellante ó pai), da 
fantasía ( chegar a · unha autoxénese 
coma meta científico-técnica), ou da 
ideoloxía máis radical (por exemplo, 
a ideoloxía radical feminista: rexeita- · 
la necesidade do home para a procrea
ción humana). 

Deixando á parte, polo de agora, a 
clonación nos . seres humanos, os ris
cos que esta práctica leva consigo no 
reino vexetal e, sobre todo, nos 
animais, poden ser catalogados . nos 
seguintes grupos: 

-pode levar a rompe-las barreiras 
das «especies», provocando así un 
«desconcerto» rechamante na crea
ción; 

-pode atentar contra a biodi
versidade da natureza; 

-non está fora do posible orixinar 
epidemias no interior dunha especie 
determinada. 

~ 

Criterios éticos para discer-
nir moralmente a clonación 

O . discemimento ético hai que 
realizalo tomando conciencia da 
ambivalencia de todo progreso huma
no: pode ser utilizado para ben ou 

para mal. Esta situación de ambi
valencia é expresada hoxe coa catego
ría da sociedade do risco e, en conse
cuencia, pondera-las opcións de 
acordo coas vantaxes e mailos incon
venientes. 

Perante a situación de risco non 
hai outra actitude ética cá da re~pon

sabilidade. Foi o filósofo alemán H. 
Jonas quen subliñou de xeito especial 
o principio-responsabilidade para a 
ética do presente, sobre todo en refe
rencia ás opcións a realizar nos avan
ces científico-tecnolóxicos. Na respon
s.abilidade hai que introducir-la mira
da ás seguintes xeracións: é preciso 
servirse da creación e realiza-los pro- · 
gresos tendo en conta que as xeracións 
posteriores tamén han gozar dos bens 
que nosoutros utilizamos. 

As dúas referencias precedentes 
-medida do riscó e apelación á respon
sabilidade-' conducen a outro terceiro 
criterio de contido axiolóxico ou da 
escala de valores. Os riscos e maila 
responsabilidade han ser medidos den
de o valor do auténtico proceso de 
humanización. ·É o criterio da 
humanización que dá sentido e orien
tación ás decisións a tomar no campo 
do progreso científico-tecnolóxico. 
Por humanización enténdese, en ex-
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pres10n da encíclica «Populorum 
progressio», a realización «de todo o 
hoime e de tódolos homes», é dicir, 
procura-lo ben integral de tódalas 
persoas por igual. 

Á luz das orientacións preceden
tes pódense ofrece-los seguintes pun
tos de discernimento moral para a 
clonación, distinguindo entra a 
clonación en vexetais e animais e a 
clonación en seres huma
nos: 

a) Clonación en 
vexetais e animais 

En por si a clonación 
en vexetais e animais non 
reviste a importancia é~ica .......... <J..:"'~~H'I 
que acompaña á clonación 
en seres humanos. Sen em-· 
bargo, convén lembrar que: 

-as intervencións sobre 
a xenética vexetal e animal 
han er pensadas e realiza
da en función do ben xeral 
da humanidade; aceptando 
o normal beneficio dos 
investimentos realizados 
neste campo coma noutros, 
non se pode caer en novas 
formas de imperialismo 
económico, agora de carác
ter biotecnolóxico: 

-existen límites ás inter
v enci óns biotecnolóxicas 

importante da xenética. Sen embargo, 
tainén é preciso recoñecer que existen 
uns límites a tal desexo de mellora ou 
de variación, límites que son ó mesmo 
tempo referencias positivas para· unha 
mellor orientación ·do progreso. 

Hoxe por hoxe a clonación en 
seres Jmmanos leva consigo moitos 
contravalores. Tales son, entre outros · 
principais, os seguintes: 

ser; lembrei enriba que os responsa
bles da clonación de Dolly recoñe
ceron a producción de quimeras e de 
monstros antes de obteren o resultado 
perseguido; 

. -a biodiversidade tamén é un cri
terio ético a ter en conta na especie 
humana; 

-o que é máis importante aínda: o 
ser humano ten dereito á 
súa peculiar identidade; a 
clonación atenta directa
mente contra esta esixencia 
básica da persoa. 

