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EDITORIAL 

As chaves de Sampedro 
O tetrapléxico Ramón Sampedro argallou unha estratexia 

de cambio de domicilio, da súa parroquia de Xuno á de Boiro. 
Entregoulles ós amigos chaves do seu piso. A man-comunidade 
acadou o resto. E dese mollo de chaves callemos cinco cla
ves . 

1. A vida é un don. Ninguén se dá a vida a si mesmo, 
que recibimos dos nbsos país. En derradeiro termo, se somos 
crentes, do Creador: don divino que ha ser administrado. polo 
propietario da vida. Hai quen, baseado nunha antropoloxía 
filosófica e bíblicamente non fundamentada, pensa que Deus · 
é autor directo porque, no momento da concepción, crea unha 
alma para cadaquén. 

2. Non é un absoluto. A lgrexa aplaude ós que se entre
gan ó martirio ou ós que marren irmáns. A vida é, polo tanto, 
relativa. Se alguén falase de suicidarse, deberíamos advert~lle 
que el é el e maila súa circunstancia:. E que o seu dereito á 
vida non é absoluto: non está absolto de dar explicacións a 
ninguén; é relativa: fai relación ós que con el conviven e á 
sociedade. -

3. Os principios. Os cristiáns debemos condenar todo 
tipo de morte, sobre todo esa estructura mortífera dos Estados 
que admiten guerras e lexislan sobre a pena de morte. Os prin
cipi s deben proclamarse mesmo fóra do ámbito eclesial. Pero 
aí debe quedar a cuestión, sen presiona-la sociedade civil para 
qu lcxisl e n nte eu criterio. Menos aínda caer no cinis-

d culpabilizar á pobre persoa que decide en conciencia. 

4. Despenalización.· As leis non están para face-lo que é 
meJlor idealmente, senón para regular comportamentos, pac
tando cos cidadáns en procura dun benestar posible ou, moitas 
veces, dun mal menor. A moral, en cambio, depende de códi
gos preestablecidos que ás veces aparecen con pretensión de 
eternidade e valor universal, . pois lei natural a chaman. Unha 
orientación moral pode causar desastres mentres que unha 
permisividade acaso non óptima pode salvar situacións e así 
mesmo eximirnos dun. cini~mo colectivo. A moral civil ha 
despenalizar comportamentos que non obedecen a códigos 
particulares, por moi estendidos que estean, coma o católico. 

5. O lugar da conciencia. Sabemos, ·por toda a teoloxía: 
clásica, da que é expoñente máximo Tomás de Aquino, que & 

conciencia é o criterio definitivo para resolver situacións de 
conflicto interior ou de enfrontamento cos principios. Hai 
abriga de segui-lo dictame da propia conciencia anque ·estea 
equivocada. Por iso, perante casos coma a eutanasia. e o abor
to cadaquén está remitido á propia responsabilidade, que ha 
exercer mesmo na· dolorosa e inevitable soidade. Cada caso é 
un caso. 

6. Facerse solidarios. Cando unha persoa exerce oficio 
de conciencia, deberíamos evitar mantermos nunha inmaculada 
rexión aconflictiva e de purismo moralizante.' A obriga da 
caridade leva ó empeño de acompañar, na súa decisión, ó que 
optou en conciencia e egundo o seu dereito á liberdade. In
vocar daquela principio e receitar moralina pode ser unha 
inm ralidade maiú ula. 
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O TRASNO Daniel López Muñoz 

No zurdo mundo 

Falando de imprevisións e 
desastres evitables hain0.s de va
rias clases. Están eses explosi
vos, como o· de non prever que 
vai haber ventos de 120 kill!h, 
ou sabendo que vén a galerna, 
non reforza-los amarres da 
gameliña esa de Astano feita 
para furar no mar, ou preferir, á 
_manten ta, · empotrala contrá a 
ponte a embarranc~a na beira. 

Pero tamén hai impre
visións de combustión lenta, nas 
que case ninguén repara e todos 
dan por boas e naturais, ql;le o . 
costume fai norma. 

Contan que cando a · 
reconversión. dos 80 houbo uns 
americanos de non sei que em
pres a salvadora -ou eran 
xaponeses, que sei eu- que ían 
tal · día cara a Ferrol cos contra
tos na carteira. Aterraran en 
Lavacolla, lavaran o que tiñan 
que lavar e seguiran cara a 
Ferrol, forra do norte na que Fe
lipe puxera unha ZUR, sen 
decatarse da contradicción. 
Cando chegaron . ó tapó.n de 
Pontedeume -ou se cadra ó funil 
·de Fene- os americanos pregun
taron con acento de Wisconsin 
á autoridade recepcionista que 
os acompañaba ·"Nosotros que
rer saber: ¿no tener camino 
otro?". Hora e cuarto despois 
estaban outravolta nó aeroporto 
chamando desde a cabina, que 
daquela aínda no había o móbil. 

A planificación global das 
comunicacións en Galicia -·so-

EDITA: Empresa periodística A .IRIMIA 

bre todo ·en lug.ares como 
Ferrol- ten unha característica 
ben particular: a de non exis
tir. 

Detrás da aposta única 
polo transporte en ~utomóbil, 
hai toda unha filosofía soc~al, 
bastante miope, antieco
nómica, antiecolóxica e indi
v.idualista. Especialmente se 
despois non se dá feito unha 
vía capaz de tragar con tódolos 
coches dunha macroárea urba-

. na de medio millón de almas ,. 
. o golfo Ártabro, a conexión 

Ferrol-Coruña. 

Ten que pasar o que 
pasou, mira ti, para que se faga 
excepcionalmente o que resul
taría normal se se gobernase 
con sentidiño e non con 
demagoxia de cacique provin
cialista: pasar de 4 trens dia
rios a 30 e utiliza-lo mar, que 
a recta segue a se-la distancia 
máis curta entre dous puntos, 
diga Cuíña o que diga. 

Pero o caso é que, os que 
vaian en tren, vanse topar cun 
trazado e uns cacharros -sub.:. 
vencionados pola· Xunta para 
que non os suprimise a 
RENFE- que case precisan as 
<lúas horas no traxecto. E os 
que vaian en barco, en plena 
terra de ASTANO e BAZÁN, 
vanse atopar cuns candrais pri
vados que, francamente, poñen 

· medo. E o que queira alta 
velocidade, iso, que vaia ó zur. · 
¡Arsa! 
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BOA NOVA Manolo Regal Ledo 

''La µiano que .mece la cuna'' 

H ai poucos días todos .puidemos ver en Tele-5 a película "La mano que 
mece la cuna"; xa non é unha película .recente, pero a súa calidade é 

tal, que, para quen no seu momento puido desfrutar dela, resultou unha estu
penda ocasión de recrearse coa súa visión; quen en cambio non a vira tivo a 
oportunidade de achegarse a uns dos bos filmes da época . recente. 

Simplicidade no guión 

o guión da. película segue un es- . 

quema sumamente simple: a muller dun 

xinecólogo que se suicida por ser acu

sado de aproveitarse sexualmente da . 

súa. profesión, faise ama de cría da 

primeira muller que se decidiu a de

nuncia-los comportamentos do seu 

marido défunto; e coa decisión firme e 

fatal de acabar coa familia que acabara 

coa súa. Hai que recoñecer que o filme 

· ten a capacidade de envolvemos na ten

sión que o ánimo malévolo da muller 

sementa ó seu redor cos seus 

comportamentos desequilibrados. 

Simplicidade de sentimentos 

De calquera xeito pareceume, por 

vivilo eu mesmo durante a visión da 

película, que o tratamento que a pelí

cula fai da situación resulta máis malé

volo do que o ánimo da súa protago

nista enfermiza. · 

Que a muller do médico que se sui

cida desenyolve comportamentos en

fermizos ninguén O"dubida. Sen embar

go a única resposta que o filme elabora 

é a dunha agresividade continuada, en 

aumento, contra ela, provocando ó 

desexo de que canto antes se lle descu

bra algunha das súas falcatruadas e aca

be como realmente acabou: espetada · 

nos paos ~unha sebe que . rodeaba a 

vi venda que da quería levar á indefen

sión total. 

