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EDITORIAL o FUTURO LABREGO: COUSA DE TODOS 

¿Cara onde se pode conduci-lo futuro do mundo rural en Galicía? 

¿Hai posibilidade aínda de construir unha sociedade rural 

artellada, socialmente xusta, con personalidade cultural propia, 

con posibilidade de dar futuro ó seu pasado e de ofrecer rendas 

dignas para os que deciden permanecer a pesar de todo? 

Hai, evidentemente, tendencias que ameazan coa destrucción 

total da sociedade labrega tal como a fomos coñecendo. O que 

hai anos eran ameazas, hoxe son realidades de despoboamento 

total, desigualdades crecentes, desprazamento da economía 

campesiña pola agroindustria, degradación do medio ambiente, ... 

Esa tendencia mundial á 

liberdade total de 

mercados, ó neoliberalismo 

aplicado á agricultura, ten 

non só efectos sociais, 

como no resto µos sectores. 

Afecta tamén ó equilibrio 

ecolóxico, a identidades 

culturais, á calidade dos 

alimentos e á saúde da 

poboación. 

Non son estas grandes 

teorías senón, aquí e agora 

en Galicia, feitos · 

constatables. A 

concentración de. cota láctea en poucas explotacións rompe, ó 

remate, co equilibrio medioambiental da nosa agricultura. Á 

cuestión xa grave de por si de que só se garanta o futuro das 

grandes explotacións, únese o problema, non menos grave dos 

resíduos da agroindustria, da concentracións de puríns, do 

envelenamento da terra, das augas subterráneas e das rías con 

pesticidas e agroquímicos. 

Pero hai máis. Coa enxeñería xenética aplicada ós grandes 

cultivos ábrense ameazadores interrogantes no tocante á calidade 

dos alimentos e, máis aínda, á súa diversidade e á diversidade de 

especies en xeral. Estes foron os puntos fortes do recente 

congreso do Sindicato Labrego Galego celebrado en Santiago: 

mirando ó futuro pero "cos pés na terra". 

Un futuro labrego hai que pensalo nesas novas claves : as 

explotación campe iñas fixeron e aínda fan un servicio ó país 

enteiro que vale moito máis cós prezos que o mercado marca para 

o eu producto . o seu papel na sociedade é evidente e ben 

importante. Manter a ociedade campesiña viva, manter postos 

d traballo no campo é un obxectivo de toda a sociedade. O 

contrario ' un ri coque non podemo correr. 

N pr , im número afondaremo no tema. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO FALANDO EN BANDA Ben 

mirada a política é un dos espectáculos máis 

divertidos da ~osa era mundial e da nasa eira galega 

en pa rticular. E hai que mírala como é, sen 

dramatismos, trásnicamente. 

Observemos senón as reaccións que se foron 

desat ando aí atrás, a parti r da enquisa sobre .as 

municipais, · que sinalaba un revolcón histórico 

-agora si vale a .palabriña- con posibles alcaldes 

nacionalistas en ¡cinco! das sete cidades galegas, un 

recunque vazquista na Coru ña ¡Oh la,la!, .e outro do 

PP -Polos Pelos- en Ourense. 

Paco Vázquez, encumiado na súa fortaleza de 

marineda, di estar en contra dos pactos porque non 

os precisa. Os voceiros benegás, triunfadores da 

previsión, dana por boa, madia leva, subliñando o 

fielmente que reflecte a emerxente 1ealidade do país. 

O malo que, na euforia, tamén se perde ocasión de 

practicar aquelo de que o que cala ben falo. Así, 

Beiras podía escoller outra picada que lle largar ó 

Paco Vázquez e non aquela de que só é voceiro tia 

bispado da Coruña. Porque, preso outra vofta do 

trauma antirelixioso do esquerdismo, está sen querer 

facendo burla non do Paco, para quen, no asunto del 

obispao, tanto lle teñen cardos coma leitaregas, 

senón de don Manuel Espiña e o seu grupo, 

caracterizados por un sincero galeguismo. E, ¿de que 

segmentos sociais senón destes poderá nutrirse unha 

futura hexemonía social do nacionalismo galega? A 

moderación e o sentidiño deben ser permanentes. 

E os que agora mandan máis e que están disque 

chamados a mandar algo menos, lárganse a falar en 

banda e acaban por mexar fóra do cacho. Así por 

exemplo o patrón agárrase ó canto de ¡sondaxes a 

min !, deixaime que as fago anacos. Pero Rajoi, o 

desterrado do partido, botou esta dedicada ó Cuiña : 

home claro, as sondaxes din verdade, marcan 

tendencias. A pillo, pillo e medio. 

Pero, olla co rival conservador de Vázquez, na Coruña, : 

o descoñecido se.ñor Erias, Este declarou que ía 

traballar moi seriamente para ser m6ito máis 

coñecido. O descoñecemento que a xente ten sobre 

min é un dato sobre o que imos trabal/ar -¿el será de 

ciencias?-, polo que disque ten un plan secreto: vai 

pasar de nadal a reis chamando un a un ós electores 

con esta mensaxe: ¡Hola, son Erias, feliz navidad!. 



A PALABRA 
Eclo. 3, 1-7 e 14-17 

Escoitade, fil los, a corrección paterna 

e obrad.e de xeito que vos salvedes; 

poi~ o Señor honrou o pai máis cós fil los 

e afincou o dereito da nai sobre o dos nenos. 

Ouen honra a seu pai redime as culpas. 

Ouen ensalza a súa nai é coma quen atesoura. 

Ouen honra a seu pai gozará dos fil los 

e __ cando vaia pregar será atendido. 