Cautelas 

A maior parte de criadores de ove/las humanas son dictadores que non están 
cando estas poden causar dispostos a da-la vida palas ovel/as. Outramente se comporta a imaxe bíblica 

Por estas e outras 
razóns similares pídese 
unha protección legal 
fronte a posibles -e reais-, 
intervencións científico
técnicas neste campo da 
bioloxía humana. A 
lexislación española é unha 
das que máis se adiantaron 
a este respecto. Na Lei 35/ 
1988 sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida 
considérase «infracción 
moi grave» a «creación de 
seres humanos por clona
ción». No Código Penal de 
1955 declárase punible «a 
creación de seres humanos 
idénticos por clonación ou 
outros procedementos 
dirixidos á selección da 
raza». 

desastres ecolóxicos (des- do Bo pastor 

aparición de especies, 
perigo producido a outras especies) 
ou risco para especie humana (trans
misión de virus ou contaminacións 
non controlab.les). 

b) Clonación en seres humanos 

É digno de eloxio todo intento por 
construír unha humanidade mellor; 
non se pode condenar, en principio, o 
desexo de acadar unha mellora da 
especie humana, mesmo no terreo tan 
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-o ser humano ten a dignidade de 
persoa e non pode ser reducido a un 
«obxecto»; no proceso da clonación 
existen tantas e tales intervencións 
que non se pode por menos de trata-la 
realidade humana coma un 
«obxecto»,; 

-na célula da que se obtén o nú
cleo clónico téñense que realizar pre
viamente importantes «manipula
cións», o que pode dar lugar a serias 
«malformacións» transmisibles ó novo 

Pero máis ca en leis e castigos 
habemos confiar nunha toma de con
ciencia ética por parte da humanidade 
enteira. Precísase unha elevación da 
responsabilidade que vaia á par do 
progreso científico-técnico. Á ciencia 
haa acompaña-la conciencia se quere
mos que a aventura humana se 
encamiñe cara a cotas cada vez máis 
elevadas de humanizació.n para todos, 
e de xeito especial para os individuos 
e os grupos menos favorecidos. 



ACTUALIDADE 

A propósito do acontecido na gardería Uinky 
Candó no ano 1991 se aproba a 

L.O.X.S.E., aínda puidendo ser mello
rada en moitos aspectos, valorabamos 
como moi positivo o que se dicía nela.en 
relación coa Educación Infantil (O a 6 
anos). Tratábase dun recoñecemento, no 
ámbito legal, a importancia educativa 
da etapa. Suporía isto, que tódolos cen
tros aos que acudían nenós nesas idades, 
deberían adaptarse á lei cumprindo uns 

. reqÚisitos mínimos que nela se estable
cían. O tempo con que contaban era de 
dez anos, polo que parecía suficiente 
para ·que todas e tódolos implicados 
puideran ir dando pasos. 

Abríanse por tanto moitas expectati
vas... especialmente no referente ás 
Administracións con competencias no 
tema.- En Galicia, Xunta en · primeiro 
termo, ·e concellos, en canto que 
facilitadores e colaboradores nas 
propostas da primeira. 

¿Que aconteceu ata este 
momento?. Sendo a L.0.X.S.E. 
unha lei aprobada no Parlamen
to Español estando no goberno 
o P.S.O.E., resultáballe difícil 
ao P.P. gobernante en Galicia, 
pular por unha áxil aplicación 
da mesma. 

Sobra dici-lo negativo que 
resultan estes posicionamentos 
políticos para a mellora de 
calquera situación en precario. 
Ademais todo isto viu acompa
ñado da creación da Consellería 
de Familia, Mullere Xuventude 
que se marcou, ent~e un dos 
seus obxectivos, a extensión da oferta 
de Centros de Educación Infantil (O a ~ 
anos) sen relación definida coa 
-Consellería de Educación. 

Isto supuxo viralas costas ó marco 
legal acabado de inaugurar, priorizando 
novamente o carácter asistencial <lestes 
centros fronte ó educativo. A isto hai 
.que engadi-lo tratamento que está a 
recibi-lo tramo 3-6 anos, que non só 
aquí senón tamén noutras Comunidades 
Autónomas, están sendo incorporados a 
Centros onde conviven cos niveis de 
Primaria, e na case totalidade dos casos 
(ó menos en 9alicia), ·sen coida-la adap
tación de espacios e equipamentos. Isto 

obedece ó descenso da natalidade, e 
polo tanto, a querer rendibiliza~Ias aulas 
xa creadas prescindindo dos inves
timentos económicos precisos. 

