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Incesto
A etimoloxía equivale a non casto, e procede da linguaxe
relixiosa, chegando a se-lo mesmo ca impuro, entendendo por
tal a pureza ritual: non conforme ós ritos. Hoxe, en cambio
significa ese grao de parentesco que impid~ o matrimonio legal entre dúas persoas e mesmo toda relación sexual.
De entrada, sorprende algo: a repugnancia ó incesto é case
que común a tódalas culturas, pero a explicación dese refugo
dista moito de estar clara. Poida que sorprenda, pero
descoñécemo-la razón inequívoca de prohibición tan
xeneralizada.
Tres son as hipóteses principais para explicar este fenómeno. A roáis popular atribúe a prohibición ó feíto de seren
consanguíneas as persoas, pois seica ó se xuntaren, o sangue
vai perdendo forza e poden nacer fillos anormais. Este ·perigo
hoxe pode detectarse pola ciencia médica e poñerlle remedio.
Dende Sigmund Freud impera outra explicacion, fundamentada no mito grego de Edipo, que matou a seu pai sen
saber que o era e casou coa propia nai, tamén ignorante da
situación. Trataríase dese empeño do neno de posuí-la nai e
ter ó pai coma rival, intentando matalo simbolicam~nte. O
incesto sería perversa regresión ó útero m~temo que impide a
madureza da persoa.
Foise abrindo camiño unha terceira explicación, a de LéviStrau s, que descobre que a endogamia ou matrimonio dentro
do mesmo clan ou tribo tiña moitos perigos, mesmo de extinción do clan, e houbo que se abrir á exogamia: casar cos de
fóra, por razóns comerciais e políticas. Parece que o intercambio de mulleres foi a primeira forma de comercio.
Certamente, na Biblia dáse a prohibición do incesto (Lv
18,6-18). A sacralidade do sexo nas antigas culturas levaba
consigo a consideración do valor máxico do sexo. Por iso o
Levítico -que ten unha idea de incesto moi ampla, demasiado,
estendéndoa a relacións que hoxe se consideran lexítimas-,
bota un discurso prohibitivo co que non cadra conforme, nin
moito menos, a actual ciencia ·sexolóxica. E todo vetándoo .
baixo o terrible nome de abominación, palabra que no contexto se refería á impureza ritual con incapacidade de actuar
no culto, e que pouco ten que ver co que nosoutros denominamos perversión.
Pero o feíto está aí: hoxe existe unha repugnancia colectiva á relación incestuosa e a sociedade ten que rexerse por
regras que establezan harmonía de comportamentos sociais.
Máis parece que se trate dunha cuestión social, a resolver pola
moral civil ca dun asunto relixioso no que a lgrexa teña que
intervir.
Mais iso sucede, en xeral, coa enteira cuestión do sexo.
Non é ocioso lembrar que san Tomás de Aquino tiña por roáis
pecaminosa ¡a masturbación! có incesto, porque xacendo co
propio proxenitor aínda pode ir a especie adiante e non habería
atentado contra a lei natural pero quen se masturba seica
contradí tal lei.
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

Un bo día certas comuni- o portentoso retorno dos
dades cristiás en Latinoamérica bruxos e das formas roáis sor-e a partir daquela, aquí, aló e prendentes de crenza, mistexalundes-,. rec(?llendo o mellor . rio, esoterismo, ... centos de
dunha tradición milenaria, confesións á carta, pero, iso si,
comezaron a formular e cele- políticamente correctas. Tanbra-la súa fe desde o lugar dos to dentro coma f~ra do
pobres e desde o seus esforzos;· cortello. Porque o do tarot, por
entón, aquela fe pasou, ós olios fóra, semella ó dos integristas
da CIA e demais conductores carismáticos por dentro: os
planetarios, a ser políticamente acentos qu~ se poñen nun e
incorrecta. lgualiño que hai noutro lado·do valado, pouco
dous mil anos lle pasara ó seu teñen que ver coa muller e o
inspirador, un incorrectísimo home caídos, coas minorías
sandador itinerante ·que faiaba oprimidas, coa escandalosa
con autoridade, intimaba escan- desigualdade, cos· sen-pan,
dalosamente con Deus, andaba sen-teito; sen-roupa, sen-paen grupo e comía e bebía con tria, co abuso do poder corrupmulleres e outra xente de pouco to. Todas elas andrómenas pafiar, falaba en pailán, e estaba sadas, alleas ás crerizas socialobsesionado por unha enorme mente aceptables, moles, cumesa compartida na que os po- riosas, entretidas, espectaculabres,. leprosos, malditos, mal res, paveras, impactantes,
vistos, pecadores e putas eran mistéricas, estrafalarias,
folclóricas e radiotelevios primeiros. A un tío con esas
sivamente vendibles.
manías había que liquidalo.
Si, andrómenas para alE agora, mentres que tanto
gún que outro ateo ou descri-_
liberta! acomodado, tanto líder
to. Ou para crentes que
de opinión, fai chacota
baixaron do monte e saltaron
daquelas cousas todas, utopías,
o valado, pasando de ser
liberacións, fraternidades, rupovellas a ser cabras que é a
turas co clasismo, ... descolú.nica fortna de deixar de ser
gánseno-los creadores de
cabra para ser ovella. Ou <lito
ilusións co asunto este dos
doutro xeito, para sentar á
anxos. E veña anxos por todas
dereita hai que estar á
partes. Películas, telefilmes, liesquerda (mt 25). En todo caso
bros, ondas de radio, ... invadi- son cousas tristes que hai que
das de ;mxos ... tódolos estados agachar nunha ensalada
unidos de norteamérica e saté- relixiosa sen cruz, que satisfai
lites -invadidos pola moda ós crucificadores e nada aporanxelical.
ta ós crucificados desta única
Xa ninguén pon en dúbida e querida historia nosa.
_ . FEITO EN

2~~

PAPEL RECICLADO

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA
.
DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santiago Telf.: 585330.
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao Rego, Carmela Capeáns
Leis, Mariano Guizán Sánchez, Luciano Pena Andrade, Manolo Regal Ledo, Sara
Paz Quiñones, Luis Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas.
COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A
Rella" (Antonio Fdez. Oca, Eliseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide Fdez.)
Anxo Moure Mosquera, Francisco Carballo, lintxu, ·Pepe Coira, Mario Cambeiro, X. M.
Lema Súarez, Manolo Sordo Villar, Feo. Lorenzo Mariño;Lois Ferradás, Madó Domínguez,
Xesús Ferro Ruibal, Moisés Lozano Paz, Clodio González Pérez, Manolo R. Bermejo.
SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Compostela
Telf.: 981 - 59 01 42 (De 3 a 5). Subscrición .Ordinaria: 2.500 pts. Real: 3.000 pts.
De Apoio: 5.000 pts.
·
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana n2 8 - Santiago
Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488
IMPRIME: Graficolor MINERVA
ÓEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 .

BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

-

A tentación do grande
Marcelo (home): Avelina,
¿pensaches algo no que se falou o
outro día no grupo?
Avelina (muller): ¿A que te refires?,.
¿a aquelo de que nos grupos nos esforzamos por levar unha vida honrada 'seguindo o camiño de Xesús, pero
que logo na sociedade todo funciona polo interese e polo proveito individual?
Marcelo: Iso mesmo. Eu estiven
hoxe pola tarde dándolle voltas e

voltas, e non dou quitado a cóusa da
cabeza.

claro: se outros queren face-la vida
desde o ~ande e desde o abuso, que
o fagan, pero a·min non me montan
nese carro. Iso téñoo ben claro. Foi
o leite que mamei desde neno; foron
as palabras que escoitei desd~
sempre por parte dos meus pais, e
niso penso seguir toda da miña vida,
anque.quede só con esa idea.