O que respecta ó pai terá vida longa 

e quen obedece ó Señor daralle consola a súa nai 

e servirá como a amos a aquel~s que o enxendraron. 

O ben que se lle faga a un pai non será borrado 

hache valer coma compensación do pecado; 

no día da proba teráseche en conta; 

como coa calor a xeada esluiranse as túas culpas. 

É coma un blasfemo quen avergonza a seu pai 

e provoca ó creador quen maldí de súa nai. 

Meu filio, cando sexas rico procede modestamente 

e virás a ser máis amado có que fai moitos agasallos. 

1 

l . Xosé Chao Rego 

A CLAVE A\ FAMILIA NON É SAGRADA 

BOANO\IA 

lo ECO J Manuel Pérez Blanco 

De entre tódolos seres vivos o ser humano é o que máis depende dos outros: 

xa desde que nace precis-a crianza durante moitos anos. 

Esta condición créanos uns vínculos e unhas relacións moi especiais cos 

nosos pais que, con moitos matices, oscilan entre o amor e o agarimo e a 

autoridade e conflictos pola outra. 

Tradicionalmente o respecto ós maiores e a autoridade -dos pais eran 

sagrados. Nas antigas culturas tíñase moi en conta a voz da experiencia dos 

vellos. Había veneración, agarimos, lugar e tempo para eles. 

As causas cambiaron: os anuncios da N recomendan "non ser an~igo"; as 

novas xeracións, supostamente "mellar preparadas", contestan ó saber e á 

.autoridade dos seus maiores, sexa na idade adolescente ou na adulta. Ser pai 

hoxe non é doado, tanto sexa pai novo ou vello. 

E nos vellos a cousa agrávase: despois de levar unha vida sacrificada para 

sacar adiante a súa prole, en moitos casos vense sós, pois os seus fillos non 

teñen tempo, nin lugar, nin cariño, nin humor para eles. O interese egoí~ta 

por gozar e apura-la propia vida lévaos a considera ós seus maiores como 

unha rémora e, oficialmente, como "clases pasivas"-

Por iso, ·se ata agora fa labamos de filias orfos, de aquí en diante teremos que 

falar tamén de pais orfos, carentes da presencia, da axuda e do afecto dos 

seus propios fillos. Ser maior na nosa sociedade, cada vez máis e aínda tendo 

cartas, vai ser sinónimo de ser "pobre" e causa de padecer marxinación nun 

mundo axitado onde o seu ritmo lento non ten cabida. 

·Para rematar, dúas reflexións·: os cristiáns ·aplicaremos aquí o modelo de 

amor que Xesús nos ensinou para cos pequenos e os febles. E se isto non nos 

move a respectar e amar ós maiores, pensemos naquel dito: "como te ves xa 

me vin; como me ves, te verás". 

A cousa púxose fea. A lgrexa non acadou. ata o século XI o dominio sobre o matrimonio,. E agora resulta que non, que os racionalistas 

do séc~lo XVII, logo seis escasos séculas de matrimonio eclesiástico, póñense a fa lar de matrimonio civil, de divorcio e outras andrómerias. 

Masóns, que son uns masóns. 

Pero aí estaban os catóicos que se integran en confrarías da Sagrada Familia .Por eses anos Murillo fornéceos cun apracible cadro 

apracib le -"Sagrada Familia del · pajarito"-, con palleirán e todo. León XIII; en 1893, obséquiaos, un pouco serodiamente, con festa 

litúrxica. E nesas andamos: lembrando a familia de Nazaré, moi recortada -¿u-los sete 

irmáns de Xesús?-, esquecendo que no ano en que este revirado galileo pasaba a ser 

maior - os 12- , emancipase alomenos por tres días, número simbólico de plenitude; os 

predicadores porfiarán en que todo rematou estándolles sometidiño ós país. 

A familia, patriarcal. Aquela que fixo eliminar, no primitivo cristianismo, esa lgrexa 

doméstica; non a fami lia cristiá, como quere o señor Santo Padre actual, senón as 

comunidades que se reeunían nunha casa e na que. o servo, o neno e maila muller podían 

ter unha significación que non lle era dada á familia patriarcal. Constan as queixas do 

Estado romano. A solución foi inventar sacerdocio e templo e deixarse de andrómenas. 

E así estamos, coa muller dependente, o filio dependentísimo e tododiós -acaso menos 

Deus-, recitando ó Eclesiástico, Xesús ben Sirac: o pai é o imporrtante, a nai algo menos, 

e os filias propiedade dos papaíño? e obediencia que te criou. ¿Para cando a 

desacralización da familia e a revolución do neno? 

e ·· ········· ····· 
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APENEIRA 

LUÍS SEOANE, que aparece 

na fotografía, será o protagonista de 

varias exposicións da súa creación na 

Fundación que leva o seu nome na 

Coruña (Casa da Cultura Salvador de 

Madariaga), pero será o Centro de Arte -

Contemporánea o que organizará unha 

mostra .antolóxica de Seoane a finais de 

ano e o que vai da-la campá con varias 

exposicións de autores contemporáneos: 

o italiano Penone (xaneiro), Van Gogh, 

Monet, Picasso, Gaugin ... (abril) e 

Mangold en agosto. Tamén o Museo de 

Arte Sacra de Mondoñedo está a 

celebra-los seus 30 anos. 

o VERDADEIRO ROSTRO DE DEUS pode se-la luz qu_e 

alumee tantas rexións escuras no planeta e no mundo de cadaquén, se nos deixamos 

levar polo seu espirito neste "Ano de Deus Pai". No Xubileo de Santiago. destaca-la 

celebración do Congreso Eucarístico en maio e o Encontro da Mocidade en agosto. 