E neste contexto, ¿como se vive a 
tráxica experiencia de Vigo e as 
declaracións que a posteriori se foron 
dando?; pois con grande indignación. 
Unha vez máis quérennos facer ver que 
eles, os que están gobernando, non teñen 
responsabilidades no acontecido, e si 
que as teñen e de fondo carácter políti
co. Publicada a lei ~abía agardar unha 
mínima intervención en canto a: 

- A partir dun Mapa dos Centros 
existentes (públicos e privados, no me
dio rural e no urbano) deseña-las medi
das e prazos para adaptarse á lei. 

- Solicitar colaboración daqueles 
profesionais e colectivos que- están 

· adicandose . á renovación pedagóxica e 
que pretenden levar. adiante experien-

cias educativas de interese nesta etapa 
educativa. 

- Definición do calendario para a 
adscrición definitiva _. <lestes centros a 
Educación. 

Trátase de ir moito máis alá das 
condicións de Seguridade e Protección 
á infancia, tal e ·como están formulando 
neste momento moitas das persoas que 
están representándonos no goberno. 

Trátase da necesidade de declarar 
publicamente que se toman en serio 
aquilo que menos se ve, pero que non 
por iso menos importante. 

Beatriz Navarro. 

A golpe de traxedia 

Gobernar a golpe de traxedia. Tal 
é a triste demostración do executivo 
galego nó caso da gardería incendia

. da, co fatal resultado de tres meniñas 
mortas. 

O neoliberalismo non toma en 
serio os servicios sociais. Sonlle in
cómodos. Considéraos un lastre que 
hai que ir privatizando. 

O P.P. en Galicia aproveitou a 
reforma da -lei de Servicios Sociais, 
reforma necesaria, para coa-la entra:
da da iniciativa privada con .ánimo de 
lucro .. 

Resulta doado «deixar facer». O 
caso · é, especialmente en servicios 
que· responden a necesidades urxentes 
dos máis febles, controlar e inspec
cionar. 

Esa é a responsabilidade dos po-
. deres públicos, única maneira de non 
caer en contradiccións. como a de 
pedidle ás mulleres galegas que pai
·ran e non garantir un sistema de cali
dade de escolas infantís de respon
sabilidade públi_ca; ou a de subven
cionar oficialmente unha gardería que 
non ten existencia oficial. 

Non vale dicir que _«no hai mal 
que por bien no ·venga» xa que a raíz 
da traxedia se tomará en serio o da 
inspección dos centros. Hai mal e 
punto. Para os pais e nais de. Carla, 
Irene e N atalia xa non hai ben que 
poida vir dun máis que dubidoso 
sistéma de inspección de centros que 
¡por fin! se vai establecer mode-

. licamente. 

Na véspera do día· da muller, .no 
que escribimos estas liñas, permi
tímonos, con tódolos respectos esixir 
un goberno sensible, non hipocri
tamente sensibleiro, coas necesida
des sociais da clase traballadora 
galega._ É o mínimo. 

A Redacción. 
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TESTEMUÑO 

Unha experiencia positiva· 

Benqueridos amigos: 

Despois do Jalado o pasado día 22 deste mes ná 
xuntanza do Monte de Gow, mándovolo escrito Jeito 
por Xulia en maio do ano pasado, que Joi destinado 
a unha publicación de Equipos de Nosa Señora, 
movemento de matrimonios ó que pertencemos. 

a súa enJermidade pode setnos útil a todos, sena 
egoísta pola miña banda gardalo só para min, xa que 
Ela tamén vos pertencía, ,,, 

Paréceme oportuno publicalo agora na· Revista 
por varios motivos:. 

- o seu recordo e o seu Espirito, que estará sempre 
con nós, merece ser recoñecido en rasgos como o 
reflectido na carta, que denotan a grandísima muller, 
nai, militante e amiga que Joi Xulia. 