Un esquema perigoso 

Nisto precisamente é.no que o fil
me me pareceu pobre e nada creativo·; 
por outra banda tampouco un ten que 

. agardar que un filme se converta en 
escola de · humanidade nin de 
espiritualidade para nada. Non hai 
ningunha pregunta sobre o mundo de 
negritude que se desenvolve na mente 
da muller do médico suicidado; 
tampouc9 non hai, polo tanto, nin
gún sinal de comprensión. Soamente 
existe a resposta da agresividade vio
lenta para rematar coa súa mesma 
violencia agresiva e teimuda. E os 
sentimentos que provoca o filme 
cadran perfectamente cos 
sentimentos que todos levamos den
tro; por iso todos lle iamos desexando 
un final semella.Ilte ó que o director 
lle concedeu. 

A novidade de Deus 
en Xesús 

O esquema de 
. sentimentos da película é o 
que todos exercitamos en 
miles de momentos da vida. 
Que non se sae do vello 
"ollo por ollo e dente por 
dente". ¡Pobres de nós se 
ante calquera compor-
tamento enfermizo 
contestasemos con este es
quema simple e perigoso ! 
¡Pobres de nós, se a nós 
mesmos nos tratasen dese 
xeito cando nos desenvolve
mos con comportamentos 
enfermizos, cousa que 
facemos moitas máis veces 
do que nós mesmos cremo~! 
Daquela é cando un cae na 
conta da gran aportación, da 
gran novidade ·do Espírito 
de Deus.en Xesús: hai outra 

maneira de responder a 
quen se produce contra nós 
con agresividade; tanto 
Xesús coma unha boa 
psicoloxía f alarannos de 
entrada da necesidade de 
"comprensión". 
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A PENEIRA 

MÁIS DE 3.500 BATEAS MAR
CAN A PAISAXE DALGUNHA 
DAS NOSAS RÍAS, case todas 
adicadas ó mexillón, (o 69% están na · ta1••=----_J de Arousa, un 14% na de Vigo, o 10% 

na de Pontevedra, o 4 na de Noia ~ o 3 na de Ares), pero 
ás veces esquecémo-lo seu ·valor económico para os trece 
mil bateeiros que dependen do consumo do mexillón e da 
ausencia de toxinas. Sen contar aínda cos números do 
pasado ano, no 96 recolléronse- mexillóns por valor de 
12.000 millóns de . pesetas, só nas conserveiras 
transformáronse 11.5 80 toneladas que deron 9 .2.S6 millóns 
de pesetas. Neste ano tódalas partes <leste sector están moi 
satisfeitas polos resultados econóµricos dos ·pasados meses. 

PROXECTO HOME non só está a 
axudar a curar moitos toxicómanos, senón 
que tamén está a investigar tódalas cons
tantes que envolven ós consumidores de 
drogas, e acaba de publicar un informe 
segundo o que un 85% deles buscaron 

proxec to home deixar este consumo -un 64% pediron 
g o 1 i e i a ...._ ____ __. axuda especializada e os outros intentárono 

p la 'Ú conta-. A introducción no alcohol ou no hachís 
pr c z, 14 ou 15 anos (un 49% probáronos cando aínda · 
L ban n colexio), e nas drogas ós 19, polo que os cartos 

para adquirilas procede moitas veces dos cartos que reciben 
da úas familias (36,7%) ou dos· que "collen" na súa casa, 
tamén do eu xomal (33% ). 

Alfonso Blanco Torrado 

A XORNADA MUNDIAL DOS 
LEPROSOS o día 25, non pode ser 
un reducto da nosa memoria social 
do que son vivo sinal os "lazaretos" . 
dalgunha das nosas cidades. É · 
verdade que en Europa a poboación, . 
debidÓ · á hixiene e menos 
promiscuidade, é moi resistente ó bacilo que a provoca e 
m;cesítase moito· contacto para adquirila. Pero cada hora 
hai cinco novos leprosos naigún recanto do mundo, sobre 
todo nas rexións máis pobres (nos pobos desta península 
hai máis de dous mil enfermos a tratamento). Dos sete 
millóns de leprosos que hai no mundo (na India dous 
rn.µlóns), só unha terceirn . parte reciben asistencia. 

A MORTE DE GANDID da que se ce
lebra este 30 de xaneiro o seu 50 · 
cabodano é lembrada como o "Día mun
dial da paz", sobre todo nas nosas 
escolas. O Mahatma ("alma grande") 
morreu asasinado saloucando: "Oh 
Deus. Oh Deus", despois de sufrir 
cárcere e folgas de f ame, ata que acadou 
a independencia da India. Antes fora o 
defensor dos 150.000 indios que habi
taban África do Sur e todo isto cunha soa arma: a da non 
violencia ... Sentíase cristián cando lía o Evanxeo, "pero, dicía, 
cando vos vexo ós cristiáns face-la guerra, oprimi-los pobos 
colonizados .. .', decátome de que non vivíde-lo evanxeo. 

< 
A festa do Lome 

(Sábado 7 de febreiro) 

·-
= -w ·-
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Lugar 
Parroquia de Galegos 

(Lugar do Pazo-Casa das Monxas) 

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

- Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (10 
Kms.) · 

Horario 
10,00: Asemblea anual da Asociación Irimia. 
11,00: Sesión de traballo. 
12,30: Descanso. 
_1,00: Diálogo de futuro. 

14,00: Xantar compartido. Que cadaquén leve 
comida. 

16,00: Eucaristía (levar cirio para a festa da 
Candeloria). 

O tema deste ano é o de Somos lgrexa, lema da próxima romaxe. Da súa exposición encárgase 
Antonio Martínez Aneiros. 

De 5 a 6 da tarde hase tratar sobre o número 6 do docu.mento Somos Igrexa verbo' da 
inculturación· da fe. Propoñerase un plano de _acción. Os que queiran e poidan participar 
están convidados á discusión sobre tal proxecto. 

. 



A AXUDA NO SEU · 
CONTORNO DOS EN
FERMOS DE SIDA é un 
dos obxectivos de Cáritas 
de Vigo cunha iniciativa 
que vai pór en camiño 
para mellora-la calidade 
de vida do enfermo e dos 
que conviven con el. Sen 
arredalo do seu medio in
tentan ofrecerlle todo tipo 
de apoio a través de xente 
especializada e volunfa-
rios, para o que vai orga

nizar nestas datas un curso de formación. En Vigo sofren 
esta . enfermidade 1.047 persoas por millón. 

A SECA SÓ ·afecta 
nestes meses á clase 
política que nos invade 
con frases feitas e 
slogans como: "Espa
ña vai ben_", esque
c en do a verdadeira 

· análise e debate sobre 
as raíces dos proble
mas que sofre cada día 

o cidadán, e se non que llelo pregunten ós parados, ás 
persoas maltratadas, ós mozos que non poden acceder a 
unha vivenda, etc, etc. Os cidadáns están cansos de tanta 
chuvia de insultos e descalificacións contra os adversarios 
políticos só controlada polas manipulacións do poder nos 
seus .medios e cos que xantamos tódolos días. 

'J¿JW~~ I SEGUIMOS APOSTAN
DO POLA.PAZ EN EUS-
KADI, coma na primeira 

· '·~W~~ Irimia, a pesar de que algún 
veciño, lector desta revista, 
nos acuse de utópicos. 
Cremos nunha paz labrada 

"""""'"'~,, .... 1::.l'!;v;a con pequenos golpes e pul
sos políticos; fronte a algúns 

que piden medidas excepcionais para recortar dereitos 
constitucionais a grupos de poboación, outros urxímo-la re
cuperación política para o · debate nacional de Euskadi de 
tódolos cidadáns daquel país co diálogo e a creación de novas 
saídas. Por iso, remarcamos este xesto de reconciliación dos 
dous escultores de Euskadi: Oteiza e Chillida que despois 
de varios anos de enfrontamento fundíronse nun · saúdo na 
porta do casarío <leste a carón da súa obra: "Abrazo". 

OS KURDOS xa están fartos 
de sufrir todo tipo de calami
dades· nas montañas fronteirizas 
entre Turquía, Siria, Irak e Irán, 
formando un pobo de vinte 
millóns de habitantes sen esta
do propio, pero cunha cultura 
e lingua moi antigas. Os últi
mos conflictos encomenzaron 
nos 70 contra o réxime 
iraquiano e daquela produciuse un forte éxodo cara a 
Turquía, que no 84 principiou unha guerra contra os kurdos 
que, organizados en guerrillas, manteñen a loita sob~e todo 
na Armenia de maioría do seu pobo. Acosados por todas 
partes, moitos deles buscan un camiño nesta parte de Eur_opa 
fuxindo a Italia, Alemaña, ·.etc. 