Despois do Sínodo de bispos de Oceanía, que lie presentou ó Papa serias 

reivindicacións como a ordenación de cregos casados, tócalles neste ano a xuntanza 

ós bispos europeos con novas teimas das conferencias ~piscopais do centro deste 

continente. Na fotografía "O filio pródigo" en pedra de gran de Xabier Quijada. 

UN LIBRO para este a·no: o que irnos poder ler sobre Prisciliano, da man de 

Chao Rego e publicado por A Nasa Terra. Manuel María cumpre os 50 anos dos seus 

primeiro~ versos en Xistr~I, no ano do nácemento de Borges, o primeiro intelectual 

arxentino en asina-lo rexeitamento á dictadura e as reivindicc¡cións dos 

desaparecidos. Xerais celebra os 20 anos de labor editorial, os mesmos que hai que 

nos deixou o poeta da "Longa noite de pedra", Celso Emilio .Ferreiro. 

UN DISCO: o que está a gravar Berrogüetto, que aparecen na fotografía e 

que ven de ser agasallado ca "Premio Europeo de Música Folk''. Desde que deu a 

coñec·er "Navicularia" é un dos nasos máis gabados pala crítica europea. lm.os poder 

celebra-los 25 anos de creación de Springsteen ca seu disco "Tracks" (66 vellas 

composicións) e a súa xira pala península. Pero serán os 30 anos do Festival de 

Woodstock os que xuntarán máis participantes no que quere se-la cita principal da 

música rock no Doctor Music dos Pirineos no verán . 



Alfonso Blanco Torrado 

NO NOVO ANO POLÍTICO hai que desta~ar eleccións en varias 

rexións quentes do mundo: Kosovo, Arxentina ... , así ata finais de ano en Chile, todos 

con moitas feridas sen curar. En abril en Alxeria, que non recoñece os bereberes, e en 

Turquía que segue a destruí-lb pobo kurdo e están a celebra-los 75 anos da 

revolución laica. Ámbalas dúas sofren tamén as mazadas do integrismo islámico. En 

Catalunya pode haber eieccións, dependendo da axenda de Aznar. Será Nixeria outro 

dos países que supere a dictadura con eleccións democráticas. Na fotografía unha 

creación nixeriana da mostra "África: maxia e poder. 2.500 anos de arte en Nixeria", 

que podemos disfrutar nestes meses en Madrid . 

. 
O ANO INTERNACIONAL DAS PERSOAS 
MAIORES fainos pensar que no ano 2025 serán o dobre ca agora: uns 1.200 

millóns (700 nos países do terceiro mundo). Xa agora son o 150/o da poboación dos 

pobos de España. No naso país máis de medio millón esixen moito máis ca 

excursións do lnserso, necesitan máis residencias, xa que aquí non chegan a dúas 

prazas por cada cen vellos. A Xunta promete peregrinación pero tamén un Plan de 

Atención ás persoas maiores. Agardamas que sexan máis ca promesas. de comezo de 

ano. 

O VOLUNTARIADO vai seguir medrando no ano n~vo, así 

Cooperación Internacional pensa preparar uns 750 voluntarios en proxectos para 

América e a Eu.ropa do este. Poden apuntarse ata marzo. Desde este mes e ata xuño 

recibirán os cursos de formación correspondentes ·e prepararán o material necesario 

para as actividades que van realizar nos dous meses se§uintes. Van beneficiar a 

6000 persoas. Un dos países escol_lidos é Romanía, que neste ano celebra os 10 anos 

da liberación da dictadura. Para máis información: Núñez de Balboa, 56 baixo. 

28.006 Madrid (Tlf. 914316962). 

VARIAS UTOPÍAS poden 

ser realidade, como as conversas de paz 

en Colombia, que comezan o 7 deste 

mes, ou a creación do estado palestino e 

a liberación de miles de presos antes do 

4 de maio e, por fin, o referendo do 

Sáhara, en proporción o territorio con 

máis desaparecidos. A reconcialiación no 

Salvador coa clarificación do asasinato 

de Ellacuría e 9s outros sete 

compañejros nos 10 anos das súas 

martes. Tampouco irnos esquecer a Mali, 

que celebra xa ·centos de anos da súa 

fundación cun _debate: a Unesco abriga 

a conserva-lo seu patrimonio 

arquitectónico milenario para ben de 

todos, pero os seus habitantes pobres 

queren mellara-la calidade de vida das 

súas casas. Na foto, Adame Ba Konaré, a 

primeira dama de Mali que é unha gran 

defensora dos dereitos humanos. 

e ....... .. .... . 



INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

USA, OS DEREITOS HUMANOS E IRAQ 
Recentemente, o 10 de decembro deste ano, 

que está finalizando, celebramos o cincuenta 

aniversa rio da Declaración Universal do 

Dereitos Humanos, aprobada na mesma data 

do ano 1948. Moitas son as violacións deses 

dereitos que acontecen a cotío, tanto no naso 

arreciar como noutros países. Estamos 

pendentes da concesión. da extradicción de 

Pinochet, un dos grandes dictadores do naso 

século e exemplo negativo do respecto ó? 

dereitos humanos, pero nestes días asistimos, 

de novo ós ataques bélicos de EE.UU. a Iraq, 

Haí que mandar tódolos misiles antes de que as 
víctimas celebren o Ramadán 

Os meniños de Iraq nunca entenderán qué ten 

que ve-la súa vida coa entreperna do emperador 

............... _ 

dando mostras dunha dobre moral: un país 

que se vanagloria da súa democracia, pero 

que non respecta os dereitos humanos de 

moitas persoas inocentes. 

De novo Iraq sofre os ataques de EEUU e o 

seus habitantes seguen a sufrir aínda máis a 

miseria e a marte. 