Cepa, vara e
labrego
D_omingo s ·de Pascua
Xn 15, 1-8 -- 25 de abril

Deus está totalmente ó servicio da
xente; é o labrego que coida,
. atende, serve; a súa maior gloria é
que a xente, todos, teñan vida
Avelin~: Non quedas só, que polo
abundante e feliz. Para iso ofrécemenos somos dous; e non somos
nos a todos a posibil~dade de nos
dous soamente; hai moita xente que
vencellar a Xesús, coa seguridade
segue coa idea de ser xusta e de non
fonda e total de que co seu estilo
aproveitarse da
de vida se desenvolverán en nós
debilidade, e de arrias mellores enerxías. Para os
mar ó pequeno e ó
pobre para facer · cristiáns, estar asentados en Xesús
Cristo é unha oferta e unha
corpo con eles; o
esixencia elemental.
que pasa é que esa
xente non sae moito
nos periódicos nin
na T"V, pero haber
haiche moita xente,
* * *
crente e non crente,
·que vive desta
manerra.

Marcelo: Sabes, a
min paréceme .que,
se non fose ó grupo ó que irnos,
habíame resultar moito máis difícil
non deixarme levar pola roda·na que
anda tantísima xente.

Avelina: Pois éche así. Esforzámonos por ser cristiáns,. queremos le- Avelina: Home claro, Marcelo, iso
var unha vida cada día respectando seguro; ¿e logo para que pensas que
moito ós máis débiles, pero o que ves se deron en facer os grupos de vida ·
cada día é qu,e a vida se monta desde cristiá ?; para nos facer máis
os grandes e para os grandes. E a un ·sabedores do que pasa e non pa~a, e
pásaselle pola cabeza pensar qué para saber distingui~las _cousas e para
·carabillo facemos nós querendo ir 4e que esteamos espertos, e para que
xustos e <le axúdadores da xustiza e · teñamos forza, e para ...
do respecto polos pequenos. Rinse
Marcelo: Non, deber debemos estar
de ti.
ben agradecidos de poder participar
nun
grupo coma o que ternos. ¡Moito
Marcelo: Pois en todo iso pensaba
eu. Pero, ves, eu neste caso téñoo ben nos fai!

Cuestión
amores

de

Domingo 6 de Pascua
Xn 15, 9-17 -- 4 de maio
Os cristiáns estamos aprendendo
diariamente a andar na onda do
amor: para nós fodo ten a súa fonte
no amor sen medida de Deus Pai,
que se nos fai vivo e manifesto na
persoa e na vida de Xesús. Xesús
convértese para nós na nosa referencia diaria; amistados con el,
aprendendo a amar setvindo como
el o fi-xo, témo-las portas abertas
para a máis grande ledicia.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O MES DAS NOSAS LETRAS escomeza co pregón de Manolo Rivas nun mes cheíño de creación
e cultura, organizado pola Asociación Monte
Branco, preto da pía bautismal na que foi cristianizado Eduardo Pondal, o poeta dos vales de Soneira,
Bergantiños, a Costa da Morte, na sú_a parroquia
do Couto, e remata, o derradeiro día, cunha
homenaxe da Asociación de Escritores Galegos ó
poeta da Terra Cha, Manuel María, a carón do Miño, no Campo de
Santa Sabela, tamén preto da pía bautismal do seu Outeiro de Rei e
que está medio abandonada arredor do adro, sendo xa apercebido o
Ordinario da diócese en varias ocasións do escándalo que supón iso
para os fregueses da comunidade. Na fotografía Manuel María fronte
á placa homenaxe descuberta no Centro Cultural de Monte Branco.

O PRIMEIRO DE MAIO
vén este ano condicionado
pola que chaman «reforma
laboral», un acordo dos sin'• dicatos estatais, e no que
marxiilaron ós nacionalistas,
polo que os problemas vivos
<leste país non estiveron sobre a mesa: Astano, Álvarez, Endesa, Santa Bárbara... Os
acordos do 92 da Xunta seguen sen cumprirse polo- que o
horizonte laboral é escur~. O paro. segue a afectar a unhas
duascentas mil persoas e cento setenta mil teñen un contrato
fixo: no pasado ano un cincuenta por cento dos contratos nin
durou un mes e un setenta menos de tres meses.

«MULLER E DESENVOLVEMENTO RURAL» é o tema dun Congreso Internacional que ten lugar en
Compostela do sete ó nove de maio
convocado pola Xunta d~ Galicia. Con
temas como: a muller nos sectores
pesqueiro, marisqueiro e agrícola, &
educación da muller no medio rural
como factor de desenvolvemento social, asociacionismo e acceso a postos
de decisión no mundo rural, etc. A
meirande parte das participantes -nas .....__ _ _ _ _ _......
«táboas redondas» son cargos políticos de todo o Estado,
aínda que tamén asisten outras especialistas <lestes temas.

OS MAIOS fannos lembra-lo calendario agrícola que sempre
organizou a vida·das nosas aldeas,
é unha festa para celebra-lo clímax
da vexetación que nos envolve e
das sementeiras que están a
xermolar, aínda que o «Maio», un
mozo vestido de árbore, está a
dicimos: «Anque son o Maio/ e
visto de flores/ aí ven o San Xoánl
que as trae mellores». As coplas
que acompañan ós maios teñen
tamén a súa carga crítica e social sobre problemas do contorno, como os ecolóxicos que están a fundi-la nosa natureza.

Do Vento .e outros aires

<
E
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-

No número 503 da revista, páx.14, publicabamos un calendario irimego con algúns
erros: a) a Festa do Vento, no Colexio das Relixiosas Filipenses, en Vilagarcía de
Arousa, será o sábado 24 de maio. Tema: A condición homosexual; .b) a IV Xuntanza
da Pasantía será o ·sábado 3 de maio, en Bastavales, dende as 10,30 da mañá ata
as <lúas da tarde.

Irimianza de Lugo
Será o 25 de maio, ás 5,30 da tarde, Praza de Ferrol, n.º 14.
Tema: ONGs-VOLUNTARIADO DE AXUbA Ó EXTERIOR. SOLUCIÓNS OU
REMEDIOS.
Presentación: Valentín Arias.
Análise e funcións das ONGs: Antón Negro.
Voceiros das ONGs: Breve exposición do ideario e actuacións.
Comentarios sobre o papel das ONGs: Bernardo García Cendán.

TEMPOS SON CHEGADOS» é o novo disco do
grupo folk do Porriño, Na Lúa, que sae ó mercado este
primeiro de maio e aínda que non van facer unha presentación especial, si que vai ser unha das grandes navidades das
festas e festivais deste verán. Salientar na nova producción
varios poemas de Eduardo Pondal, desde os seus versos no
título, xa que neste ano estamos a celebrar o XC aniversario
da estrea do Himno Galego na Habana (un vinte de Nadal).
<<ÜS

O 11 CONGRESO DE EDUCACIÓN INFANTIL FAMILIAR
terá lugar en Lugo
do dez ó doce de
· setembro, organizado por Cáritas .
a través de Preescolar na Casa.
Para inscribirse
remata o prazo o
trinta de maio. Na .
fotografía, Antonio Gandoy, responsable de Cáritas de Lugo e de Preescolar na Casa.

NATUREZA GALEGA é unha revista bimestral de Ecoloxía que no
seu último número pu}?lica un
fermoso comentario sobre o libro de
Chao Rego: «Ecoloxía e Creación»
do profesor da Universidade de Santiago, Roxelio Pérez Moreira, que
aparece na fotografía. Autor de va..___ _ _ _ _ _ ___. ríos libros sobre Ecoloxía Forestal
foi sempre un animador e coordinador dos·grupos ecoloxistas.
Neste mesmo número publica un amplo artigo sobre «Educación ambiental no medio natural». Outros artigas: «Ü tren
aforra case catro mil millóns a Galicia», «Ü Fletán», etc.
Falando do ·Medio Ambiente ternos que lamenta-lo cese do
seu Delegado na Coruña, Carlos Muñoz Martínez, pola banda da Xunta xa que viña facendo un labor moi bo neSte terreo:
o parque de Corrubedo, as fragas do Eume, etc.