174.000 152..000 14 

O SECTOR TÉXTIL está en alza na nosa economía, a 
pesar da lacra que pesa sobre el_ na medida en que alimenta 
unha economía . mergullada na que as traballadoras e 
traballadores non reciben aquilo ó que teñen dereito. Así 
Inditex ve medra-lo seu imperio abrindo tendas Zara fóra, 
a custa dun tecido de talleres que están a traballar para 
eles nunhas condicións inxustas. ~ industria téxtil supón 
máis dun 10% donoso PIB, xa•que medrou en menos de 
cinco anos o 100%, na punta da · lanzadeira de toda esta 
evolución está a imaxinación creadora de varias marcas de 
moda que están a chegar a moita xente. Preto de 30.000 
persoas están inscritas· en máis de 700 firmas. 
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* tAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

f: 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 

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

* Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 • 31 O 48 30 
Fax.: 91 • 31 O 48 30 

* 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. Volts, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax.: 02.657 58 99 
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ECOLOXÍA 

O Acivro 

O inverno é posiblemente a estación na que se pon 
de manifesto a importancia ecolóxica dunha das árbores 
autóctonas galegas que, enraizada no pasado, na his- · 
toria, na cultura e na paisaxe, hoxe fica en grave perigo 
de desaparición e. desafortunadamente cunhas mínimas 
medidas de protección . . 

Trátase do acivro, ó que algúns chaman xardón, e 
que foi ahondo.so en tempos ' nos nosos bosques, niais 
que lamentablemente en .poucos anos foi. salvaxemente 
talado (moitas veces cun óbxectivo ornamental para 
festexa-lo Nadal). 

A súa importancia radica en que. é unha das poucas 
árbores que na estación climatoloxicamente dura serve 
como f onte de alimentación gracias os seus froitos de . . . 

inverno sendo tamén un bo refuxio éontra a friaxe xa 
que se di que dentro da súa f ollaxe man tense 5 graos 
por riba da temperatura. 

Mais o acivro enriquece a bio-diversidade do noso 
bosque autóctono e serve para evitar propagar pragas, 
recupera-la vexetación e. conformar un conxunto e"sté-

. tico-paisaxístico ·que fai agradecer unha visita ó noso 
bosque (como exemplo a invalorable . Deves~ de 
Rogueira, no Courel). Nos últimos anos foron moitas 
as campañas en favor do acivro o que nos dá espera~zas 
para unha progresiva recuperación. Cando menos en 

· parques e xardíns xa é habitual mais faise necesaria a 
súa reintroducción no bosque galego no que ollando os 
topónimos _de moitas lugares (Os Acivros, Aciveira .. J 
tivo que ser moi común e hoxe fica practicamente 
desaparecido. 

Non é mala idea que neste inverno novo do 98 
merquedes un gallo de acivro, de viveiro ( custan sobre 
300 ptas) e vos adiquedes a coidalo na vosa casa para 
despois plantalo nun bosque ou xardín. 

Anxo Moure Xevale 



POLÍTICA 

Crear emprego 

Atendendo a unha demanda· francesa. o Pacto de Amsterdam, os países da 
UE: decidiron no . cu mio de Luxemburgo poñer en marcha . accións . en favor Por Tintxu 

do emprego, para reduci-lo nivel de paro, que sobarda o dez por cento no 
conxunto europeo. e anda en España preto do 20%. O fundamental desas medidas, moi modestas, 
é que. nun prazo de. dous anos había que ofrecerlle a cada parado un emprego. 

Para Aznar isto era 
excesivo e o ministro de 

Traballo · tardou en admitir que ~~!:il.\~~up-· 
había . que ir por ese camiño e 
negociar cos sindicatos. Algo 
así sucedeu coa Xunta. Pero 
·nin Aznar, nin Fraga, nin ~por 
suposto- Rarnilo, xefe da pa
tronal galega, están dispostos a 

. propor unha mínima reducción 
no horario laboral e veremos se 
nas· horas extras . . Por certo, o 

En Europa a situaci~n é 
diferente; e xa non digamos en 
Galicia. É certo que hai . unha 
abundante economía mergullada 

~E~l~3 e·que as cargas sociais impiden 
~,....., crear moitos postos de traballo. 

Pero ó mesmo tempo son 
millóns as horas extras que se . 
fan e a media de horas de 
·traballo por ano segue sendo 
moito máis alta ca en Alemaña, 
Franoia ou quizais Xapón. Os 

Consello Económico Social propios empresarios recorren a 
galego fixo algunha proposta r-----:--..--~ .. ~~~~~::n::~~~ miúdo a subterfuxios legais ( ou 
neste censo, que· tamén . lle non tanto) para que a xente 
presentaron os sindicatos á traba~e sen garantías de nada. 
Ramilo e o voceiro socialista ¿Cantos licenciados ou sirnila-
ó prop.io Manuel Fraga. res ternos facendo de conserxes 

-A situación é grave. Se non ou similares empregos? Isto é 
hai unha revolta en Galicia (ou. unha ruína para calquera país . 
. noutros puntos de España), nin E ¿cantos subempregados teñen 
sequera co .alcance das protes- xentes coma o señor Ramilo, 
tas de Francia, é porque abun- que nas propias oficinas da 

dan os parados (que cobran ou l.JÍ!!!iEíll.;~¡.E;;~IE~~~~~~~ patronal teñen amáis da metade 
non) que fan chapuzas. En do persoal pagado por 
Europa a paz social parte das boas socia.! (garantías de estabilidade, institucións . públicas (prácticas, 
prestacións que perciben os . para- límites de horario e prestacións bolseiros, etc.), mentres se farta de 
.dps, que moitas veces lles Jan complementarias). este método berrar contra as subvencións. 
rexeita:r traballos mal pagados. funciona en países de forte peso 

Hai poucos días un eminente 
escritor -coido que era Vargas Llosa
defendía o método americano/libe
ral de combate-lo paro: contratos 
de tiaballo con moi escaso contido 

capitalista, como EEUU, e en menor. 
· medida Gran Bretaña. Hai millóns · 
de persoas ocupadas así en 
empregos precarios, sen horario, 
sen seguro e que os botan cando 
queren. 

Queda, pois, un amplo campo 
de manobra E vai sendo hora de 
que os políticos se poñan en mar
cha. Reba~xa-la burocracia, si, pero 
rematar tamén cos amplísimos cam
pos de precariedade laboral. 
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O CAMPO ______ Antes de multas comp1 
As sinrazóns da cot 

Facerlles pagar, por primeira vez, a super-taxa da campaña·96/97 ós pro
ductores de leite galegos, supón cometer unha inxustiza sen precedentes, 
dos que son principais responsables os gobernos estatal e autonómico. 

A cousa vén de vello 

Na campaña 1984/85 a entón 
Comunidade Económica Europea (CEE) 
decediu aplicar á organización común do 
mercado do leite e productos lácteos 
(OCM-leite) o sistema de COTAS. 

O criterio que estableceu para 
implantalo foi o de asinarlle a cada estado 
membro (Europa dos dez) unha cantidade 
de referencia -COTA-, semellante á pro
ducción comercializada na campaña ante
rior (83/84), agás a excepción irlandesa. 
Cando e tivesen que reduci-las cantida
de asinadas, faríase de forma lineal en 
cada e tado. 

O fin que pretendían a Comisión da 
era que se mantive en uns prezos de 

gar ntfa · pr duct comunitarios por de
rri ad prez mundiais do leite, sen que 
ada an aumentasen os excedentes lác

te , e c n elo os carto empr~gados polo 
F ndo Europeo de Garantía Agraria 
(FEOGA), para colocalos nos mercados 
extracomunitarios. 

O único criteri.o que se tivo en conta á 
hora de asina-las cotas foi o da Consolida
ción da Producción Histórica de cada es
tado membro, saíndo máis beneficiados os 
países excedentarios (Holanda, Dinamar
ca, Francia e Irlanda). Os restantes, coa ex
cepción de Italia, aceptan este xeito de 
aplicación do sistema de cotas, porque se 

atopan cos seus sectores lácteos 
desenvolvidos e cun grao de 
autoabastacemento do 100%. Non se pode 
esqriecer que levaban moitos anos disfru
tando das ventaxas da Organización Co~ 
mún do Mercado (OCM) comunitaria do 
leite .. 