Iraq é- unha República creada no ano 1932. 

Canta cuns 22 mi llóns de habitantes, na súa 
' maioría árabes, pero canta tamén con 

minorías kurdas, persas e turcas. No referente 

á relixión : un 630/o son musulmáns shiíes, u·n 

340/o musulmáns suníes e un 30/o doutras 

re lixións. Antigamente este territorio levaba o 

nome de Mesopotamla, unha das primeiras e 

máis interesantes civilizacións do mundo, que 

data do ano 4000 antes de C. Canta cun 

réxime de República monopartidista. Desde 

1979 está no poder un dicta~or chamado · 

Sadam Hussein, que inicialmente contou co 

beneplácito de países que ·o atacan hoxe, pero 

que aínda lle seguen a subministrar 

armamento. Entre 1980 e 1988 declaroulle a 

guerra a Irán, o seu país veciño. No ano 1990 

invadiu Kuwait, o que deu orixe a chamada 

guerra do Golfo, na que interiiñerón forzas da 

ONU, lideradas por EEUU e os seus al iados. A 

guerra do Golfo e as sancións por parte da 

ONU obtiveron efectos devasta dores pa ra os 

habitantes de Iraq . A súa riq ueza principal é o 

petróleo. É un dos pa íses que ten máis 

recursos e posibilidades de producción de 

petróleo, pero que está imposibi li tado de 

vendelo. A ONU suavizou recentemente a súa 

postura, sobre todo por razóns humanitarias, 

pero o incumprimento de certas condicións 

por parte do réxime de Sadam Hussein leva 

provocando tensión dende hai tempo. 

EEUU inicia un ataque longo e contundente, 

Nun momento no que ·o presidente Clinton 

pasa por apuros a causa dos seus asuntos 

amorosos e está acosado polos republicanos, 

que queren _,,aproveitar ca lquera medio para 

obr-igalo a demitir. Nun momento no que 

fracasou no Oriente medio, na súa mediación 

entre Israel e Pa lestina, permitindo que Israel 

vulnere os acordos firmados e mesmo acordos 

da ONU, manda atacar a Iraq, quizais para 

recuperar popu laridade ou protagonismo e, ó 

mesmo tempo, contenta- los sectores que viven 

das armas, da confrontación e da violencia. O 

certo é que sen advertencias e sen a 

aprobación do Consello de Seguridade, 

produciuse o ataque. A pretendida 

xustificación desta violencia armada afirma 

baséase no informe do australiano Richard, 

xefe dos servicios de inspección -da ONU, que 

asegura que Iraq non cumpriu os compromisos 

acadados no mes de novembro e p.ara defende

los intereses do pobo norteamericano. Este 

grupo de inspectores da - ONU tratan de 

verificar que o réxime de Iraq non fabrique 

armas, que poidan resultar perigosas para a 

seguridade ·dos países da zona, principa lmen·te 

. pa ra Israel. As présas do ataque tamén as 

xustifica n co pretexto de non interferir no mes 

de Ramadán, que vai . comezar dentro dalgúns· 

días. ¡Tan respectuosos coas crenzas e tan 

.rauco respectuosos coas vidas de miles de 

cidadans iraquís!. 

De novo se demostra que, a pesar dos grandes 

avances científi cos, os seres humanos e , 

principa lmente, os goberna ntes dos pa íses 

máis ricos do . mu ndo, seguen sen avanzar na 

resolu.ción pacífica dos conflictos. Os 

intereses económicos e pol íticos xustifican 

absolu tamente todas estas con tradiccións. 

Debemos enfatizar que o fi n non sempre 

xustifica os medios. O diñeiro debe estar ó 

utilizando a tecnoloxía armamentística máis servicio das persoas e non á inversa. O nada! 

avanzada, baixo pretexto de abrigar a lémbranos unha vez . máis a paz, a 

Sadam a cumprir coas resolucións das convivencia, o respecto a todos e todas. Os 

Nacións Unidas. violentos non nolo poden facer esquece r . 

j 



Ternos na boca palabras milenarias 

pra falarmos de castaños e carballos, 

de anduriñas e de niños de paxaros, 

de fontes, de fervenzas, de regueiros, 

de rías, mares, cabos e areeiros. 

Ternos na boca palabras milenarias, 

pra falarmos da carqueixa e da chorima, 

da barba de raposo e da herba das feridas, 

de xoubas, de arroaces, de baleas, 

de dornas, de gamelas, de sereas. 

Ternos na boca palabras milenarias 

que afiaron coitelos de varios continentes 

e buscaron peixe nos mares máis ferventes, 

que andaron os camiños ca peixe na patela, 

e segaron moito trigo nas chairas de Castela. 

Ternos na boca palabras milenarias, 

que teñen a gala ser lingua proletaria 

que deu_ chegado a ser culta e empresaria; 

Cristo concedeulle dignidade de litúrxica 

e os poetas puxéronlle a cor e maila música. 

Ternos na boca palabras milenarias: 

rescatounas todas a pluma de Sarmiento, 

e mailos que dormen na paz de Bonaval. 

Palabras de Vanxe, de Merlín, de Migueliño, 

Adrián Soutelo, de Galván e de Balbino. 

Ternos na boca palabras milenarias, 

pra falarmos moi en serio de voos supersónicos, 

de vídeo dixital, de castiñeiros clónicos, 

de electromagnetismo, de leis hipotecarias, 

de fonosimbolismo, de veas coronarias. 

Ternos na boca palabras· milenarias 

que nos saben a castañas con anises 

que chegan por satélite a tódolos países 

que falada por todos chegou a ter carné 

e hoxe corre ceiba por toda a Internet. 