. Recibide unha aperta, · 

- a enteireza, dignidade e aceptación con que levou 

Levamos oito 
anos pertenecendo 
a E.N.S., chegare
mos proximamente 
ós trinta de casa
dos, ternos dous 
tillos, somos unha 
familia feliz e esta
rno a vivir unha 
forte experiencia 
que queremos com
partir con todos 
vós: 

En agosto do 
ano pasado diag
nosticó u selle á 
nosa parella unha 
grave enfermidade, 
un cáncro. O me
nos importante é a 
cal dos dous se lle diagnosticou, por
que os dous a sufrimos e os dous 
ti vemos que aprender a afrontala. 
Tampouco importa demasiado a 
enf ermidade en si, que vai por bo 
camiño. O importante é como a vivi
mos: O principio pareceunos caer 
nun profundo pozo no que, só gra
cias a Fe, vislumbrabamos unha 
pequena luceciña de esperanza. 
Escomezamos a subida deica a luz 
gracias a necesidade que tivemos de 
animar ó outro, e xuntos, anima-los 
tillos, que estaban tamén afundidos. 
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Axiña fomos acercándonos á luz, _ 
puidemos comezar a ve-lo que había 

. preto de nós: familiares e amigos 
dispostos a axudarnos e arroupamos; 
_os coñecidos do barrio amosándonos 
o seu aprecio e simpatía~ ós nosos 
tillos moi cariñosos e entregados, e 
sobre todo moito mellor, véndonos a 
nós máis serenos; o Pai moito máis 
cercano, ó volvemos máis a El na 
oración, animándonos a. seguir e a 
loitar. 

Xa fóra do pozo.fixemos un novo 
descubrimento: queriámonos máis, 

Valentín Arias Pontón 

o noso amor 
medrou moito, 
quizais porque 
acrecentamos o 
uso das cualida
des que o ali
mentan: entre
ga, compartir e 
expresar en pa
labras e xestos 
o que sentimos 
en cada mo
mento. Descu
brimos que dicir 
a miudo «qué
rote moito» é 
moi importante. 

Non somos 
capaces de dar 
gracias ó Pai 

pola enfermidade, pero si llas damos 
polo seu Amor, por distinguimos coa 
súa amizade incondicional, pola Fe. 

Gracias de corazón a tódolos que 
nos axudaron e axudan, tanto física 
como psicoloxicamente. Gracias ó 
Lugo-1 por animamos a escribir isto 
e por estar sempre canda nós, e gra
cias ós nosos tillos polo seu amor, 
serenidade e apoio~ Gracias. 

Xulia e Valentín. - Lugo-1 



CINE 

Para· ver 
Todos din I Love You 

Everyone Sayus l Love You 
(Woody Allen, 1996) 

Con Todos din I love you Woody . 
Allen ve realizado un dos seus soños: 
facer unha película na que os actores 
cantaran e que tivera lugar nas súas 
tres cidades favoritas: New York, Pa
rís e Venecia e ó mesmo tempo confir
ma unha frase que adoita dicir Francis 
Ford Coppola: Woody Allen é o único 
director de Hollywood que pode fil
mar realmente o que lle dea a gana». 

O relato vénnos dado da man de 
Djuana. Ela, coino narradora do fil
me, vainos presentando a súa familia 
e os niveis de relación exístentes entre 
eles; todo parece presidido por . unha 

· especial felicidade que envolve Ós 
personaxes. As historias de amor van 
e veñen e os seus protagonistas non se 
cansan de. dicir . I love you. Todo isto 
vaise mesturado coa magnífica coreo
grafía que realizou Graciele Daniele 
( quen xa se encargara dos bailes do 
coro grego en Poderosa Afrodita) e 
con temas xa consagrados do xénero 
musical. 

Pode que non sexa a mellor pelícu
la de Woody Allen, pero 'se queren 
pasar <lúas horas divertidas e ver a 
Alan Alda, Julia Roberts, Lukas Hass, 
Goldie Hawn, Edward Norton e inclu
so ·ó propio director cantando ou bai
lando, non deixen de ver a súa última 
loucura. 

Para recordar 
Pena de Nf.orte 

Dead Man Walking 
(Tim Robbins, 1995) 

Poligram Video acaba de sacar á 
venda un dos filmes máis destacados 
da temporada pasada: Pena de Morte. 

A partir do libro autobiográfico da 
irmá Helen Prejean, Tim Robbins 
-guionista e director da cinta
cóntano-la relación que se establece 
no corredor da morte entre a monxa e 
Poncelet (condenado pola súa 
participación nun dobre asasinato con 
violación). 