Desde entón houbo varias reformas na 
OCM láctea comunitaria. No cadro nº 1 
sinálanse as cifras que, ó noso entender, · 
amosan a realidade dos países 
excedentarios na campaña 93/94 en com
paración coa situación actual do sector lác-
. teo español e galego. O cadro non necesi
ta explicación. Queda claro Quen Produce 
os E:x,cedentes, Quen gasta os Fondos do 
Feoga, o Nivel de Consumo, a Madurez 
do Mercado, así como a Contribución á 
Producción Final Agraria en cada País e o 
Número de Familias que Ocupa esta 
Actividade. 

Etapas desgraciadas que hai 
que corrixir 

A primeira desgracia prodúcese 
cando no ano 1986 o Reino de España fir
ma o Tratado de Adhesión á CEE e acepta 
unha cota con 1 millón de toneladas por 
debaixo do leite ·que nos anos 83/86 se es
taba a producir e comercializar no estado 
español. Este dato figura na páxina 231 do 
libro "Aplicación del sistema de cuotas 

A /oita ven de vello. Esta foto é de histórica mani
festación na coruña en 1987. 

lácteas en España", editado por FESLAC · 
e prolongado por Don Manuel Fraga 
Iribarne. Téñase en conta que aínda falta
ban 1,2 millóns de toneladas para ·satisfa
ce-lo Consumo Interno Español. N o'n 
houbo declaracións mal feítas por parte dos 
productores de leite, a Cota Española es- . 
taba Fixada no Prot9colo de Adhesión. Os 
i:'locos foron un conto ... O gobemo espa
ñol sacrificou o seGtor lácteo, coidando que 
só contribúa co 8% da súa Producción Fi
nal Agraria, e impedíndolle medrar a unha 
criatura que en Galicia xa contribuía con 
máis do 26% á Producción final agraria 
(PFA) e completaba os ingresos de máis 

·de 70.000 explotacións familiares que ven
dían leite. De facelo como estaba previs
to, Galicia contaría con só 1.150.000 Tm 
de cota. 

A segunda desgracia ocorre cando na 
campaña 91/92 nos actualizan a cota de 
un 10% a un 20% por debaixo do leite que 
comercializamos. O cadro ~º 2 indícanos 
o desfase actual entre Producción Comer
cializada e Cota: Necesitamos 350.000 t. 

Nº COTA COTA/EXPLOT. CONStJMO/HAB. EXCEDENTES GASTO FEOGA % 

ESTADO EXPLOTACIÓNS (En miles de Quilos que como Quilos de leite que OsmilesdeToneladasquenonse LÁCTEO E% CONTRIBUCION 
CON COTA Toneladas) promedio lle tocan consome de media cada dan consumido en cada ~e millónsECUS A producción final agraria 

a cada explotación habitante nun ano leñen que vender fora cos que se subvenciona a cada país 

HOLANDA 43 .000 10.983 255.419 310 6.370 1.088'6 (27'00 %) 21'50 

DINAMARCA 18.000 4.454 247 .444 436 2.203 356'5 {8'80 %) 22'00 

IRLANDA 47.000 5.233 111.340 361 3.970 149'8 (3'70 %) 33'70 
' 

FRANCIA 169.000 23.637 139.864 397 'l.462 799'5 (19'80 %) 17'10 

ESPAÑA 92.000 5.200 56.521 186 -1.722 45'7 (1'10 %) 8150 . 

GAL/ZA 97198 47.000 1.678 35.702 ---------- ---------- ---------- 30'00 
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~e poñe-lo código ó día __ 
:a láctea en Galicia 

EVOLUCIÓN DA PRODUCCIÓN DE LEITE (Total entregada á industria) 

1989 1994 1995 
~ 

PRODUCCIÓN DELEITE (Mile~ de litros) 1.861.188 1.939.937 2.110.663 

PRODUCCIÓN EN TONELADAS (1) 1.920.746 2.002.015 2.178.204 

LEITE DESTINADO Á INDUSTRIA (i) . 1.978.462 

CO'.fAS DISPONIBLE (95/96) 1.678.873 

DIFERENCIA ENTRE LEITE COMERCIALIZA E COTA DISPONIBLE (299.589) 

(1) Miles de litros x 1'032 (Anuario estatística agraria da Xunta de Galicia) 
(2) Destínase 90'83 % (segundo o anuario de 1995 de estatística da Xunta de Galicia. 

Para Consolida-lo que Ternos e Outras 
350.000 t para Ordenar un Sector que Poida 
ter· Futuro. 

A terceira gran . desgracia é carecer 
dun Poder Político con Criterio Propio que 
non mude de opinióri segundo quen 
gobeme en Madrid. Lembremos cando os 
dirixentes do PP se manifestaban cóbado 
con cóbado onda os nacionalistas dicindo: 
Non Pagarérho-la Super-Taxa ata que Lo
gremos 1 Millón de Toneladas máis de 
Cota. 

A cota que ternos agora é a mesma que 
na campaña 94/95. Se a realidade non 
cambiou, por qué 'o discurso e os feítos do · 
gobemo de D. Manuel si o fixeron? ... 

O discurso empregado polo goberno 
autonómico está cheo de verdades a me
dia. Por exemplo, cando se di que "os sis
tema de cotas evita a desaparición das 
pequenas explotacións ... " 

Ist.o non é certo. En 1989 había 70.000 
explotacións ·con cota. A campaña 97 /98 
empezou con 47.000 explotacións, e rema
tará con 42.000 explotacións vendendo 
leite. O sistema de cotas, por si só, non 
impide o peche de explotacións: 

Tamén se di que "o sistema de cotas é 
garante dun bo prezo para o productor de 
leite galego". Isto tampouco é verdade, 
pois ternos o prezo máis baixo da UE, 
44,32 pts/l frente ás 49,60 pts/l da media · 
comunitaria. 

Problemática e apuntes de 
solucións 

O que é certo é que ·a RENDA dunha 

·explotación familiar productora de leite 
é o resultado de multiplica-los litros de 
leite vendidos (COTA), polo prezo de 
venda., menos o p_rezo de custo do litro 
[R = Q (Pvenda - Pcuste)]. 

- A cota media das explotacións 
galegas é 1A da media comunitaria. 

- O prezo de venda é un 10% inferior 
ó prezo comunitario. 

- O prezo de custo é semellante. Para 
reducilo habería que facer unha ordenación 
da base territorial das explotacións que a 
Consellería de Agricultura non levou nin 
leva a cabo. Hai que realiza-la concentra
ción parcelaria con criterios distintos que 
leven implícita a ordenación de cultivos 
evitando a disminución da superficie agrí
cola útil. 

- O mercado español está 
desabastecido con relación á cota en máis 
de 2,2 millóns d.e toneladas. 

- O sector transf~rmador (industrias 
lácteas) necesita leite para non se ver 
abrigado a pechar. 

- Esta é a problemá
tica que o gobemo auto
nómico ten que resolver 
e convencer ó "goberno 
amigo" do estado qúe se 
para España a produc
ción láctea non é impor
tante, para os galegos si 
o é, tanto polo peso que 
ten na producción final 
agraria, coma polo efec
to indicudo que desem-

peña na creación de emprego. Esiximos 
que a O.C.M. do leite sexa defendida co 
mesmo entusiasmo . co que se está a 
defende-la O.C.M. do aceite, de froitas e 
hort'!-lizas, etc. 

Diante <leste panorama non queda máis 
remedio ca non aplica-lo sistema de cotas 
de forma ríxida e lineal. Debería pensarse 
en . deixar á marxe do pago da supertaxa a 
explotacións con menos de 20.000 litros/ 
ano e dispo.r de criterios que permitan 
rebaixa-la contía da multa ás CC.AA. onde 
a producción de leite contribuíse con máis 
do 25 % á súa producción final agraria e 
fose relevante no emprego agrario. 

Hai que lograr un Período Transitorio 
cara o ano 2000, no que podamos consoli
da-la Producción Actual, e o incremento 
necesario para viabiliza-las explotacións 
Prioritarias, coa ú:Q.ica condición de que o 
estado español non xenere excedentes. 