Ternos na boca palabras milenarias. 

métellas ós fillo~ entre bicos, leite e pan, 

úsamas no altar nas festas de gardar. 

Fálame esta lingua no xornal e nas cadeiras 

Fálama, meu rei, se me ves facé-las beiras. 

Ternos na boca palabras milenarias. 

Poñede un ramo delas encol da nosa tumba: 

non vaia se-lo demo que san Pedro nos confunda, 

os nosos devanceiros nos pregunten polo angazo 

e Deus, por desleigados, nos bote do seu pazo. 

Ternos na boca palabras milenarias: 

ela~ fa·nnos pobo _e prometen un futuro 

pero, como isto non está seguro, 

nós cos nosos fillos xurámo-lo convenio 

de que a nasa lingua viva outro milenio. 

Xesús Ferro Ruibal 

Bonaval, 30 de novembro de 1998 

Recitado por María X. Fernández Lopo e Edith Pazó 

Primeira sinatura do documento 

Gal egos de por vida 
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NORIE-SUR 

DARLLE UN NOME, U-N DEREITO ·oE SEU 
A recente celebración do Día Internacional dos Dereitos da Infancia en Galicia estivo centrada en torno a un 

dos dereitos humanos máis básicos: o dereito á identidade. Segund~ os datos que manexa MENIÑOS
Fundación para a infancia, _anualmente a terceira parte dos acabados de nacer no mundo quedan sen 

rexistrar, o que supón 40 millóns de nenas e nenas sen nacionalidade nin dereitos de cidadán. 

tiñan que realizar todo o proceso para ser 

rexistrados e así poder obte-lo 

documento de identidade. Comprobaron 

nas súas propias carnes . as dificultades 

coa que se atopan algúns menores do · 

naso arreciar (persoas de raza xitana, de 

orixe portuguesa ou magrebí, etc) e sobre 

todo un número importante de rapaceS" 

dos países do Sur. Entre as dificultades 

para a identificación máis directas están: 

ter que pagar por rexistrarse, someterse a 

un caos burocrático, ter que realizar 

longas viaxes, etc. 

Deuse unha anécdota moi interesante 

cando a avoa dunha nena participante lle 

máis graves repercusións sobre os 

menores. Pódense sinala:--las seguintes: 

carecen de asistencia sanitaria; non se 

poden matricular na escala; atópanse 

indefensos ante diversos delitos como 

adopcións ilegais, explotación sexual, 

explotación laboral e tráfico de nenas; en 

caso de a toparse en situación. de 

abandono non poden ser acollidos ou 

adoptados, quedándolle como única 

alternativa unha institución ou a rúa; e, 

xa de. maiores, vense privados de votar, 

obter pasaporte, abrir cantas bancarias, 

dispar dun contrato laboral, contraer 

matrimonio, etc. 

Por segundo ano consecutivo, MENIÑOS contaba a algúns dos voluntarios que a· Iniciativas para promove-la 

celebrou a Campaña a pral dos Dereitos ela lle resultaba moi familiar o problema identificación 

da infancia. Arredor de 2.500 persoas, na 

súa meirande parte cativos, e 59 

organizacións e grupos xuvenís 

participaron nas actividades lúdicas e de 

sensibilización organizadas en Vigo, A 

Coruña, Santiago, Lugo e Ourense. 

Nesta edición, ademai?, a Campaña tivo 

como novidade que o ámbito de 

actuación foi Galicia e o Norte de 

que se estaba a tratar. Sen ir máis lonxe, 

cincuenta anos atrás, na . zona de 

montaña de Arzúa onde vivía, algúns pais 

rexistraban ós seus filias de maiores e 

todos ó mesmo tempo. Ocurría así que 

todos aparecían inscritos o mesmo día e, 

polo tanto, tiñan a mesma idade. 

Consecuencias de "non ser legal" 

Os contidos da Campaña de 

Tamén é certo que en relación á falla de 

identidade tamén se están a dar avances. 

Algúns países como Eéuador, Tailandia ou 

Zimbabwe danse canta de que identificar 

ós nenas é unha práctica necesaria para. 

poder planifica-las súas poi ítica~ 

educativas, de sanidade e doutra índole. 

Entre as medidas que se propoñen para 

palia-la situación están as seguintes: 

Portugal. Para isa contouse coa sensibilización organizada en torno ó campañas de información e capacitación 

colaboración do Centro D. Abilio Vaz das acto non se centraron unicamente nas para funcionarios dos rexistros, 

Neves de Braganc;a e co Eixo Atlántico, 

lográndose difundir nos colexios, 

asociacións, cancel los de toda a 

eurorrexión diverso material educativo e 

posters co decálogo dos dereitos da 

infancia. 

Causas da falla de identidade. 

No Acto central da Campaña celebrado o 

21 de novembro suscitou un particular 

interese o xogo "ser legal". Os máis novas 

causas, tamén abordaron as 

consecuencias da falla de identidade. A 

catástrofe do Furacán Mitch, por 

exemplo, é unha mostra recente das 

mesmas: existen moitas dificultades para 

saber canta poboación infantil se atopa 

con necesidades de emerxencia e, en 

consecuencia, difícilmente se pode 

planifica-la axuda humanitaria. 

Pero estas non son nin as únicas nin as 

achegamento dos rexistros ás zonas 

rurais e barrios marxinais, 

informatización dos rexistros e inicia-la 

inscrición nos centros sanitarios -trátase 

dunha solución parcial porque en Asia e 

en África subsahariana máis da metade 

dos nacementos teñen lugar fóra deses 

centros-. 