O MILLO, que chegou a
Galicia a comezos do
. XVII, é protagonista
nestas semanas nas nosas
explotacións agrícolas,
pero tamén noutros sectoi....:;.;;....;.¡¡:.:..;.;.;;;:.c..,~.;.....;;...;;;......_:;__~---J res: os comerciantes da
Asturias gue raía coa Pontenova ·ata Mondoñedo crearon a
«Ruta do Millo» lembrando aquela primeira vaixe que fIXeron
os graos deste producto ... Profesores da Politécnica de Lugo
encabezados por Xabier Buen~, deseñaron unha nova máquip.a para a sementeira do millo que axiliza este labor e é
máis ecoloxista porque os herbicidas que utiliza non se almacenan enriba do agro. Son novas técnicas quizais máis
accesibles para unha cooperativa, pero tamén é verdade que
sobran tractores e urxen máquina~ máis modernas.

PROXECTO HOME en Galicia que leva trabajlando
desde o noventa nos seus centros de Santiago e
Vigo, abre agora os de Ourense e Lugo,' acollendo
ata este intre a máis de douscentos corerita
e catro tóxicodependentes. Un dos problemas máis fortes destes acollidos e que
moitos teñen unha situación xurídica
pendente de xuízo e de
cumprimento
de
penas,
dependendo dos ·xuíces que
poidan ou non seguí-lo
programa de acollida no
Proxecto Home, hai
maxistrados que
permiten o seu
tratamento
mentras agardan a celebración do xuízo.

«TERRA» é unha exposición que podemos ver na
Facultade de Veterinaria de
Lugo ata o dezaseis de
maio. Son fotografías do ·
brasileiro Sebastiao Salgado, que aparece na fotografía, cedidas ó Movemento de Traballadores
Rurais Sem Terra; que loita por unha reforma agraria no
Brasµ, e nas que nos entran polos olios: os prexuízos da
enorme concentración de facendas nas mans duns poucos,
o traballo de millóns de homes e mulleres que f an fructificala terra, o éxodo cara ás cidades e a vída arrepiante nos
barrios, a violencia rural, a loita dos campesiños sen terra
para recupera-lo seu be11. Salgado leva vinte anos recollendo
coa súa cámara o rostro da dor do mundo.
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 • 55 78 41
Fax: 982 • 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62 02 00
Fax: 981 • 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 · SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 • 58 19 05 I 58 18 88
Fax: 981 • 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 • 215 01 79
Fax.: 93 • 215 01 79
Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 • 310 48 30
Fax.: 91 • 31 O 48 30

e
e

e
e
e

e

Habana·, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 • 37 09 26
Fax: 988 • 37 09 28
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 • 35 37 14
Fax: 981 • 35 37 16
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.: 95 • 421 67 08
Fax.: 95 • 421 67 08
Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax.: 02.657 58 99
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POLÍTICA

O acordo do emprego
A patronal, CCOO e UGT.anunciaron hai uns
días, con moita énfase, un acordo para reforma
do mercado de traballo. En realidade ~parte máis
chamativa do pacto é a rebaixa nas
Por Tintxu
indemnizacións por despido, que motivaron as
máis duras negociacións. Tamén se modifican os- tipos de contrato,·
suprimindo algúns dos que máis escándalo viñan provocando.
Deste xeito os empresarios perden unha importante desculpa ou pretexto para non crearen emprego, xa que viñan alegando que non podían
contratar persoal aínda que o negocio lles fose ben, xa que un cambio de
conxuntura levaríaos á ruína, por non poderen despedi-los empregados
teoricamente sobrantes.
O caso é que o número de parados en España vén sendo similar ó
que se dá en Aleinaña, Inglaterra ou Italia, onde o número de habitantes
e maila poboación activa son moi superiores, polo cal o noso índice de
desemprego duplica o de case todos eses sitios. Pero todos eses países
teñen tamén uns soldos e unhas cargas salariais moi superiores ós de
España. Por iso non son ~e recibo moitas queixas da falta de
competitividade do empresariado español.
Por todo iso non ·deixa de ter algunha base a denuncia doutros sindicatos e grupos políticos, de que o novo pacto é un acordo sobre despidos
máis ca sobre o emprego. Correspóndelles nos próximos meses ós empresarios demostrar que tal acusación é falsa e tócalle ó gobemo tomalas medidas precisas para que a creación de emprego estable sexa unha
realidade.
De. feito estamos asistindo, de vello, a unha lamentable situación na
cal os empresarios veñen aproveitándose das facilidades para contratar
persoal a baixo custo, no que case todos coinciden en chamar conttatoslixo, que supoñen moito máis do noventa por cento dos novos
empregados. Todos coñecemos múltiples empresas que só teñen
traballadores con contratos temporais, de prácticas ou de aprendizaxe ..
Todos coñecemos tamén numerosos casos de postos cubertos con contratos temporais, que se van renovando ata que o empregado chega ós
tres anos de antigüidade; nese momento non se lle renova o contrato a
ese empregado e empézase a mesma_operación con outro.
Curiosamente, os máis feros e rexos dirixentes da patronal galega
son os máis afervoados partidarios destas prácticas. Nas diferentes sedes desta organización seguramente non chega ó 1O por cento o persoal
empregado en condicións que se poderían considerar normais. Iso si, tal
proceder non lle impide ó señor Ramilo protestar tódolos días contra os
abusos e inxerencias da administración pública na vida económica e
empresarial.
Haberá que agardar, xa que logo, a que as novas normas recentemente
pactadas cheguen a aplicarse e rompan coa dinámica imperante no dominio do emprego. Unicamente así se poderían desmenti-las críticas que
ven no pacto un acordo de despidos, máis ca un auténtico pacto polo
emprego, de necesidade evidente. ·

INTERNACIONAL

China: entre o Socialismo e o Capitalismo
No pasado mes de febreiro morreu
o líder chino Den Xiaoping; considerado coma pai _da reforma económica
chinesa, en contraste cos escasos avances políticos. A democracia, tan reclamada polos estudiantes aínda hai pouco
tempo, segue a se-la asignatura
pendente. O· seu sucesor Jiang Zemin
ten diante súa un reto moi importante.

China, o maior país da
terra
Mao Zedong, o artífice da nova China que seica xa se foi facendo ve/la.