Sen embargo, e en contra do que 
cabería pensar, a película non se 

consfüúe nun alegato a prol ou en 
contra da pena capital~ Robbins non 
pretende presentarnos en ningún 
momen.to ó . asas in o como presunto 
inocente, senón que, como el mesmo 
dicía, «a mensaxe da película é 
preguntarlle ó público se ese home 
que fixo cousas tan horrendas ten 
humanidade ». 

Para lograr isto contrapón <lúas 
formas de vida convertendo o relato 
nunha participación na dor allea, que 
dificilmente podería ser explicada fóra 
dunha perspectiva relixosa. · 

A pesar da excepcion~lidade da 
película en canto á interpretación e a 
banda sonora, quédanos a mágoa de 
que ó estreala en España se perdera a 
intensidade do seu título orixinal Dead 
Man Walking (home morto cami
ñando), frase que o xefe dos gardas 
pronuncia cando un reo sae da celda 
para ser executado. 

Rubén Rivas Vida/ 

Para traballar 
Alguén Voou Sobre o Niño do Cuco 

One Flew Over The Cuckoo's Nest 
(Milos Forman, 1975) 

Falar de Alguén voou sobre o niño 
do cuco é falar dunha obra xa consa
grada dentro da historia do cine. Milos 
Forman partía dunha mediocre nove
la, pero aínda así foi capaz de lograr 
unha auténtica integración do espec
tador dentro da historia .. 

O argumento é sobradamente 
coñecido: Me Murphy finxe estar tras
tornado psiquicamente para librarse 
dunha condena. Internado nunha clí
nica, comeza unha auténtica revolu
ción contra os métodos · autorita-rios 
ós que son sometidos os pacientes. 

Decía J ulián · Marías cando se 
_estreou esta película que todo se move . 
ó redor duns cantos enfermos que Jan 
iso que se chama «terapia de grupo», 
sen embargo hai moito máis; hai unha · 
denuncia do implacable poder estable
cido (representado pola enfermeira 
Miss Ratched), unha presencia do. ori
xinario e natural (no xefe Bromden), 
unha loita do ser marxinado que non 
conseguiu ser dominado pola socie
dade (presente no personaxe de Me 
Murphy maxistralmente encamado por 
Jack Nicholson) e hai sobre todo unha 
búsqueda dos camiños da liberdade. 

Descritores: loita pola liberdade, 
loita contra o poder estipulado, defen
sa da dignidade persoal, alienación 
social, abuso do poder ... 

Para non perder: o libro de Icíar Bollaín Ken Loach. Un observador solidario publicado por El País-Aguilar. 



MUNDO DA SAÚDE 

Doazón de órganos 
Un exercicio de xenerosidade 

A extraordinaria aventura dos tras
plantes abriu un novo capítulo na his
toria do ser humano, a do home-qui
mera, modificado na súa estructura 
orixinal para facerlle tolera-lo órgano 
procedente do exterior, e polo tanto 
xeneticam.ente diferente, infrinxindo 
a . lóxica inflexible da lei natural que; 
polo medio da especificidade do indi
viduo, garante a evolución da especie. 

Esta realización representa o des
enlace dunha longa serie de investiga
cións levadas a · cabo 
conxuntamente por natu
ristas, biólogos, fisiólo
gos e cirurxiáns proce
dentes de campos dife
rentes, e utilizadas recen
temente no vasto terreo 
da ciencia da vida. 

Coa aparición hai 
<lúas décadas da ciclos
porina, unha droga coa 
suficiente potencia in
munosupresora como 
para controla-lo rexeita
mento do órgano e unha 
tolerancia biolóxica acep
table, fai que a· partir 
<leste momento os tras
plantes de órganos se 
convertan nunha rea
lidade terapéutica perfectamente 
asumible pola práctica cotiá. Na déca
da dos oitenta vivimos un impresio
n<l;nte desenvolvemento e expansión 
mundial desta disciplina médica. 

Non obstante existe un problema 
importante para a aplicación <leste 
tratamento a gran escala, que é conse
guir unha maior obtención de órganos 
e, iso que España está á cabeza no 
número de <loadores. Durante 1995 
realizáronse no mundo arredor de 
50.000 trasplantes de órganos sólidos, 
pero aínda queda en lista de espera un 
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cuarto de millón da poboación mun
dial. Salva-la desproporción entre as 
doazóns e as necesidades reais é o 
obxectivo dim documento intemacio~ 
nal promovido polo Consello de Eu
ropa e baseado no modelo español 
que non só abunda nos aspectos técni
cos e organizativos, senón tamén no 
mellar aproveitamento dos posibles 
<loadores. O número de trasplantes 
hoxe proceden case en exclusiva de 
falecidos por morte cerebral. 