O sector lácteo é o motor do 
desenvolvemento do sistema agro-indus
trial galego. A pesar das eivas que antes 
relatamos non deixou de medrar na últi
mas décadas, o que nos demostra que a 
súa Competitividade é ·moi Grande. 

A sociedade galega non pode permitir 
que sexa debilitado por medio de políticas 
inxustas. Non pedimos ser máis ca 
ninguén, só esiximos que o goberno galego 
estableza unha política agraria que permi
ta aproveita-los recursos naturais e huma
nos dos que a nosa nacióH está dotada. O 
mesmo que fan daneses, irlandeses, ... aínda 
por .enriba sen gastar cartos do FEOGA na 
eliminación de excedentes. 

Antón Femández Oca 
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (V) 
Clodio González Pérez 

San Mamede .do mar 

San Mamede do Mar 

Na aldea de Bon, parroquia de 
Beluso (Bueu), hai unha errnida 

baixo a advocación de San Mamede, 
aínda que popularmente é coñecido por 
San Amedio. A construcción que 
chegou ata os nosos días pode datar do 
século xvm. o conxunto complétase 
.cunha fonte, un cruceiro e unha casa 
terrea para gardar bancos, mesas e tra
tes. vellos. En tempos pasados debeu 
contar cunha boa carballeira, da que 
aínda quedan algúns exemplares .moi 
vellos. A fonte, que non pode faltar en 
ningún campo o~de se celebre unha 
romaxe, é unha obra moi interesante, 
que amos a a importancia que esta festa 
debeu ter antigament0. 

Xoán de Cangas 

Igual que ucede coa maioría dos 
n trobadores, xograres e segreis 
·d ste poeta (que figura como Joham de 
Cangas nos apógrafos italianos do sé-
culo XVI), non sabemos nada, nin a data 
e lugar de nacemento, nin a obra nin 
onde ou cando finou. Soamente o "de . 
Cangas", que figura logo despois do 
nome, pode indica-lo lugar de orixe que, 

· aínda habenc\.o varios topónimos a~í 
chamad.os, agás . no da península do 
Morrazo, nos demais en ningún se dan 
as circunstancias de que quede a curta 
distaricia dunha errnida dedicada a San 
Mamede, e que estea situada preto do 
mar, fronte á fermosa abra de Aldán, na 
ría de Pontevedra. Todo o demais que 
se diga carece de base documental. 

Moi pequena é a obra que se coñece 
de Xoán de Cangas, pois nos manus
c.ri tos italianos non figuran a el 
atribuídas máis que tres cantigas. As tres 
da denominadas "de amigo", porque 
nelas unha moza namorada conta as 
úa coitas de amor, xa por non lle 

deixar acodir á cita a nai, ou porque a 
ngana o amigo é non cumpre a pala

bra dada. 
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A Romaxe de San Amedio 

Coidamos que, o mesmo que ago-
. ra, daquela tamén se celebrase no mes 

de agosto, xa que a data que a igrexa 
dedica a San Mamede actualmente é a 
do 17, pero, ~egundo parece, antes era 
o 7, que aínda é cando lle fan ·festa en 
Oia, Mos e Rois, e tamén en Bon, na 
freguesía de Beluso. Conta con 96 pa
rroquias .galegas a el ·dedicadas, o que 
amosa a súa sona na idade Media. 

Igual que agora tódolos ·anos o 7 de 
agosto, no século XIII ese . día nos . 
arredores da ermida xuntábase un 
forrnigueiro de xente: da beiramar das 
rías de Vigo e de Pontevedra, e do inte
rio~ da península do Morrazo. Sol?re 
todo ahondaban as nais lactantes, pois . 

. . 
San Mamede é avogoso do leite e dos 
meniños que aínda maman. 

Entre .a multitude andaba unha 
moza na compaña de súa nai, que igual 
era de Aldán, ou de Beluso ou, o máis 
seguro', da propia aldea de Bon, onde 
se ergue a ermida. Asistiron á misa, 
foron o!recidas na procesión arredor do 

pequeno santuario, beberon na fonte .do 
santo da auga que curar moitas doenzas 
e xanta;ron á sombra dos carballos, con- . 
templando ó fondo o mar de Aldán. Por 
alí tamén andaba un mozo, pero a nai 
non lle perrnitiu a doncela falar con el, 
polo que estaba moi triste (O que vistes 
es se dia /andar por mi mui coitado). 

O amor · seguiu medrando · nos seus 
corazóns, e un día mándalle recado de 
que agarda ·por ela xunto · á errnida. A 
moza rógalle a nai que a deixe ir a 
atoparse con el (leixedes-mi-o ir veer), 
porque o ailligo · sofre por ela moito e 
nada o consola (que sofreu tan muito· 
mal/ por mi eren non lhi val): 

En San Mamed'u sabedes 
que viste-lo meu amigo 
oj'ouver'a seer migo; 

. mia madre, fé que devedes, 

leixedes-mi-o ir veer. 

O que vistes esse dia · 
andar por mi mui coitado 
chegou-m 'ora seu mandado; 

· madre, por Santa ·Maria 
leixedes-mi-o ir veer. 



Pois elfoi d'atal ventura 
que sofreu tan muito mal . 
por mi e ren non lhi val, 
mia madre, e por mesurá 
leixedes-mi-o ir veer. 

Eu serei por el coitada, 
pois el é por mi coitado; 
se de Deus ajades grado, 
madre · ben aventurada, 
leixedes-mi-o ir veer1

• 

Despois de tantas súplicas conven
ce a nai para que a deixe ir á. ermida de 
San Mamede, para falar co amigo, pero 
este non aparece. Entón rézalle ó santo 
e, desesperada, chega a conclusión que 

. a culpa é dela porque nunca lhi fiz ben: 

Fui eu, madr', a SanMamed'u me cuidei 
que veess 'o meu amigu 'e non foi y; 

por muí fremosa que triste m 'en partí 

e dix' eu como v.os agora direi: 

pois [ meu amigu ']y non ven, sei ua ren: 

por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben. 

Depois que fiz na ermida orar;on 

e non vi o que mi quería gram ben, 

con gram pesar filhou-xi-me gram tristen 

e dix[i] eu log'assi esta razan: 

pois [ meu amigu ']y non wn, sei ua ren: 

por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben2
• 

Ela.estaba toliña de amor, pero -se

gundo parece- non era correspondida 

polo galán, pois enganouna dicíndolle 

que agardase por el xunto á ermida de 

San M~ede, e logo non apareceu. Por 

iso, esta vez rógalle que non lle volva a 

mentir e que acoda á cita ( oje non mi 

· men~ades ): 

............. ... ................................................... 

· Serei vosqu 'en San Mamede do Mar, 

na ermida, se mi-o Deus aguisar: 

oje non mi mem;ades, amigo3
• 

Gladio González Pérez 

Coidamos que ese día o mozo 
. acodería á cita e xuntos pasarían atar

de sentados no adro da ermida de San 
Mamede, contemplando ó lonxe como 
o sol desaparece nas augas da ría de 
Pontevedra. 

1Cancioneiro da Vaticana, 873; 
Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lis
boa, 1,267. U= onde; oj' ouver'a seer migo . 
= hox~ tería que estar conúgo; leixedes-mi-o 
ir veer = deixédesmo ir ver; ren = nada. 

2 CV, 874; CBN, 1.268. Veess'o [. .. ]y= 
que viñese o [ ... ] alí; por mui fremosa que 
triste m 'en parti = (fun) moi fermosa -ale
gre- . e que triste marchei; pois [ meu amigu '] 
y non ven, sei ua ren = pois meu amigo aquí 
non vén, .seu unha cousa; filhou-xi-me gram 
tristen = producíuseme ou entroume unha 
gran tristura. 

3 CV, 875; CBN, 1.269. Serei vosqu 'en 
= estarei con voseo en; se mi-o Deus aguisar 
= se Deus mo dispón ou se Deus o quere. 
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CARTAS · 

Memoria dunha conciencia solitaria 
Benquerido amigo Ramón: 

A mesma tenacidade que durante anos mantivo a túa 
mente viva e lúcida, levoute a conseguí-la morte que pú
blica e paseniñamente foras anunciando. 

Non te fu ches nun arrebato de desesperanza ou mal 
xenio, nin por non sentirte querido e ben coidado. Nin 
tampouco porque pasaran o día sen saber en qué ocuparte. 