Os f .227 millóns de habitantes
desde hai algún tempo máis autonorepresentan o 25 % da poboación munmía. O partido en outubro perfilará as
dial total. O 70% da poboación vive
directrices políticas e económicas, para
no campo. A súa extensión é de 9 ,5
os cinco próximos anos. Jiang parece
millóns de Km2 (19 veces España). O
apoiar o que denomina «civilización
80% de adultos están alfabetizados.
.espiritual», que supón unha certa reOs seus habitantes son dos máis aforraacción contra o pensamento do falecido
dores do. mundo; teñen unha industria
Deng, pois considera que a excesiva
bastante desenvolta, concentrada nas
liberalizació~ económica e o desequiproximidades das áreas mineiras. Teñen
librio rexional así coma a avareza polo
grandes produccións de aceiro, ferro,
aluminio... A industria química está . material, en detrimento dos .valores
t?spirituais do comunismo, é o princisobre todo ó servicio da agricultura.
pal causante da corrupción que vive
Destaca a industria téxtil e a industria
China nesta época.
alimentaria. As lgrexas cristiás e outras
confesións relixiosas foron protexidas
Na economía ten ante si un despolo Partido comunista ata 1963,_no
equilibrio económico entre as rexións
que comenzaron violentos ataques da
costeiras e as do interior. Unha terceira
prensa chinesa contra a Igrexa católica
parte dos chineses viven aínda en
e o Vaticano. Posteriormente prosituacións de pobreza e o éxodo da
duciuse un longo silencio oficial e na
poboación rural ás cidades aumentou
actualidade parece existir unha certa
o desemprego e as tensións sociais.
tolerancia As relixións maioritarias
son o confucionismo., o taoísmo e o
O desafio polítoco
budismo, que sostiveron unha loita
entre si, ó longo da historia e princiHong Kong e Taiwan seguirán a
palmente na Idade Media.
reclamar independencia. O·nacionalismo, baixo forma de orgullo chinés,
acentuándose cada vez máis (as
Os retos d~ Jiang Zemin está
disputas con Xapón eh tomo a varias
illas ...). Tamén existe- o pe11go do
Este novo líder de 70 anos ·deberá
separatismo sobre todo no Tibet. Na
moverse entre o Partido e o pobo
Asia central existen uns 20 millóns de
chi_n és, con enorme cautela. A
musulmáns, que están a radicaliza-las
Asemblea Na ional Popular (ANP), é
súas posturas.
dicir, o Parlamento chinés, reclama

Os catro principios políticos sobre
os que asentou a súa reforma o falecido
Deng eran: a vía socialista, a dictadura
democrática do pobo, o liderado do
partido ·comunista e os· pensamentos
do marxismo-leninismo de Mao
Zedong. As reformas económicas non
ti veron paralelismo no _terreo da política. Esta distancia entre o económico e o político debuxa un xigantesco
interrogante sobre o ~turo de China.
·De todas maneiras, pódese afirmar
que, a punto de rematar o século XX,
os dous grandes imperios (A ExUnión Soviética e China) renunciaron
a un credo que foi durante_ moito
tempo a razón da súa política: o
comunismo ..Os reformadores de ambas
potencias abriron o camiño ó capitalismo. Pensemos que unha única visión da economía como pode se-la
representada polo liberalismo económico capitalista tamén pode resultar
perigosa. Nós vivimos a diario as súas
contradiccións e unha soa maneira de
ve-la vida contradí a pluralidade dos
seres humanos. Bastantes postulados
do que podemos chamar ecosocialismo
serían moi saudables nesta época de
expansión económica e ideolóxica
capitalista.

Moisés Lozano Paz.
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Enredando~

ENTREVISTA

Xa dixo alguén que antes o mundo era un pano e agora unha rede.
E poida que para moitos aínda sexa un enredo pero cada vez mái~
xente se deixa engaiolar polas posibilidades des te tecido informático.
Hai incluso unha diócese informática, a de Partenia, de monseñor
Gaillot. Ó Jeito de fisgar nas cousas que Internet ofrece déuselle
en chamar «navegación», e ós mariñeiros de secaño «cibernautas».
Para afronta-los riscos da nosa primeira singradura contamos coa
colaboración amable dun patrón que nos conduza a bo porto.
Alberto Rojina é profesor de Ciencias no Instituto Rosalía de Castro
de Santiago e vai ser quen nos aproxime a este novidoso mundo
de comunicación.
Alberto Rojina

¿Que é Internet?
Trátrase simplemente dunha serie
de ordenadores que están conectados a
través da liña telefónica. Isto é o forma
unha tea de araña mundial entre ordenadores que intercambian información.

centro quedase fóra de combate, os
outros poderían· seguir funcionando.

vicios <lesa empresa, paga unha cota
mensual e xa está dentro.

Para que os ordenadores de
todo o mundo se poidan comunicar deberán ter unha Iinguaxe
común, ¿non si?

¿É moi elevada esa cota?

¿E como está organizada?

Si, o que se chama protocolo de
Hai unha serie de grandes ordena- comunicacións, que é común a todos.
dores, moi potentes, con moita capaci- Isto acaba estendéndose a usos comerdade de xestión que son os que dirixen ciais dende que empezan a albiscarse
o tránsito nesta rede. Están interconec- as enormes posibilidades que posúe:
tados e son tamén ós que se conectan intercambiar información, facer publios usuarios dos ordenadores persoais, cidade, ler xornais, revistas, comprar e
que poden así acceder á información vender. Por exemplo, un pode acceder
almacenada neses grandes ordenadores . por medio do seu ordenador ó ~atálogo.
distribuídos por todo o mundo. dunha tenda que está en Xapón. Pode
Calquera persoa dende calquera punto seleccionar e comprar uns _productos e
do planeta pode .chegar a un ordenador pagar introducindo o número da súa
<lestes en cuestión de segundos.
tarxeta de crédito. Podes compra-lo billete de avión dende a casa, etc, etc.

Se Internet non ten dono,
¿quen puxo eses ordenadores de
alta xestión?
Efectivamente Internet non é unha
empresa, pero hai moitas empresas que
forman parte dela porque lles interesa.
A cuestión é: ¿por que xorde? Polo que
eu sei, Internet aparece nos Estados
Unidos, nos anos 60. Nese contexto de
«guerra fría» deseñaron un sistema de
comunicacións que conducise a información dun punto a outro sen que
existise un centro neurálxico.Así, se un
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E esa conexión faise por medio dunha empresa
Si, hai unhas empresas que venden
os servicios que Internet ofrece a
tódolos usuarios.

¿Como se conecta un a
Internet?
A través de empresas que se
chaman servidores, dedicadas a conec-.
tar usuarios á rede. Un contrata os ser-

Varía dunha empresa a outra, pero
anda arredor das 3.000 pesetas, aínda
que as hai por pouco máis de 1.000. As
máis caras ofrecen mellores servicios,
porque os seus ordenadores son máis
potentes e son capaces de servirche a
información antes sen teres que agardar
<liante da pantalla. En España, hai
pouco máis dun ano, Telefónica ofrece
un servicio que se chama Infovía, nos
que a conexión se paga a prezo de chamada local, que, neste momento, son
139 pesetas por hora durante o día e
11 O a partir das 1O da noite.

Principais servicios de
Internet
¿Cales son os principais servicios que ofrece Internet?
Os máis frecuentes son o correo
electrónico, a transferencia de programas informáticos~ os grupos de discusión e as páxinas web.

¿E que veñen sendo estes servicios?
O correo electrónico consiste na
transferencia de documentos (textos es-

con Internet ---------~-critos, libros, cartas). No canto de meter unha carta no sobre e mandala por
correo normal, envíase o contido a través da liña telefónica. Isto para as empresas supón un aforro importantísimo.
O funcionamento é moi sinxelo. Eu
estou conectado dende o meu ordenador ó meu servidor, ese ordenador de
grande capacidade do que falamos antes. No disco duro dese ordenador teño
reservado un espacio.Aínda que eu non
estea na casa ou teña o ordenador apagado, calquera que coñeza
o meu enderezo pode enviarme un texto da exten. sión que sexa. Iso grávase
no espacio que a empresa
coa que teño o contrato de
conexión me reserva no seu
ordenador. Cando acendo o
meu, miro a ver se hai algo.
Se me interesa, podo pasa_;
do ó meu ordenador, se non,
podo borralo. As vantaxes
son enormes. Por exemplo ·
mandar un fax de dous
folios a Barcelona pode levar dous minutos. Hai que
pagálo a prezo de chamada
interurbana e poden ser
unhas 200 pesetas. Mandar
15 folios por correo electrónico pode
tardar uns 1Osegundos págados a prezo
de chamada local. A diferencia é abismal.

1ransferencia de programas.
Un pode gravar un programa que
lle interese dos que h·a i dentro de
. Internet. Non se a topan programas
coma Windows ou Wordperfect porque
ás empresas que os f an non Hes interesa que a xente os colla gratuitamente,
pero si hai utilidades e complementos
para eles.