O documento presentado nun sim
posio internacional na Fundación Ra
món Areces, indica que entre un 10% 
e un 14% de tódolos falecidos nun 
hospital poden cumpri-los requis.itos 
de doazón de órganos. 

O abraiante é que un dos motivos 
que frean máis a xenerosidade de 
moitos na donazón é, ó parecer, certas 
razóns ou prexuízos reais ou 
supostamente relixiosos. 

U nha das misións da igrexa é ir 
alumeando aquelas situacións nas que 

os humanos se ven involucrados debi
do ó desenvolvemento cultural, cien
tífico e técnico. 

Pot outra parte a falta de informa
ción e de mentalización previas, a 
situación traumática e dolorosa que os 
familiares expe-rimentan ante a morte 
dos seres queridos, os respectos hu
m·anos, os ritos funerarios, tan 
ancorados na nosa tradición, dificul
tan ou impiden a doazón. 

Lamentablemente · as doazóns 
descenderon en 1996 con 
relación ós tres anos ante
riores, polo que debemos 
utilizar tódolos medios ó 
noso alcance para que nin
gún órgano se perda, sen
sibilizando e informando 
en orde a unha ·solución 
afectiva desta problemá
tica. 

lnformacións fabu
lando co tráfico de órga
nos podería ser unha cau
sa da diminución; o res
pecto xustamente case sa
grado, que tantas veces .se 

. predicou desde a fe, cara 
ó noso corpo, fai que 
algúns crentes se resistan 
á doazón. 

Sen embargo, talvez en ningunha 
outra acción se alcancen tales niveis 
de exercicio da fraternidade. É un 
exemplo vivo de solidariedade: a pro
ba visible de que o corpo dos huma-

. nos pode morrer, pero que o amor que 
os sostén non morre xamais. E que, 
gracias ó prodixio da ciencia e ·a tra
yés dos trasplantes; podemos 
comparti-los órganos donoso corpo e 
converter unha morte nunha semia de 
vida para outras persoas. 

Mª Victoria Becerra Sueiro. 



DENDE MADRID 
Rosa eAnxo 

_Josefa e os ministros 

Xa se sabedes que Ministros galegos 
en Madrid hai ben deles; desa categoría . 
para abaixo cóntanse á esgalla Directo
res Xerais, Xerentes, Catedráticos e 
demais. Pero aquí tamén mora Josefa, a 
sen casa nin terra. Dorme nas beirarrúas 
da praza de Embajadores, tras un almear 
de bol~as de plástico · cheas _de mil 
papeis que examina e· contabiliia nos 
mellores días de sol. Josefa é de Lugo, 
di que chegou a Madrid pola Guerra. da 
Independencia (?), non a trouxeron os 
seus pais senóri o tren «porque. claro~ 
coches· non lle había». 

Levanta do chan un metro mal me
dido, sempre cuberta de negro, coa 
derradeira chaqueta desfiada polas cos
tas de se rascar nas esquinas das rúas. 
Agora non vai ós baños públicos da 
praza porque «chegou alí un americano 
e non lle justa». Non está soa, ten 
moitos amigos «Coma· ela por esta OU 

aquela rúa». Este día parou a falarlle o 
señor Rodrigo, que a coñece de hai 

. moitos . anos, desde que paraba pola 
Porta de Toledo. 

Josefa di que xa non entra nas cafe
terías porque «con es tes vestidos». 
¡Coitados de nós ! intentamos in vi tala 
pero reaccionou tallante: «non, non, 
nin se Hes ocorra, que me enfado». O 
señ_or Rodrigo intercedeu d osefa son 
paisanos», «pois que o sexan por moitos 
anos» e abriu unha pequerrecha man 
preta onde brillaro~ duascentas pesetas 
ao tempo que nos espetou «para hoxe 
xateño, mañá, pasado ou o domingo». 

Se vides. por aquí presentámosvos a 
°Josefa, pero s_abede que só teñen o 
honor de poder agasallala os seus ami

. . gos. 