Gustabas da conversación afable, da tjsa fácil,· da seria 
filosofía, de comenta-la última pelícufa que viras ou inclu
so de cantar µnhas coplas. Entre cigarro e cigarro ou cun 
sorbo de café ou unha copa, interesábaste pola xente ·de 
máis cerca ou máis lonxe, polas situacións diarias, polos 
problemas do mundo, polos ' 
sobriños e nenos que a miúdo ro
deaban a túa caina. O teu teléfono 
imparable abría a habitación-bi
~lioteca, con música ou te.levisión 
de fondo, a lugares ben diversos e 
distantes. 

Sentarse un pedazo xun~o á 
túa cama transmitíanos o 
sentimento inxelo dun amigo co 
qu pa a un bo momento, coque 
di fruta na vida. 

Parece que cando te 
mergullaches no Océano por últi
ma vez enguliches a forza vital 
·da mareas e a serenidade con que 
o mar recibe o solpor cada tarde. 

ó decidir emprende-la marcha, 
os teus sentimentos e actitudes 
semellaban os das xentes que apare.cen na película '.'A balada 
do Naraiama": Os anciáns daquelas tribos, adiviñando o cume 
da súa madureza e sentíndose coa tarefa cumprida, abando
nan a súa aldea para dirixirse ó alto da montaña onde saben 
que as baixas temperaturas os adormecen ata acada~la marte. 

As familias asomen, non sen dor, a marcha do ancián 
que dí chegou o momento de· deixar de vivir, de dar paso a 
outros. Coma tí, des sábense demos e responsables dos seus 
actos, da súa .existencia. Saben que a eles correspóndelles 
a iniciativa de subir ó alto da montaña. 

Quizabes moita xente prefira escapar desa 
re ponsabilidade. As circunstancias e os outros son a ex
cusa para non decidiren por si mesmos. 

Moitos amigos alegrámonos e doémonos coa túa mar
cha. Respectamos a opción pero, egoístamente 
prefereriamo eguir tendo os gratos momentos de inter
cambio contigo. 

Marta Sopeña 
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. Afirmación da vida 
Morreu Ramón e· nace a tentación · da lenda. 

Comeza ~ fabricación ·do home extraordinario, que por 

ser tal, afástase cada vez máis do común dos huma

nos .. Esta mitificación faría un fraco fayor á súa causa. 

Ramón non cesaba de repetir que a reflexión que el 

facfa non era privilexio de sabios nin de deuses. 

Arrincaba simpleinente dunha convicción básica, "son 

o responsable, dono e señor da vida que posúo". 

Resúltanos menos problemáti

co poñer esa decisión no desti

no, no chou ou no designio di

vmo. Curiosamente esta 

deixación da existencia propia 

en mans alleas, facilitou e fa

cilita un menor · respecto pola 

vida. Unha crenza (enfron

tamentos relixiosos), uh pozo 

petrolífero (guerras comer

ciais), un aplicado xuíz (pena 

de morte), un afanoso médico 

(mantementó asistido das 

funcións vitais ), poden laminar 

a vida dun home por incrédu

lo, por rival ou por perigoso, e mesmo prolongala por 

curiosidade científica. Poden. outros decidir por el e 

non por ~l dicir un algo sobre a súa propia existencia. 

A única forma de que ·a vida "sexa" ·é a de que non nos 

sitamos condenados a vivila. Non latexa a· felicidade 

nas entrañas do desterro. Se os estados, os colectivos, 

as igrexas todas, contemplasen ó home como respon

sable da propia vida, non sería tan doado recorrer a 

argumentos de quita e pon para darlla e quitarlla a 

quen nos veña en gana. 

En acordo con Ramón o digo. Esta. m<?rte por el 

desexada é uriha afirmación da vida digna e unha ne

gación da existencia inhumana. 

Xose Lois 



BIBLIA POPULAR GALEGA . (BPG,99) 

Unha coroa que pinga (1 Re 2) 

1Véndose cerca da morte, David fíxolle a seu filo Salomón estas 
recomendacións: 2-"Eu estou para emprende-lo camiño de todos. Ti tes 
que ser valente e portarte coma un home~ 3Garda os preceptos do Señor, o 
teu Deus, seguindo .os seus camiños [ ... ]. 
4Dese xeito cumprirá ó Señor a promesa OtrfUftFIJe.Sarornon · 
que fixo: se os teus tillos fan o que é debi
do, camiñando diante de mi_n · con 
sinceridade de corazón e de espírito, non 
che faltará un descendente no trono d_e Is
rael. (1) 

O humanísimo rei David, sempre 
perdoador, aparece agora instruíndo 

· a Salomón para que castigue os 
inimigos. (2) 

[ ••• ] 
10David durmiu cos seus pais e 

enterrá~ono na ddade de David 
[Xerusalén].· 11Reinara en Israel corenta .....__ __________ __. 
anos, sete deles en Hebrón e trinta e tres en Xerusalén. 12Salomón suceden 
a David, seu pai, no trono e c~nsolidou o seu reino. (3) · 

Aínda quedaba un irmdn do rei, ambicioso; 

[ ••• } 
13 Adonías, tillo de Haguit, presento use a Batxeba, nai de Salomón, e 

ela · preguntoulle: -"Vés en son de paz?" 14El respondeulle: -"Veño". E 
engadiu: -"Teño que dicirche miha cousa". Ela díxolle: -"Fala". 15 Adonías 
dixo entón: -"Ti sabes que o reino era meu e que todo Israel esperaba que 
eu reinase, pero o trono escapoume e foi para meu irmán, porque o Señor 
o dispqxo dese xeito. 

A petición de Adonías a Batxeba, nai de Salomón, é que este lle conce
da coma esposá nada menos ca á xunamita ou muller de Xunam que 
contrataron, tnutilmente, de manta para quentar no leite ó vello rei 
David. (4) 

[ ••• ] 
220 rei Salomón díxolle a súa nai: -"¿Por que me pides para Adonías a 

Abixag a xunamita? PC?días pedir tamén o reino para el, pois el é i:neu 
irmán, maior ca min, e ten de seu lado ó sacerdote Abiatar e a Ioab, filio de · 
Seruiah". 23E o rei Salomón. xurou no nome do Señor: -"Que Deus me 
castigue se Adonías non paga esta palabra coa súa vida. 24Polo Señor vivo, 
que me asentou ben afincado no trono do meu pai David, e ·que escollen a 
miña · fa~ilia, conforme tiña prometido; :Xuro que hoxe mesmo morrerá 
A do nías". 250 rei Salomón. encar,goulle a Benaías, tillo de Iell,oiadá, e este . 
feriuno e matouno. 

E colorín colorado. Salomón cumpriu coa lei de vinganzafacendo matar 
a tódolos que estaban na lista, e o triunfo de Salomón pingaba sangue 
fraterno por tódolos lados. 

Xosé Chao Rego 

1 Cando nace~, puxéronlle 

Iedidías, nome que significa 

"amado do Señor". O novo nome 

foi, quizais, nome de entroniza

.ción e probablemente ten que ver 

co período de paz que se 

instaurou, logo das moitas bata

llas do rei David. Salomón sería 

o Pacífico, procedente da pala

bra hebrea "xalom~', paz. 

2 Poderiamos estar diante dúas 

posibilidades; ·a) que o autor do 

relato, favorable a Salomón, 

quixese escusalo dos crimes que 

realizo u para ascender ó trono; 

b) que nos atopemos, simple

mente, coa lei hebrea da obriga 

da vinganza (Ex 21, 12-14). 

3 Salomón herdou un imperio 

político e ~on boas reservas eco-· 

nómicas. Sen inimigos exterio

res e liquidados os interiores, 

'desmoralizado e desfeito o 

exército do Reino do Norte trala 

rebelióp· de Xeba, o novo rei Pa-

. cífico puido dedicarse a practi

car un centralismo político que 

lle ha custar caro ó seu sucesor. 

4 A petición era tanto coma aspi

rar ó trono, pois quen tomaba 

posesión total ou parcial do ha-

. rén rexio adquiría dereitos. ¿~ra 

esa a pretención de Adonías? 