Grupos de discusión.
Isto é coma un enorme taboleiro de
anuncios onde cada un deixa o seu. A
esas mensaxes outro pódelles dar

resposta. Calcúlase que nestes grupos
de discusión hai uns 20.000 temas diferentes, é dicir, tódolos que poidas
imaxinar, e os que non poidas, tamén:
dende como facer unha bomba ata
receitas de cociña pasando por ofertas
de emprego e tamén con moitas
parvadas polo tnedio. Ás veces alguén
pregunta sobre un . tema e outro
ofrécelle a solución. Tamén podes comunicarte coa persoa doutro ordenador
a través do teclado, pero tamén podes

subliñadas. Se facemos «clic» co
punteiro do rato sobre estas palabras
subliñadas ábrese outra páxina que se
relaciona dalgún xeito co tema que nos
interesa. En galego .teñen páxinas web
colectivos moi diversos: a Universidade
de S~tiago, varios concellos, centros
de ensino e outros moi variados.

E se un está perdido e non
sabe a onde ir ¿que pode facer?
Para iso están os motores de busca. Son uns ordenadores
que
teñen
rastrexados tódolos demais
e ofrecen un índice temático e un sistema de busca
por palabras. Se escribímola palabra do asunto que
nos interese, o ordenador
vainos dicir onde podemos
atopar información sobre
ela.

¿Que equipo necesitamos para conectarnos a Internet?
falar con_el se compras unha tarxeta de
son, que agora xa traen case tódolos ordenadores e mais un micrófono. Pero
mesmo podes ver á outra persoa se
ambos teñen unha pequena cámara de
vídeo que hoxe anda polas 30.000 pesetas. E todo isto por 139 pesetas.a hora,
aínda que esteas falando con alguén de
Australia.

As páxinas web
Quizais sexa o servicio máis
coñecido de Internet. Son coma unha
revista. Un accede a un determinado
·enderezo e vai a unba páxina. E nesas
páxinas ternos texto, imaxe e son. Un
detalle interesante delas é o hipertexto,
é dicir, enlaces entre temas situados en
lugares diferentes. Os enlaces sábese
que existen porque as palabras están

Calquera ordenador
dos que se venden hoxe xa
vale. Ademais precisamos un módem
para conecta-lo ordenador coa liña telefónica.

¿O f eito de podermos facer
case todo dende a nosa casa
pode cambiará xente?
Non sei se chegará a producirse de
forma xe~eralizada, pero xa hai xente
á que lle pasa. Eu procuro non saber
demasiado de informática, porque canto máis sabes máis te absorbe. De
tódolos xeitos hai que recoñecer que
supón un avance moi grande e abre
unhas enormes posibilidades. Simplemente hai que considerar que se trata
dunha ferramenta de traballo.

Aldegunde Quiñones.
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DE AVÓS A NETOS

Clodio González Pérez

1

As maias
A primeira acepción que
recollen os diccionarios da pa~abra
maia, adoita se-la de castaña pilonga. É dicir, das que se deixaban
curar no caínzo e logo se ían
consumindo cocidas (en caldo, con
leite, acompañadas de touciño, ... ),
ó longo do ano. A castaña foi un
froito importante n~ mantenza humana durante séculos, ata que
chegou a pataca (castañas das Indias, mariñas, balocas, ... ), e máis
dende que o mal da «tinta» acabou
cos nosos centenarios castiñeiros,
non
quedan
exemplares
sobranceiros máis que nas provincia de Lugo e de Ourense.
Tradicionalmente, as últimas
ca tañas do ano consumíanse nos
primeiros días do mes de maio. En
terra onde en tempos abundaban
os castiñeiros, as persoas maiores.
lembran como n.a súa nenez era·un
froito moi estim~do, e que cando
chegaba o primeiro de maio, as
poucas que quedaban repartíanse
entre tódolos membros da casa, .
para non amaiarse ou desmaiarse
en todo o ano. .
Maias ou maiolas tamén se lle
daban preferentemente ós maios,
como aguinaldo. Non hai moitos
anos que aínda llas botaban ós de
Portomarín, en Lugo, mentres cantaban:
Tírenos as maias
señora María,
tírenos as maias
que bailan na criba.
Esta denominación debeu ser
xenérica en toda Galicia durante
séculos, pois aínda algunha das
persoas maiores da parroquia de
RlttlA -10

Villestro (Santiago · de ComTiñan en común as flores,
postela), lembra como súa avoa lle festexar a chegada do bo tempo e a
falaba do caldo de maias, feito con fructificación das colleitas, pero,
·polo demais, carecían das caractecastañas co caínzo.

/

Unha maia
de Muros
(t 949)

As Maias
A segunda acepción dos diccionarios é a de· rapaza engalanada
para os maios. Non é moi correcta,
porque as nenas tradicionalmente
nunca formaron parte dos grupos
dos maios, ata hai sobre vinte anos.
As maias, aínda que saían taméri o
primeiro ou o ·tres de maio, eran
independente$ dos maios masculinos.

rísticas que agora coñecemos dos
niaios, que, a diferencia delas,
chegaron ata os nosos' días.
Antes de seguir, quero advertir
que as· maias non foron exclusivas
de Galicia, nin moito .menos.
Costume semellante · atópase
noutras moitas terras, algunhas
afastadas cpma unha comparanza
en Provenza (Francia).
A primeira maia galega ben documentada é a de Tiobre (Betanzos ),

que describiu e fotografou a escritora inglesa Annette M.B. Meakin
(Galicia. The Switzerland of Spain,
Londres, 1909, p. 310): Na estrada
vimos un fato de nenos levando un
arco ledamente adobiado con fitas
de cores. Un neno pequeno de tres.
anos pasaba cos ollos pechados por
debaixo do mesmo, mentres os
outros cantaban unha cantiga sobre
o sono do inverno; entón, ó chegar
á parte que se refería á chegada da
primavera e ó espertar das flores e
dos paxaros, o neno abriu os tillos
e volveu pasar por debaixo do arco.
Pola fotografía que publica, pódese
ver que non era un neno, senón que
todo o grupo estaba formado exclusivamente por nenas.
En Betanzos estas maias
seguiron ata hai ben poucos anos,
facendo sempre unha meniña
pequena de maia e as .demais de
acompañantes. Igual era neutras
poboacións, como por exemplo en
Muros.

As maias, o mesmo que os
maios, tamén .cantaban, pero, a diferencia dos nenos, adoitábano
facer as máis das veces en castelán,
quizais porque os seus temas eran
case sempre relixiosos:

Comencemos a cantar
en el nombre de Jesús,
comencemos a cantar
el día de Santa Cruz. Santa Cruz de maio
¿qué haces aquí?,
-Espero por Cristo
que viene tras de mi.
La señora de esta casa
tiene la cama de oro
y a la cabecera tiene
el divino San Antonio.
La déspedida le damos
con alegría muy noble
que para el año que viene
ya le cantaremos doble.

Sábese que houbo maias en
Betanzos, Camota, A Coruña,
Ferro!, Lugo, Marín, Muros, Noia,
Pontevedra, Pontedeume, Santiago
de Compostela,
Tui, Verín,
Vilagarcía de Arousa~ Viveiro, etc.
Ademais destas maias había
outras que se dedicaban a armar
altarciños, moi ben adornados,
cunha estampa da Virxe ou dun
santo ou mesmo unha cruz .de flores. En
Vilaxoán e Carril
(Vnagarcía de Aro usa), aínda non
desapareceu de todo este costume,
e o primeiro de maio pódense ver
nenos cunha caixa adornada e no
medio unha estampa ou a carón
dun pequeno altar feito con flores.
Agora, dende hai uns vinte anos,
as nenas participan tamén nos
maios igual que os nenos, pero
durante séculos non foi así, senón
que cadaquén tiña a súa tarefa: os
homes facían de maios, e as
mulleres de maias.