Relixiosidade popular 

A relixiosidade popular, a que fo
menta a superstición e a alienación, ten 
os seus centros moi servidos e en me
dra continua. na capital do imperio. E . 
isto que sempre aconteceu na Igrexa, 
hoxe acontece moito máis porque entra · 

nos mas media que os 
recolle coma acontecemen
tos sociolóxicos dos mello
res tempos do nacionalca
tolicismo: «Milleiros de 
devotos }?icaron o pé do 
Cristo de Medinaceli, imaxe 
do século XVI». Como ía 
tan gastadiño de tanto bico, 
revestírono de cristal meta
crilato para que os bicos 
·efusivos dos devotos non o 
desgastasen. Estes milleiros 
fomiaban ringleiras coma se 
do despacho de billetes do 
Bemabeu en partidos do sé
culo se tratase. · 

Os venres do Santuario ó 
Corazón de Xesús en «El 
cerro de los Ángeles», A 
bendición dos animais de 

. comp~a na capela de Santo 
Antonio, son acontecemen
tos que priman nos medios 
dese día. Estes exemplos de 
relixiosidade inzan, por todas partes. 

Como un diamante 

Mais todo isto ¿que Hes importa ós 
irimegos, á parte de Josefa? 

Deixemos estas andrómenas e 
teñamos conta do que en verdade vale 
a pena «Dende Madrid». Estamos a ler 
o descubrimento dun diamante: b libro 
de Diamantino· García, cura nas terras 
d.o Andalus, que publicou «Nueva Uto
pía>» C/ Fdez. de los Ríos, 2, 28015 
Madrid. Tódolos escritos e conferen
cias que deixou Diamantino c·omo 
testemuño. Cura dos pobres como era 
coñecido pola súa terra, xomaleiro cos 
xomaleiros, traballador temporeiro na 
vendima de Francia cos seus parro
quianos. Representante do Vaticano 
para uns e puro militante comunista 
para outros. Chegaron a darse conta 
uns e outros de que era un Crente. Un 
libro que debería ler calquera que teña 
algún 11 cacao 11 mental. do compromiso 

do crente no mundo de hoxe. Calquera 
responsable · pastoral terá neste libro 
.razóns dabondo para formular de for
ma sinxela e clara a fe vivida dando 
azos de esperanza no Deus liberador 
nestes tempos. 

A Igrexa de Xesús de N azaré é o 
miolo deste crego que, coma outros bos 
amigos que agora me veñen á memoria 
(Cuco de Ferrol, Moncho Valcarce) nos 
van deixando razóns dabondo .de seguir 
crendo e seguir, aínda que de lonxe, os 
seus pasos. Pero ademais, coma profeta 
f ainos descubri-lo perigo da apoteose 
do capitalismo: a unificación mercan
tilista de Europa descobre os perdedo
res que son os pobos dos Sur. É un libro 

· para ler pouco a pouco e ter á man para 
xulgar moitos problemas dos nasos 
tempos e do noso mundo. Pero ¿que 
dicimos? se xa o di moi ben no número 
anterior ó 500, Alfonso Blanco na sec
ción «A Peneira». 

Ata outra mellorada. 

Rosa e Anxo. 
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FALANDO CON XEITO Carme Lame/a Villaravid 

Ditos sobre a muller 
As mulleres no noivado e no casamento 

Seguimos unha páxina máis coa temá
tica amorosa que recollen os nosos ditos. 

Na nos a sociedade tradicional 
comezaba o mozo por falarlle a unha 
moza -enténdase só unha relación de · 
amizade, pasaba a facerlle as beiras con 
voces como miña carrapucheiriña, miña 
ruliña ou meu doe doe e así, facerlle a 
corte ou facerlle o amor -que viña a se
lo mesmo-, e ela, mentres, andando á boa 
fe coma nesta cantiga: 

Pombiña sen fel 
miña filia é; 
ten tino, Francisco, 
que ela anda á boafé, 

e dándose ben a valer nestoutra: 

As mozas que son f ermosas 
e se dan ben a valere, 
ca/quera mociño bo 
para se casar as quere. 

Co cal xa el podía dicir que botara 
moza. 