Acompañando a e~tas medidas están as 

actuacións dalgunhas ONGs 

( 1 
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comprometidas coa realidade da 

infancia. Nesta liña atópase o labor que 

desenvolve . Defensa de los Niños 

Internacional-Sección Ecuador, que 

pretende en dú_as fases resolve-la 

situación legal e familiar de máis ·de 

3.100 nenas e nenas internos en fogares 

de protección de todo Ecuador. Esta 

organización, de ámbito internacional e 

con carácter consultivo na ONU, Unicef e 

a Comisión Europea, pretende a través da 

súa actuación darlle unha resposta ás 

institucións de protección de menores 

para facer- fronte . ós problemas soc;io

xurídicos dos mesmos no futuro. En 

última instancia, o obxectivo a lograr é 

que sexa o goberno ecuatoriano o q.ue se 

faga cargo desta responsabilidade 

todavía non asumida. plenamente. 

A contribución de M EN 1 ÑOS a este 

proxecto é dobre. Dunha banda, participa 

na financiación do proxecto, na primeira 

fase con 9.600.000 pts e na· segunda 

agardando chegar a 12 millóns. Doutra 

necesidades dos nenas e, ó mesmo banda, e sen buscarse, a Campaña tivo 

tempo, capacitar ós técnicos das repercusión .directamente en Ecuador: a 

MANIFESTO 
Hai nenas e nenas que non existen para o mundo mentres corren ou durmen. Non 

teñen nome que os diga, nin apelidos de onde procedan. Levan o seu enderezo en 

cada paso que dan e nas súas mans unha sinatura carece de valor. A súa única 

pegada dactilar recoñecible é, ata hoxe, a súa sombra. 

Por efes e elas, polos e palas que aínda non cantan nos censos, nin figuran nas listas, 

nin ocupan un lugar no recuncho máis discreto da Historia: o dos cidadán.s anónimos; 

por tódolos nenas e nenas qu.e só son, sen máis, sen licencia nin testemuñas, sen 

defensa posible e sen dereitos, hoxe cubrimos, xogando, as casiñas baleiras dun 

impreso: que a nasa identidade sirva como reclamo da súa. 

Outros soñan con lúas e conquistas, con tesauros ou triunfos. Outros perseguen 

reinos·, quimeras ou pantasmas. Nosoutros e nosoutras só desexamos esta mañá as 

fronteiras humildes, os catro puntos cardinais ... dun pequeno carné. E que, gracias a 

el, eses nenas e esas nenas, mentres corran e durman, por fin e para sempre existan 

para o mundo._ 

P.D: Para máis _información sobre MENIÑOS, a Campaña e/ou a financiación do 

Proxecto de cooperación en Ecuador pódese chamar ó teléfono 902 22 07 07 o 

enviar un correo electrónico a meninos@meriinos.org 

prensa deste país fíxose eco da mesma, 

recollendo a noticia a través de axencias. 

lsto serviu de elemento de presión sobre 

o goberno ecuatoriano para que accedese 

a intensifica-la colaboración con DNl 

Ecuador. 

Os resultados· fina is hanse de ver, pero o 

certo é que o labor feito en Galicia non 

só serviu para sensibilizar á cidadanía 

galega sobre os dereitos dos nenas senón 

que tamén posibilitou a xeración de 

cambios en Ecuador. Agardemos que 

fructifiquen. 

Un manifesto a cargo dos nenos e 

nenas galegas. 

A Campaña "Darlle un nome, un dereito 

de seu" posibilitou a realización de 

diversas actividades en colexios, 

asociacións xuvenís e grupos parroquiais. 

Unha destacada, e por certo de fondo 

calado creativo e reivindicativo, foi a 

elaboración de textos relacionados co 

tema de campaña. Por exemplo, así se 

manifestaron algúns dos rapaces nun dos 

manifestos elaborados para o acto central: 

8 ''"'"''"'''' 
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LETRAS GALEGAS 

1999: ANO DE BLANCO TORRES (1) 
No verán pasado estiven no cemi~erio de San Fiz de Galez 

(non Gález), nas terras do Limia (que nesta zona agora xa son 

do encaro portugués de Undoso), concello de Entrimo. Percorrín 

todo o adro da igrexa vella paseniñamente lendo lápida· por 

lápida, e non atopei por ningures a de Roberto Blanco Jorres. 

Desilusionado baixei ata a igrexa nova, e pregunteille a 

unhas señoras maiores que andaban por ali; por se sabían ou 

tiñan oído que nos primeiros meses da guerra civil apareceran 

martas tres ·homes que foran enterrados no cemiterio desta 

freguesía. 

-Un deles, din que era gobernador. 

Foi o primeiro que me respondeu a que parecía máis vella. 

A partir de aquel momento, relatáronme todo canto sabían 

daquela traxedia, xa porque o vivirari elas ou llo contaran outras 

persoas, dende que unha mañá apareceron o_s tres cadáveres na 

beira da estrada de Portugal, no sitio das Sobreiras, que 

corresponde agora xusto a onde está a ponte nova, cando os 

subiron nun carro de bois, e de qu~ tiñan as mans amarradas 

por detrás con varias voltas de aramio. 

- Enterráronos xuntos, por detrás da igrexa, onde se 

enterraban os pobres portugueses que andaban pedindo. Agora 

a sepu ltura deles queda no medio, no mesmo camiño, e xa case 

ninguén sabe onde está. 

Lago entereime que unha das informantes tiña motivos para 

saber moito do acontecido naqueles estarrecentes días: un tío 

seu fusilárono en San Francisco de Ourense, despois da 

pantomima dun xuízo sumarísimo militar; outro estivo preso 

algún tempo no cárcere en que .fara convertido o mosteiro de 

Celanova; e seu pai fuxiu a Portugal, onde botou varios anos. 