E NON 1tQ.As AL60 t4ELLOR
A TE:LE-LIXO" r - S\: UN
,
.
COf\Jr@.TO-L.lX~

~

tJUNtfA TENDl\.DE ~
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ECONOMÍA

Laboratorios ·de explotación

A

cabamos de asistir a un
pacto Patronal-Sindicato s en Madrid que
abre unha nova reforma laboral.
Reforn1a que quere afronta-lo
que sen dúbida é o principal
problema económico dos países
desenvolvidos: o paro. A liña
básica na que se quere fundamentar esta reforma é na chamada flexibilización laboral,
que consiste na facilidade de
despedir un traballador cando
queira o seu patrón. Segundo a
patronal esta é a principal causa
pola que non se crea emprego
suficiente. Se un empresario
sabe que pode despedir con
facilidade ós seus empregados,
eica se verá máis animado a
contratalos; sabendo que, no
ca o de ter un revés econó~co,
pode axusta-lo. número de
empregados sen caer nun excesivo custo.

dir, mais unha empresa non vai
mellor porque os seus traballadores viván cun pé na empresa
e 6utro na rúa. Curiosamente, e
aínda que pareza un paradoxo,
unha empresa faise máis flexible, e polo tanto está mellor
preparada ante unha crise,
cando actúa con contratos
ríxidos. lsto é debido a que só
con eles se consegue unha boa
preparación no traballador: con
empregados que se senten seguros . na er_npresa · e que se fan
profesionais dela favorécese un
emprego moito máis eficaz dos
medios de producción, unha
mellor organización empresarial e un mellor coñecemento
do sector no que se traballa que
repercute á hora de ampliar ou
diversificar mercados. Xunto a
iso cabe engadir que un clima
colaborador entre os empregaCuriosamente con contratos estables as empresas superan mellar
dos dunha empresa mellora
as crises porque teñen obreiros ben preparados. .
,,
· ·dade, e 1sto
·
tamen
a pro ductlv1
Homes de· metal, mulleres · fóra e os nenos son educados en ex- conséguese se non hai ningún posto
clusiva por materias de colexio e por polo que cm:p.petir. Os incentivos á
de metal
programas de televisión?. Como diría productividade que se veñen . pola
Dise que un metal é moi dúctil
un economista ortodoxo: ¿onde está o posibilidade de quedar despedido.
cando ten a facilidade de poder transTodo iso só se consegue con tempo
punto de inflexión?, ¿ou acaso o que
formarse sen chegar a romper. É unha
ternos que facer é aumenta-la tempe- e con contratos fixos. Porque aínda
gran cualidade esta da ductilidade, e
ratura para facelos máis moldeables? que, posiblemente, a curto prazo sexa
permite facer cun metal o que
A humanidade explora o espacio, máis rendible traballar con contratos
queiramos (sempre que sexa en frío):
temporais e flexibles, a longo prazo
pre galo, enredalo, torcelo, ... ·Se domina e controla cada recuncho do
asínase a defunción do tecido e do
ademais lles aplicamos moita calor, planeta: flora, fauna, mares e desertos;
saber
empresarial dun lugar. O Estado
aínda se pode traballar mellor con algúns ata corren os cen metros lisos
ten como principal función neste eido
. eles, facendo cousas que na vida noi;i en menos de dez segundos, ¡que xa é
orienta-la economía cara a un vieiro
se nos terían ocurrido e chegando a correr!; mais ·non fomos capaces de
moi concreto:. a cooperación no
dar resultados que non se parecen en poñe-la economía ó noso servicio,
traballo
e no saber, camiños dunha
nada ó metal co que comezaramos a sendo nós os que ternos que ser flexiverdadeira
economía sa. Deixar que
traballar. E é que, en determinadas bles, os ·que nos ternos que pregar ós
opere a estúpida competitividade é _
seus caprichos.
c~mdicións, un fai cun metal o que
pelexarse polas migallas no _canto de
quere, fora este máis ou menos dúctil.
acada-las ~strelas como dixo o premio
As outras verdades
Pero, ¿cal é o_grao de ductilidade
Nobel de Física Heinrich Rohrer.
que ten un traballador?, ¿e o da súa
Pode que sexa máis ou menos certo
familia?, ¿que ductilidade ten un fogar -que un empresario contrata con máis
na que a parella está forzada a traballar facilidade se non' lle custa nada despePedro F. Pedrouza Devesa
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TELEVISIÓN

Antón Miramontes

TV: ''Obrígannos a pactar cunha pantasma''
Pensaba eu falar esta semana da
TVG, a televisión galega, a nosa. Vense
en Galicia tódalas do Estado -e por·iso ·
lles prestamos atención neste espacio-,
pero os índices de audiencia da TVG
inelloraron un chisco e ademais é a nosa.
E xa é hora de que nos preocupemos
dela. Ten -pensaba eu-, as súas luces e
as súas sombras; pero sen dúbida ten
unha presencia digna e presta un apoio
constante á lingua e á cultura galegas.
Se Castelao e tantos outros que loitaron.
polo uso da lingua nos medios oficiais
levantaran a cabeza, non o crerían e le. varían a maior alegría da súa vida. Só
polo feito de lanzar a través das ondas
(ata os confíns do espacio, pois ten unha
páxina «Vieiros» en Internet), as
modulacións da lingua que nos identifica, xa pagaría a pena. De acordo en
que ternos que apoiala e defendela. E
tamén criticala, que é a mellor forma de
demostrarlle o cariño. Ben sabemos que
non é ouro todo o que reloce ...

N estas reflexións
estaba cando _nas
primeiras páxinas dos
xornais irrompe de
novo violenta a batalla da TV Dixital. O
Parlamento de Madrid
aprobou a nova lei da
Televisión Dixital.
Nela dáse un prazo de
dous meses para que
o único operador que
xa existía, Canal Satélite Dixital (Sogecable, Canal Plus, Antena 3 e outras), pacte co
outro futuro operador,
constituíndo en tomo
a Telefónica, RTVE e
Televisa, que si~tema
de descodificador debe empregarse. Se
no prazo indicado dos dous meses non
fosen quen de poñerse de acordo, a lei
declara legal o uso dun único
descodificador, pero este sería distinto
do que ven usando Canal Satélite, que
polo tanto tería que cambiar o que xa
estan utilizando os seus 30.000 abonados.

Cavilaba eu: Usa a lingua, pero
¿como coida o seu uso?. Presenta a cultura e o folclore de Galicia, pero ¿que
aspectos son os que promociona e cales
silencia? Transmite información nos
seus Telexomais, pero ¿con que criterios selecciona esa información, a quen
Dúas plataformas e un só
promociona? Ten espacios para entreter,
descodificador
pero ¿a custo de que; de que cousas bota
A loita polas plataformas -recórdese
man para logralo? A imaxe de Galicia
que transmite ¿é a correcta, a que que o Gobemo do PP quería unha soa-,
desexamos que Galicia amose ó mun- resolveuse por unha cuestión de feito.
do? Teñen, os seus responsables, claras Unha xa está funcionando desde o mes
as ideas sobre o decisivo influxo que de xaneiro e a outra, en cambio, empeexerce no uso da lingua, nos costumes zará aínda polo mes de outubro. Serán,
do pobo, na educación cívica da pois, <lúas. Aí o Gobemo non tivo nada
mocidade, etc?. E tiña as miñas dúbidas. que facer. Os feitos impuxé-ronselle.
Por empezar polas cousas boas, ía em- Pero o aparato descodificador era outra
pezar a falar dos telexomais, que se me batalla aberta. E aquí fíxose forte e
prestaban a gabar o seu bo.facer e a fe- decidiu_impoñerse, fronte ás duras crílicitar ós seus responsables por ser lí- ticas .do PSOE e -quen ia a pensalo- de
. CiU catalana con quen ten os acordos
deres de audiencia en Galicia.
· de gobemo. Canal Satélite ven usando
nos seus abonados o aparato que se utiVolve a loita das plataformas liza en máis de medio millón de fogares