Alomenos, así o. interpretou 

Salomón, que liquidou ó seu 

irmán. 
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HORIZONTE UNIVERSAL 

O cristianismo cubano é o máis ve
llo de América Latina, a primeira 

Misa que celebraron Colón e os con:
quistadores na súa segunda viaxe ó novo 
mundo, en 1494, foi precisamente na 
. illa caribeña. En 1518 xa se establecera 
a primeira diócese en Cuba, sendo o seu 
responsable o dominico belga J ean 
Witte; pero a finais do XVII e XIX foron 
un período de crecemento para a lgrexa 
en Cuba; parece ser que o apoxeo da 
vida eclesiástica· cubana estivo arredor 
do 1820, cando había dos 
máis de mil eclesiásticos ó 
servicio dunha poboación de 
550.000 persoas. 

Corenta anos despois, 
duplicárase a poboación ... e 
os eclesiásticos eran menos da 
metade, fundamentalmente a 
cau a das loitas españolas 
contra a independencia cuba
na. O pobo foi eparándose da 
x rarquía ecle iá tica, poi 
id ntific ba intere e de ta 
e d p ña imperial; de 
~ it , gran parte do eclesiás
tico identificábanse máis coa 
ari tocracia que cos pobres. 
No éculo XX as cousas 
comezaro.B a cambiar no ca
tolicismo cubano; en 1919 o 
1 Congreso Eucarístico N acio
nal, ~eunido en La Habana, 
abordou os problemas 
socioeconómicos, afirmando. 
"o dereito dos traballadores a 
non ser explotados polo capi
tal" e a "necesidade inevitable de re
sol ver a cuestión social". Anos .despois, 
as mesmas institucións eclesiásticas 
católicas cubanas manifestaban un tí-

.mido apoio ás forzas revolucionarias 
contra o corrupto réxime de Batista, 
aínda que logo foran manifestando 
tamén unha hostilidade nos anos · 60 
contra o victorioso réxime castrista, 
para acabar denunciando en · 1969 o 
embargo norteamericano a Cuba. Moi 
propio do e tilo eclesiástico ... Pola súa 
banda a confesións prote tantes foron 
empre moi dependente do cartos e a 

ideoloxía yanki aínda que cristiáns 
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protestantes pariciparan moi activamen
te na revolución castrista. Con razón o 
teólogo protestante H. Cox recoñecía, 
como a nova visión relixiosa do cris
tianismo cubano de base, manifestaba 
"as desastrosas consecuencias produci
das por longos anos de imperialismo 
político, económico e relixioso norte
americano" (Cuba: La religión en la 
Revolución) 

Teño e~crito que, a pesares dos tó
picos extendidos polos conservadores, 
o réxime castrista, sen ter sido favore-

cedor da relixión, non perseguiu á 
Igrexa nin a mínima parte do que o 
fixeron outros réximes "católicos" de 
Latinoamérica, coma El Salvador, onde 
non só torturaron e mataron catequis
tas e curas, senón que chegaron a 
asasinar ó hispo mártir San Osear Ro
mero. Este novo modelo de persecución 
dos cristiáns po~ parte de individuos e 
réximes "máis católicos. que ,o papa", 
foi desgraciadamente habitual en 
tódalas dictaduras no andazo que 
padeceu a sufrida latinoamérica entre 
os anos 60-80: Honduras, Guatemala, 
Bolivia, Chile, Brasil, Uruguai ... cando 

Vfctorino Pérez Prieto 

unha parte da lgrexa entendeu que non 
. podía vivir para si, senón que debía 

facelo para os outros, sobre todo para 
os máis pobres e indefensos. No recente 
encontro vaticano de Fidel co Papa, o 
presidente cubano record.aba ante· a 
prensa internacional que a revolución 
cubana "non tivo endexamais un 
espírito antirrelixioso; ningún sacerdo
te foi ferido na súa integridade física, 
rnn humillado, e ningún templo foi pe
chado". Se ben é certo que a presencia 
de curas e monxas minguou nestes anos 

na illa, e os que se declaraban 
cristiáns foron marxinados dos 
cargos públicos; con todo, o 
cristianismo, tanto o católico 

. coma o protestante, seguiu a ser 
numeroso en Cuba. 

A Cuba de Castro .topou cun 
catolicismo moi conservador e 
unha xerarquía recalcitrante ver
bo da revolución, · que non mi
raba con bos olios a ~dmiración 
que a vía cubana cara unha nova 
sociedade suscitaba en cristiáns 
ilustres de Latinoamérica e de 

· Europa. A valoración · positiva 
dos que Fidel ten chamado "os 
cristiáns máis honestos", esta
ba feita desde os par~etros da · 
Teoloxía da Liberación, e a 
meirande parte da xerarquía 
eclesiástica cubana, .non estaba 
polo labor. Cunha mentalidade 
niáis ben conservadora, a Igrexa 
como mediación da xustiza e li
beración para os oprimidos, era 
o que buscaban moitos cristiáns 

cubanos, que recibiron palabras de 
alento de Fidel Castfo en máis dunha 
ocasión. 

Con tódolos seus defectos, o cris
tianismo latinoamericano segue a s'er o 
máis innovador do século XX; a pesar 
dunha xerarquía conservadora, non hai 
máis que darse un paseo polas comuni
dades cristiás latinoamericanas para ver 

. como, adeniais do catolicismo conser
vador e ás sec.tas que proliferaron nos 
últimos anos, hai un cristianismo vivo, 
evanxélico, creativo e comprometido 
coa realidqde dos oprimidos, fiel á máis 
xenuína tradición bíblica. 



1. 

O NOSO TABOLEIRO 

Un~a afirmación así, escoltada por 
primeira vez, aparece como un pouco ro
tunda. Semella porvir de persoas 'a quen 
se lles vén negando un dereito. Pero o 
que máis chama a atención no caso que 
nos ocupa é o disimulo co ql.le se fai a 
negación á maioría dos bautizados do 
desfrute do seu dereito a ser igrexa como 
Deus manda. Porque se defende que to-· 

· dos somos igrexa, montando para iso teo
rías · de corpo místico, mentres se mani
pula o indicible para que, a riqueza que 
garda o concepto pobo de Deos coque 
nos obsequiou o Vaticano II, non se 
repara entre tódolos cristiáns. Reco-

- ñécese tal dereito no plano teórico e 
négase na realidade social, na prácti
ca vivencia!. Porque ser igrexa debe 
significar ser membro da mesma en 
tódalas circunstancias que njso 
concorren. E para coñecer o alcance 
<leste dereito e das correspondentes · 
obrigas non quedará máis remedio que . 
-aínda que. nada máis sexa a través 
dunha pasantía- dispoñerse a repasar 

·a orixe e a sucesivas fases da organiza
ción eclesiástica durante os vinte séculos 
da súa historia. 

Un <lito común sostén que os dereitos 
non se esixen senón que se· exercen. Polo 
tanto; cando unha persoa está priyada do 
exercicio dos seus dereitos será porque 
algún poder o motiva. Pero ¿hai na igrexa 
·un tal poder? Na igrexa existe un poder · 
absoluto ostentado en exclusiva P.Ola 
xerarquía. Tendo isto en conta, podemos 
concluír que Somos fgrexa non puido na
cer máis · que no eido dos léigos e 
daquelas persoas capaces de se dar conta 
da vía morta na que se atopa hoxe a ins
titución eclesiástica no medio dun mun-:
do que xa átravesou, falando en xeral, 
-aínda que non con moito éxito- as por
tas da modernidade. Para isto non hai 
máis que ollar o que a estas alturas da 
historia está a significar unha caste sa
cerdotal imperante na igrexa desde que 
fora deseñada a coiltrareforina que· nace 
para facer fronte ó protestantismo e 

Festa do lome 
''Somos Igrexa'' 

pervivie ata hoxe. Os seminarios conci
liares prepararon xente moi capaz e 
di~posta para o apostolado pero tamén 
mellor programada para acatar a disci
plina eclesiástica que para corre-lo risco 
da liberdade evanxélica. Haise que dar 
conta de que con esta división de pode
res uns poucos téñeno todo e a maioría 
nada. Menos do un por mil dos bautiza
dos dan ordes na igiexa, mentres que ós 
novecentos noventa e nove restantes só 
Hes toca ·obedecer caladiños. E isto non 

é un conto de tempos pasados senón algo 
de inmediata actualidade. 