Historias como esta, que moitos queren tapar cos fríos datos 

que figuran nos papeis, deben ser coñecidas palas xeracións 

vindeiras, para que non se repitan endexamais. 

Dirixinme · ó párroco para sabe-lo que figuraba no 

correspondente libro de defuntos, pero ese día cadrou que non 

estaba, polo que lle escribín: responderon de inmediato X. Xulio 

e Serafín, que levan, entre outras, as freguesías de Santa María 

a Real de Entrimo e San Fiz de Galez, didndome que nos libros 

parroquiais non existe ningunha anotación que faga referencia 

nin a Roberto Blanco Torres, nin tampouco a outras persoas. 

aparecidas martas nos primeiros días de outubro de 1936. 

Desto dedúcese que foron enterrados sen que por eles se 

celebrase ningún acto fúnebre. 

O NÚMERO 319 

En cambio si foron anotados no correspondente libro de 

falecidos do rexistro civil d·e Entrimo, en virtud de carta orden de 

la Superioridad: co número 318, Rizal Villamarín, co 319, 

Roberto Blanco Torres, e co 320, Euloxio Vázquez. Os tres 

apareceron martas na beira da estrada de Portugal, quilómetro 

67, a mañá do tres de outubro, senda asasinados (segundo as 

partidas de defunción), a noite do día dous, ás catro da mañá. 

Morreron a consecuencia de Traumática, Hemorragia interna. 

Para que nos entendamos todos: de varios tiros que lle deron na 

cabeza os falanxistas. 

As . autoridades franquistas estenderon a mentira de que 

faleceran nun enfrontamento coa garda civil ou cos fascistas da 

falanxe, cando tentaban de fuxir a Portugal. Falsidade que 

recollen varias obras, algunhas mesmo actuais: ... ata a súa 

San Fiz de Galez: á esqu~rda están enterrados Roberto, Euloxio e Rizal 



Clodio González Pérez 

marte, producida mentres intentaba fuxir cara a Portugal das 

represións fascistas de 1936 ... (Diccionario dó Literatura Galega, 

1995). 

Blanco Torres fara detido a mediados de setembro polos 

falanxistas na casa da súa muller, situada no lugar do Amida (A 

Peroxa), a non moitos ~uilómetros de Ourense. Estivo no cárcere 

da capital varios días, e lago trasladárono para o de Celanova (o 

mosteiro de San Rosendo), onde botou poucas hora~. pois a 

noitiña do ·dous de outubro viñérono buscar varios falanxistas, 

que o levaron nun coche xunto con dous presos máis. Como xa 

deixamos dito, os seus carpos apareceron nas terras do concello 

de Entrimo o día tres. 

NO CEMITERIO DE GALEZ 

Queda no adro da igrexa vella, abandonada na década dos 

anos sesenta ó se construír outra nova, situada máis preto das 

casas. En tempos pasados foi mosteiro, e o seu nome na ldade 

Media era Villa Galeci, é dicir, a vila ou lugar do galega. A partir 

do· século XVII, co ·gallo de que foron depositadas nela unhas 

reJiquias de San Fiz, converteuse nun santuario · ó que 

concorrían moitos devotos -tanto galegas como portugueses

na procura da curación das mordeduras de cans doentes e 

animais daniños en xeral. 

Deixei o cemiterio entre lusco e fusco, cando xa mal se lían 

os nomes das lápidas. A lúa empezaba a campar no ceo por 

entre as nubes, mentres que o vento bruaba asañado contra as 

paredes da igrexa e as árbores do arredor. Naque! intre . . 

lembreime do seu poema "O cemiterio", publicado en Orballo da 

media noite o ano 1929, e pensei que quizais fosen "as almas 

dos esquencidos" (a de Roberto, a de Rizal, a de Euloxio, e as 

doutros moitos máis), que piden xustiza, que berran coa única 

voz arrepiante que !les pode empresta-la Natureza: 

No adro hai unha labarada, 

un resprandor istrano, como d'un nimbo 

que só no adro refulge. 

6 redor escuridade, noite pecha, 

sombras cabalgadas, silenciosas. 

O vento, nos casti ñei ros, 

alá en baijo, 

ten acentos arripiantes. 

Brúan por entre o ramaje 

as almas dos esquencidos. 

No aro grande do nimbo, 

que fai escorrental-as sombras, 

Deus fai unha escolma de mortos. 

LIBROS 
Roberto Blanco Torres, 

ROBERTO 
Bx,..ANCO TORRES 

Clodio Gon7.ález Pérez 
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por Clodio González. 

A Real Academia Galega 

decidiu que no ano 1999 o 

Día das. Letras Galegas. se 

adicase a Roberto Blanco 

Torres (Cuntis 1891- Galez, 

Entrimo, 1936). Trátase 

du·nha figura pouco 

co_ecida pala xente do 

común e por isa é de 

agradece-lo fibra que Clodio . 

González Pérez, irimego e 

1'0XD "Dlrtos · colaborador desta revista 
-==:::::1.....-__:_:.:.:.:.._:_:_.:....:...:...~~~~ 

acaba de publicar sobre a 

vida e a obra do escritor cuntiense. 

Neste terceiro volume da colección Fasquía que publica a 

editorial Toxosoutos defínese a Roberto Blanco Torres 

como "un dos mellares xornalistas do primeiro tercio do 

século XX", caracterizado ;rnte todo pala súa integridade e 

"independencia para expresarse libremente". Esta 

independencia levouno a abandona-lo seu traballo nalgún 

xornal e mesmo o seu cargo de Gobernador Civil de 

Palencia. 