europeos, o «simulcrypt». Telefónica,
pola contra, pensa patentar en dous
meses outro, o «multicrypt», que vale
para tódolos sistemas. Pero a ·nova lei
obriga a un único descodificador: Así,
ou se poñen de acordo as <lúas plataformas, ou, se non hai acordo, impoñerase
por lei o da Telefónica e Canal Satélite
tería que retirar o que está utilizando.
Todo un confuso lío, porque detrás está
o diñeiro e a presión política.
Así ·as cousas, todo son acusacións
desde tódolos lados:
-Obrígannos a pactar cun operador
que non está aínda no mercado e
impóñennos un descodificador que
aínda non existe, -din uns.
-Defendemos o interés xeral e a
liberdade de elección ó impoñer un único descodificador que valla para tódolos
sistemas -din os outros.
Curioso, polo menos. E máis curioso aínda que Esquerda ·Unida vote co
PP e que Converxencia e Unió faga grupo co PSOE. Cando andan polo medio
os intereses, a que cousas se pode
chegar...
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DENDE MADRID

Rosa e Anxo

O home e

«Laos Deo»
Ó pé do barrio de Josefa hai un monolito, coma outros que van marcando
puntos significativos do Pasillo Verde dende Atocha ata a estación do Norte,
hoxe adicada a servicio de cercanía de Renfe. Estes monolitos en forma de
pirámide, duns vintecindo metros de alto, rematan nunha cruciña, e no
baseamento teñen a data da inauguración en números romanos e a frase
«Laus Deo». Ó longo <leste Pasillo noutro tempo zonas industriais, e ·
estacións da renfe, campos e hortas, esperaron o seu t~mpo oportuno, e
atopárono xaora. Están a ser unhas zonas marabillosas de especulación
vizosa nestes tempos economicistas e propios do liberalismo. Desta maneira,
e lembrando os mellores .tempos do nacionalcatolicismo ou «polo imperio
hacia a Dios», ese liberalismo vese na obriga de deixar patente o
agradecemento ó deus das alturas que todo o goberna e rexe cos seus
designios inconmensurables enxergando este monolito cara ó ceo que bendí
e protexe este pode establecido.
Como di a revista Newsweek en
español «España 491.258 km2 superficie edificable». Á Basílica da
Almudena sáenlle cogumelos por
todas partes.

O Mosteiro de Bonaval de Retiendas
Un carreiro pola marxe
e querda do río, emporcallado de
cando en vez por unha taza de
retrete ou ferros e latas dun frigorífico, conducim:ios ás ruínas do
cenobio do século XII. Non hai nin
dous quilómetros de andada de~de
que se deixa o turismo ao pé dun
cativecho «pueblo» da serra «negra» madrileña-guadalajarreña,
Retiendas. O bar Moreno, único na
súa especie no lugar, agardaba fechado a chegada da primavera. Dúas anciás
auscultaban polos lentes de cu de vaso aos estraños. Os cavorcos, altos e
vermellos, aprisionan o pobo. Os «quejigos» (din que os máis medrados da
Península) agachan as ruínas abaladas polos cantos dos paxaros abofé co
mesmo rechouchío que na Galiza. O carreiro verdea, pero a terra _está dura
e comeza a resecar. «Esto é como Galiza, ... esto é como Galiza». A carón da
fermosa xanela oxival que coroa o tímpano da porta de entrada, un rabaño
de ovellas pasta ao son dos badalos. Era 1164 cando Alfonso VIII de Castela,
comprometido coa reconquista, permitiu a instalación d_os cenobitas na orela
do Jarama. Oitenta quilómetros nos ·Separan da capital, onde o ruído e as
constantes carreiras recordan, bastante pouco, á vida na Galiza. Baixo o
mesmo Campus Stellae, «Bonaval de Retiendas» está mesmo como o de
Caaveiro en Pontedeume, perdido, esquecido, coa fermosura da arte oxival,
co sitio das columnas expoliadas, lucindo sen dúbida nos chalés de la Sierra
Madrileña, e aínda con fermosos capiteis que non puideron roubar. Non só
o nome de «Bonaval», senón tamén as ruínas levounos a mente á Galiza.
Mais que quede ben claro San Domingos de Bonaval será sempre lembranza.
da terra do bos e xenerosos.

Rosa e Anxo, Madrid 16 de marzo de 1997
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OPINIÓN

anatureza
Está visto e comprobado que hoxe por
hoxe o home non está
capacitado para vivir en
harmonía coa natureza . Por Lucía Abaña
nin cos seus habitantes. Blanco
O home presume de selo único animal racional, mais é o umco que
destrúe o sitio en.qu~ habita: A Terra.
A Terra é a nova vida, se ela morre morremos
nós con ela; porque dela dependemos totalmente.
O home, no seu afán de progreso, de poder,
con esa obsesión que é a súa propia comodidade,
fai caso omiso das advertencias que a terra está
dando :
-Un gran buraco na capa de ozono, que pode
acabar coa vida dunha morea de pers~as a causa
dos cancros.
-Un empobrecemenmto continuo dos fondos
mariño~, dos que dependemos por moitas razóns.
-Diminución da área terrestre poboada de
árbores, a causa das masivas talas levadas a cabo
polo home.
-Desaparición das especies animais que veñen
rompe-la enorme cadea· da que está formada o
sistema ecolóxico.
-Un empobrecemento dos solos a causa dos
fertilizantes de nitróxeno inorgánico que usamos
para aumenta-la producción.
-Graos de contaminación alarmantes nas grandes cidades, que afectan gravemente á saúde dos
seus habitantes; e un longo etc ...
Todas estas causas sabémolas. Todos estamos
ó corrente des tas monstruosidades, desta . gran
inxustiza que acabará por destruírnos, pero ninguén
se decide a facer nada. É verdade que xa se están
a levar a cabo algunhas medidas, como son os
proxectos de limpeza do medí~ ambiente, reciclaxe,
repoboación forestal, depuración de residuos tóxicos ... pero, ¿é esto ahondo para combater un mal
que dende hai tantos anos afecta ó planteta azul?
Eu penso que aínda non é ahondo. Faría falla a
colaboración de toda a poboación mundial,
cadaquén dentro das súas posibilidades, pero a
colaboración de' todos. Faría falla unha maior
concienciación do grave perigo que corremos·,
mais esto, ó meu parecer, está aínda bastante lonxe
para que ocorra. Hoxe todo o mundo está ó corrente
do que realmente pasa, pero moi poucas son as
persoas que se propoñen axudar. Todos nos asombramos e botámo-las mans á cabeza cando vemos
unha noticia alarmante nos xomais, ~u nos informativos televisivos, pero nesto queda todo .
Cadaquén segue ó seu, e mira de novo polos seus
propios intereses, aínda que no fondo sabe que
debería cooperar. Porque como dixo alguén «se
non axudas a paliar un problema, formas parte do
problema».