O 13 de agosto de 1997 poñíase eri 
circufación desde o Vaticano unha "Ins
trucción acerca da colaboración dos 
leigos no sagrado ministerio dos sacer
dotes". Está referendada ·polo Papa e 

· subscrita polos Prefectos e pro-Prefec
tos de oito Congregacións romanas. Nela 
reafírmase canto aquí levamos dito, ~on
solidando aínda máis o infranqueable 
muro que separa o sagrado do profano e 
os sacerdotes dos leigos, aínda que esta 
liña divisoria segundo opinións ben fun
dadas, está en contra do clima que foi 
invadindo o proceso do Vaticano II: ¿Que 
facer logo? . 

ó Espírito non se lle poden pecha
las portas. Mellor dito, o Espírito atravesa 
as portas pechadas. E isto non é un deli
rio senón unha realidade palpable xa. O 
movemento Somos Igrexa avanza polo 
mundo adiante percorrendo países e con
tinentes. Incluso cheg9u a Roma e petou 

nas portas do Vaticano e· tivéronlle que 
abrir. ¿Que máis? Hai xente con alento a 
pesar das graves dificultaqes existentes. 
Os pequenos grupos e comunidades van 
sumando persoas que paseniño desco
bren a sóa inconf ormidade coa postura 
reaccionaria do poder eclesiástico e non 
aceptan ser tutelados deste xeito . Por 
outra parte, o proceso histórico-social no 
que estamos todos .metidos semella cada 
vez máis camiñar sen rumbo fixo pero . 
tamén sen posible retorno. A xuventude 

atopou as ONGs., a muller o seu 
camiño_ de non ·dependencia, as 
parellas un encontro en paridade ... 
Todo parece indiGar que é necesario · 
encontrar tamén xeitos. novos de vivir 
e expresar a fe en Xesús Cristo. 

Somos Igrexa nace mirando cara 
ad.entro da propia institución para abrir 
un camiño de vida e participación fra
ternal, . guiados pola intuición de que 
así foi no·principio de todo, cando non 
se distinguía entre home e muller, en
tre escravo e libre, entre diaconía e 

presidencia. Quen se quería distinguir tí
ñase. que poñer a servir. Pero ó mesmo . 
tempo, este terá que ser tamén hoxe o 
presuposto mínimo para poder estable
cer un diálogo, non existente aínda, coa 
sociedade, sexan persoas individua.is, 
grupos, se~tores, organizacións, ou outras 
confesións relixiosas. Como seres huma
nos sabemos que somos todos fillos ben 
queridos do Pai noso, e isto determina 
antes de ningunha outra adscrición. E 
para rematar dicir que o movemento so
mos igrexa débese esforzar en desenmas
carar medias verdades corr,ia a de que só 
as xerarquías eclesiásticas son os suce
sores dos discípulos de Xesús de Na~aré. 
E non tal, se non ¿que somo~ logo os 
demais? A sucesión parece que está 
·vencellada primordialmente ás comuni
dades que van logo descubrindo as ne
cesidades de atención, servicio e coordi
nación, según van medrando, en número 
e en ámbito territorial. 

Antón Martínez Aneiros 
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DESDE MOSCOVA 

Terá uns cincuenta anos, baixa de 
estatura, o pel.o curto e tinxido dunha 
cor indefinida, os olios pequenos e 
húmidos. Leva os pantalóns por den
tro dunha botas vellas e cando fala 
non xesticula excesivamente. Traballa 
como "dixurnaia" nunha residencia 
de estudiantes. O que fai é ocuparse 
de que todo estea en orde na súa plan
ta e cobra por iso 300.000 rublos ó 
mes ( unhas 8.500 pesetas) dos que 
200.000 (5.200 ptas.) pagan a vivenda 
e 100.000 (2.800 ptas) o resto das ne
cesidades de trinta longos días. 

Moscova s~gue cuberto de neve e 
mires onde mires podes ver o anagrama 
do aniversario da fundación da cidade: 
850 anos 
rezan os 
cartei no 
metro e nas 
rúa ' na 
b 1 a do 
m rcado e 

na rvi -
11 ta da 
af t ría . 

850ano de 
contra tes 
que hoxe 

eguen 
sendo palpables para calquera pasean
te. Cun fondo de rapazas en bikini que 
orrín desde os anuncios das axencias 

de viaxe, as avoas (babushkas) venden 
tabaco nas saídas do n:ietro .• Os novos 
rusos pasean os seus mercedes e os seus 
teléfonos móbiles entre a xente que loita 
por conseguir un post.o no autobús. 
Ninguén quere esperar ó seguinte a 20 
baixo cero. 

Na cidade as distancias son enormes 
e aínda hai moita xente que non ten co
che propio. Isto fai do metro un lugar 
intran itable nas horas punta, non só . 
pola multitude de pa axeiros, senón _ 
porque ademais moitos deles levan enor
me bol a , maletas ou cousas máis 
in o peitada : desde radiocassettes e 
televi ore ata barra para cortinas. qa
r que o tran porte público non son 
a única alternativa para de pra~arse 
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polas anchas . 
avenidas entre 
os grandes edi
ficios. Ahonda 
éon levantar a 
man na rúa Carmela Bueno 

para que un -coche calquera pare e te tras
lade ao teu destino por unha cantidade 
módica. A perspectiva (en ocasións a 
necesidade) de conseguir diñeiro extra 
converte a cada conductor nun poten
cial taxista. 

O axuste necesario entre salarios e 
prezos aínda non chegou. Nótase na rua. 
Séguese a notar no excesivo consumo 
de vodka, que axuda a esquece-lo frío e . 
as carencias. De feíto ata o gobemo toi:ria 

medidas 
para tentar 
paliar este 
problema 
pagando en 
ocásións o 
soldo en 
dous pra
zos (a pri
meiros e a 
mediados 
de · mes) 
para que os : 
emprega

dos/as non poidan gastar todo o seu tra
billo dun mes ·en bebida. 

Definitivamente o país é aterrador e 
fascinante, duro e sorprendente onde os 
haxa. Os seus poboadores parecen ter 
·desenvolvido unha inmensa capacidade 
para sobrevivir e manter o seu sentido 
do humor nas condicións máis . adver
sas. Un carácter que permanece. e supe
ra períodos imperiais, democráticos e 
dictatoriais. Personalidade na que ·o 
primeiro que se amosa é hostiliqade e 
impaciencia, prisa e aspereza, pero 
ahonda aguantar con estoicismo a 
primeira chuvia de improperios para que 
xurda a simpatía e a amabilidade, os 
sorrisos e as bromas. 

Rusia é Rusia -"Rossia eta Rossia" -
é o dita que para os rusos o explica todo. 
Non hai máis que dicir. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Pasou hai d.ías en Boiro 
o que en Fuenteovejuna: 
¿quen mata a Ramón Sampedro? 
¡Meu xuíz: todos a unha! 

2. A e,stratexia ben planeada 
meditada día .a día 
dun pobo que así denuncia 
a moral hipocrisía . . 

3. Os v~ciños de Sampedro 
estableceron un pacto 
e non sabémo-la man 
de quen executa o ·acto. 

4. A eutan_asia ou «boa morte» 
é cousa ben delicada, 

pero os principios morais 
resolven ben pouco ou· nada. 

5. ·¿A onde vou eu con es tes 
malos pensamen~os meus? 
DÍrá alguén que a vida 
é un regalo de Deus_. 

6. A isto Ramón responde: 
«Santa Rita, Rita, Rita: 
dille a Aquel que ti ben sabes 
que o que se dél, non se quita». 

7. Se Deus é autor da vida 
¿por que matamos adoito 
sexa vida animal 
e pra comer, tamén froito? 

8. Lector; non te me alporices 
e garda un- pouco de calma, 
que un home non é unha ovella: 
é animal j mrus fóra a ialma! 

9. · ¿Disque a vida human chega 
directamente do ·Alto? 
Resulta inconveniente 

·pegar tan tremendo salto . . 

10. Porque así, cando un monstro 
pola vida humana monta 
¿quen ousatia pedirlle 
ó mesmo Creador con ta? 

11 .. A vida deita dos pais 
e créanme, tneus señores, 

que .a teño por don divino 
¡somos administradores! 

12. Certo que hai que facer leis 
que . impidan o asasinato: 
non consiste en afirmar: 

«aquí te pillo e te mato». 

13. Uúha cousa é os princ_ipios; 
mais que haxa intelixencia 
para .que os casos concretos 
se lle deixen á conciencia. 