Como o acoso non é algo dos nosos 
días, atopamos entre as frases feitas andar 
coma os gatos cando andan á xaneira 
que vén ser facerlle ás beiras a unha 
muller pero con intención erótica; como 
tampouco tódalas moz'as andaban a boa 
fe, aínda andando podían dar un mal paso 
-perde-la virxinidade-, algunhas caían 

coma un figo maduro entregándose e 
accedendo pronto ós requirimentos sexuais 
do home. Noutros casos o que ternos é un 
abuso claro por parte del, que fai menos 
dunha moza ou mételle os pegos no niño, 
isto é, deshónraa; despois calquera marido 
pode Leva-la muller roída dos ratos se
gundo remata ·o romance: 

Así i que de hoxe en día, 
rapaces, tende coidado 
se non queredes levar 
a muller roída dos ratos. 

O que .hoxe coñecemos como face-lo 
amor cunha muller maniféstase ademais 
na fraseoloxía como pasala pola pedra 
ou meterlle o dente. 

Encontrámonos así ante unha muller 
qoo non está analfabeta, pois xa tivo 
comercio carnal, unha muller que prefire 
Casar por detrás da igrexa ou Casar 
coma os paxaros por detrás da 
ramalleira, é dicir, «amigarse cun home e 
facer vida en común sen contraer matrimo
nio». Eri cambio, as que optan por cambiar 
de estado chegan ó amor conxugal -amor 
que existe entre marido e muller-, e 
daquela, se se dá o caso, chegan a poñerlle 
os cornos ou a poñerlle os chavellos ó 
marido·, ditos que non precisaran de expli
cación, e que son equival~ntes a Coser 
para fóra e a Traballar para a f eira. 

Dúas medidas ben distintas . Por unha parte o 
Papa sanciona ós Padres Paulinos (por culpa dun 
artigo na revista Familia Cristiá sobre a masturba
ción, asunto do que se fixo eco O Cantar do Irimego 
do número 496 de Irimia). O control vaticano sobre 
a Sociedade de San Paulo disque é máis rigoroso do 
practicado por Xoán Paulo 11 cos xesuítas, que era 
moi severo. Na foto, o padre Silvio Pignotti co Papa 
en 1992. 
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A outra medida está . producindo escándalo: o 
arcebispo de San Salvador, Sáenz Lacalle, navarro 
nacionalizado salvadoreño e capelán das Forzas Ar- . 
madas, acaba de ser promovido a xeneral dun 
Exército que encubría a forzas paramilitares que 
asasinaron a Óscar Romero, Ignacio Ellacuria e 
bastante xente máis. O arcebispo Sáenz, membro do 
Opus Dei, leva máis dun ano desfacendo a Igrexa 
popular salvadoreña. Todo con bendición pontificia. 
Dúas medid~s distintas pero en. estricta coherencia. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Morren máis cregos que nacen 
e os bispos, en precario, 
piden oracións, ansiosos, 
no Día do Seminario. 

2. Din que a cousa . é urxente 
e tras de laiarse tanto 

· poñen a súa esperanza 
na acción do Espírito Santo. 

3. Os ·monseñores ben saben 
- se non Des falla a niemoria-, 

que este Materno. Espírito 
é quen guía a nosa historia. 

4. E o Espírito encamiña 
por eses novos vieiros
que nada teñen que ver 
cos seus soños ventureiros. 

5. Pra cambiarmos de rumbo 
é unha cuestión primeira 
saber se o asunto se amaña 
estudiando unha carreira. 

6. Os Seminarios menores 
-se non queremos ser cegos-, 
sonvos piscifactorías 
mais ¡non dan ter crías de cregos! 

- 7. Haberá que ir pensando 
nunha nova alternativa: 
que do ceo chovan cregos 
é unha esperanza cativa. 

8. A nova lgrexa ha ter 
un futuro, coa lección 
de que no seo do pobo 
ha nace-la vocación. 

9. O servicio á fe do pobo 
hao facer quen, sendo crente, 
medre na comunidade 
e que o escolla a xente. 

10. lsto non quita que hoxe 
e quizais mañá e pasado 
haxa parroquias e teñan 
saéerdotes ó coidado. 

11. Nese sentido entendemos 
o desgusto dos xerarcas. 
O malo é que os seminarios 
estanse enchendo de carcas. 

12. O 19 de marzo 
día é da vocación; 
pedímoslle á nosa lgrexa 
maior imaxinación. 

13. Que se vaia abrindo paso 
ó ministerio de todos: 
se só queren machos célibes 
¡daqueles pos eses lodos! 

· 14. O pastoral ministerio 
é propio do pobo· enteiro: 
sexa home ou muller, 
for casado ou solteiro. 