O NOSO TABOLEIRO

¡Queridos irimegos, en especial
aqueles que pasáchedes a semana
santa na xuntanza de Touro !:

ción persoal, celebracións preparadas por nós e outras coa comunidade
parroquial. Pero, pensamos que o

¡Que ganiñas ternos xa de
vervos !. A verdade é que foron
uns días de convivencia e oración ben agradables.
Nós, o grupiño de Vigo,
quedamos realmente encantados desta experiencia, aínda
que témo-la conciencia algo
doída por trocár un pouco o
traballo que Xosé Antón
Miguélez levaba preparado
(para quen non o saiba, foi o
teólogo que organizou e animou esta
xomada).
Para quen quería pasa-la pascua
dunha maneira diferente, uri
pouquiño a carón de Xesús, tivemos
moitos momentos de reflexión e ora-

moi bos, momentos . de canc1ons e
festa, pero sempre combinados cun
clima de oración, reflexión e estudio
(para quen quería).
A verdadeira orixinalidade
do encontro foi a diferencia de
idades, había xente desde os
once anos ata os cincuenta e
pico. Foi realmente enriquecedora esta diversidade.
Recordámosvos con moito
agarimo e con moita esperanza ·
de xuntamos . no encontro do
verán ou na Romaxe.

mellor foi o .ambiente de agarimo e
confianza que se creou. Xente de
tódolos sitios, Cambre, Santiago, Coruña, Madrid, Porto do Son, Barcelona, Vigo estaba vi vindo a pascua
xunta. Creáronse intres de diálogo

Graciñas a todos por estes
catro días. ¡Ah! Non se nos ocorre
mellor maneira de despedimos que ·
dicindo ...
Buen Rollo. Paz
Grupo de X.oves de Sto. Cura deArs. Vigo.

DENDE A MOCIDADE

Líderes da opinión
Estamos totalmente rodeados por
líderes de opinión que se autoproclaman representantes do país. Son pouco
máis de cincuenta rúbricas as que suman comentaristas, editoriais, contertulios, críticos, políticos e algunha que
outra estrela fugaz, pero acaparan os
medios de comunicación e dominan
·OS espacios de opinión; debaten pola
noite na TV, participan novamente de
mañá ·cedo na radio, mentres os seus
artigos son distribuídos por todo o
territorio, aludindo ao sentir de amplas
capas populares que raramente teñen
elas mesmas acceso a eses medios
desde as que· son aludidas. Completando o ciclo, publican libros que
autopromocionan nos medios de co~
municación que dominan.

.A par disto, os índices de audiencia emerxen coma novo e definitivo
concepto. de calidade baseado no número de consumidores; chegan así a
considerar productos de éxito todos
eses que gozan dunha audiencia masiva, rexeitando aqueles que unicamente
se dirixen, por seren pouco atractivos.,
a unha aparente minoría.
Parellamente, cando a defensa dos
valores na educación está en alza e a
LOXSE promociona un alto e rico
espectro deles que deben ser transmitidos na escola, os · contravalores
xorden a eito, mesmo desde a TV
pública, contradicindo as concepcións
emancipadoras e solidarias da democracia, e senón repárese nos
esteriotipos femininos das teleseries
de cada día.

Así mesmo, a proliferación de
cadeas privadas, as transmisións vía
satélite, as autoestradas da comunicación, o desenvolvemento informátic·o,
a TV por cabo e dixital e, sobre todo,
o uso que destas canles realizan os
poderes económicos e políticos ,
afondaron, transformaron e complexizaron a crise ética e moral, o culto
ao diñeiro e ao poder, a corrupción, o
abatemento e a desmobilización dos
cidadáns, incidindo no abandono das
análises e reflexións, das actitudes
máis apaixonadas e resistentes.
Xa estou outra vez facendo
demagoxia. E é que, en canto me
descoido, váiseme a chola e non digo
máis que parvadas ...
X. Díaz Legaspi
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FALANDO CON XEITO

Carme Lame/a Villaravid ·

O CANTAR DO IRIMEGO
l. Escoitade Lugo, Ourense
Pontevedra e A Coruña,
e tamén Ferrol e Vigo
o que pasa en Cataluña.

Ditos sobre a muller
O traball·o
Detémonos hoxe nos traballos que
a muller desenvolve nesa sociedade
tradicional que nos amosa a
fraseoloxía e·, observamos unha
muller da súa casa -a muller caseira
e que ten disposición para mandar e
executa-las cousas, coidando ademais
da facenda-, unha muller de bo aliño,
a do refrán A muller de bo aliño cría, .
fía, devana e vende o liño, unha muller
de bo recaudo que enche a casa ata o
tellado, unha muller forte -enérxica e
animosa no cumprimento ·dos seus
deberes-, unha muller de goberno ou
muller goberneira, disposta e .
traballadora, da que di o refrán Quen
rico ser queira, que teña egua
parideira e muller goberneira, e
algunhas veces unha muller que pon
os calzóns, cando é ela a que manda
na casa impoñendo a súa autoridade,
sen facer lle caso ó marido, así chega·a
peta-la herdeira na lareira.
Xunto a elas están as mulleres encargadas de amamantar un meniño
que non é seu, e que son coñecidas
como Amas de cría, Ama de leite,
Ama de peito ou Nai deleite, mentres
que a encargada de coidalo pero non

2.

de alimentalo co seu corpo recibe. o
nome de Ama seca.
Entre.as que administran unha casa
que non é a súa ternos a Ama de
cbaves e a Ama de goberno. Para as
criadas, úsase, entre outros Moza de
servicio.
E non moi lonxe desta muller
trahalladora convive, na nosa
fraseoloxía,
folgazana: que pode
estar Man sobre man, coma a muller
do eseribán, ou ser unha muller
ventaneira da que se di Muller
ventaneira ¡fuxe dela á carreira!

a

e non a qu'? por non saber non sabe
enfiar unha agulla. Claro que
tampouco é ben que saiba demasiado,
p01s:
Muller que sabe latín
e mula que f ai hin, hin,
arrengar delas ata a fin.

A propósito de Ourens_e,
o seu.novo hispo, monseñor
Carlos Osoro anda coa idea
de aprobar galego en xuño,
e seica ten tódalas de levar
nota; tal é o esforzo que fai
por fala-lo noso idioma, que
xa ten por seu. Ademais,
faise presente nos sitios
onde hai xente e disque se
comunica moi ben ... Xa hai
xente escandalizada de que
monseñor deixe de ser
personaxe para converterse
en persoa. Irnos ve-lo que .
vai dando de si esta pequena
esperanza.
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3.

Pídenlle nin máis nin menos
-e que ninguén rache a túnica-,
que a lingua catalana
nese país sexa a única.

4.

A ousada reclamación
xa soa a cousa vella
pero desta vez asina
o arcebispo Torrella.

5.

Ninguén malicie que este,
Ramón Torrella Cascante,
sexa un nacionalista
que é moi botado pra adiante.

·6.

É un home conservador
que en Roma estivo na Curia
nin é fanático, penso,
nin nunca actuou con furia.

A preferida e a muller de goberno,
non selo leva a cántigas como:
Pasei pol-a tua porta,
mirei que estaban fac~ndo:
as papas n 'unha tixo_ la,
¡ai qué muller de goberno!,

Trescentas cincuenta: xente
de toda clase e pelaxe
escriben ó Parlament
. sobor da súa linguaxe.

7. Agora, de Tarragona
demitido por saúde
tempo ten prá liberdade
e patriótica virtude.

8.

9.

Tamén asina o escrito
para a Generalitat,
dom Sebastiá Bardolet
abade de Monserrat.
Din que normalizado
aínda non está o idioma;
que domina o castelán,
_e o que piden non é broma.

10. Reclaman prás Baleares
e pró País Valenciano
e· prós cataláns de Francia
un trato xusto e humano.
11. Dende Galicia seguimos
a noticia con espanto:
aquí domina o español
pero non pedimos tanto.
12. A xerarquía galega
non furnia, pero tense
unha certa esperanciña
co novo hispo de Ourense.
13. Toma contacto coa xente
e díxome un ourensán
que se fai presente en·todo
pastor sinxel~ e chan.
14. Carlos· Osoro demostra
con estraña teimosía ·
que vai falando o galego
co esforzo día a día.