O volume aparece estructurado en tres partes. Na primeira, 

"De Galicia a Cuba", aproxímase á infancia de Roberto e á 

súa ~migra.ción cubana cando só contaba 15 anos. "De novo 

en Galicia", a segunda parte, infórmanos sobre o seu 

traballo nunha manchea de xornais e revistas de dentro e 

fóra de Galicia, da súa colaboración coas lrmandades da 

Fala, os momentos difíciles da dictadurá de Primo de Rivera 

e, finalmente, o seu breve paso polo Goberno Civil de 

Palencia durante· a Segunda República. A terceira parte, 

baixo o epígrafe "En Galicia para sempre" achéganos ós 

derradeiros días de Blanco Torres, dende que os falanxistas 

o foron buscar á casa da súa muller, na Peroxa, ata que 

apareceu asasinado unha cuneta do lugar de Galez, no 

concello ourensán de Entr-imo. 

O documentado estudio de Clodio González complétase 

cunha selección de textos que inclúe pezas do seu 

poemario Orballo da medianoite, co que sf.nprendeu ós que 

xa admiraban a súa prosa, e mais oito dos seus mellares 

artigas. Trátase, xa que lago, dunha aproximación seria e 

rigorosa a unha figura complexa e non doada de etiquetar 

("demócrata, galeguista, republicano, agnóstico, agrarista, 

quizais masón") que consideraba "a verdade, a xustiza e a 

liberdade" como os tres ideais esencia is do ser humano. 

Luis García Aldegunde _. ............ . 
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CON 1 OS, PARABOI AS 
E HISIORIAS 

, 

¿POR QUE NOS VISITOU SANTIAGO? 
Preguntoumo, de visita nesta miña/vosa casa, un nena galaico

madrileño-galaico, que acababa de chegar, .ó verme a Biblia de 

Sept ·na mesa do despacho, evidentemente por un ha simple 

asociación de ideas: -Díxonos un Profesor que o señor Santiago, 

de degolado, veuse para Galicia nunha lancha de pedra ... , ¿non 

será moi gorda? -E teu pai, (aquí presente), ¿que opina? -¡Este 

galega, aínda non me contestou ! 

O pai, ¡ máis galega cá min !, fíxome o a ceno d~ trasladarme 

aquela interrogante do seu nen o. ¡Trágame, terra ! Desde que o 

meu filio me preguntara aquilo de, -¿Papá, por que se tiran eses 

paracaidistas?, eu non me vira noutra semellante, pero un 

galega ten a abriga de descubrir A~érica, aínda que despois lle 

pisen o invento, ¡ou deixa de ser galega!, así que tirei por onde 

Deus me deu a entender: 

- Mira, rapaz, a clave, se cadra, témola aquí, máis ou menos 

neste punto, no Mateo, 2, 19 

"En morrendo Herodes, o anxo do Señor aparecéuselle en sañas 

a Xosé, en Exipto, e díxolle: -Érguete, calle o nena e maila súa 

nai e volve para a terra de Israel, que morreron aqueles que 

querían acabar con El". 

O caso é que aínda reinaba Arque laa· en Xudea, así que lles 

pareceu máis prudente ir directamente para Galilea, pero, 

¿como, e por onde? Se ían polo Sinaí, era forzoso atravesar 

Xudea, e despois Samaria ... Nisto, Xosé, que estivera traballando 

de carpinteiro en Alexandría, para uns navieiros fenicios, 

pediulles que os . levasen nun daqueles lanchóns ... -¿Para 

onde ... ? - ¡Pois, dadas as circunstancias, mesmo para Galilea, 

directamente! 

Resultou que ós fenicios aqueles saíulles un porte de pedras 

preciosas, ¡rosadas, granito de Porriño! Para a tumba do Faraón, 

obviamente. Os fenicios, que eran máis. dados ós cartas ca ó 

latín, ¡por Galilea entenderon Gallaecia!, que así foi como, 

singradura vai e singradura vén, acabaron recalando en Galicia . 

Á Sagrada Familia nada lles custaba facer un milagre para 

desface-lo seu camiño, tal _ que voando, mais como eran 

respectuosos coa vontade de Deus ... , ¡por aquí quedaron, 

agardando polo retorno daquelas naos dos fenicios! 

Entre tanto, ignorante de que xa os avisara un anxo, o vello 

Zebedeo díxolle ó seu filio, o Xacob: -Dáte un paseo por 

Alexandría, para avisar ós. parentes de que ó tal Herodes xa o . 

papou o diaño ... ¡Dilles que volvan tranquilos, que aquí, coas 

obras do Templo, hai trabal lo para un carpinteiro da habilidade 

do meu parente! 

·················9 Debuxos de Susana e Verónica Teixeira Recio (9 e 11 anos) 

Cando o foi o Xacobe chegou a Alexandría, ó estaleiro daque les 

fenicios, dixéronlle que ía . tarde co aviso, que os parentes 

acababan de saír, e precisamente nunha gabarra daque las de 

importa-las pedras ga laicas ... , "nunha coma esa que está aí 

embaixo, aí, nese peirao; ¡esa, esa que está levando as 
, I" ancoras .... 

Aquel rapaz do Zebedeo, aquel va lente, que era talmente un 

filio do trono, sen pensalo dúas veces embarcouse para a 

Gallaecia, ¡en busca dos parentes!, para cumpri-la misión 

encomendada. Así foi como retornaron, todos xuntos, rumbo a 

Alexandría, e dende alí, costeando polo Mediterráneo, fóronse 

noutro barquiño, nun que ía por cedros ó Líbano, tamén para a 

tumba daquel Faraón. Desta vez, desandado o camiño, o camiño 

náutico se entende, desembarcaron na Ptolemaida, e de ali, a 

Caná, ¡dúas semanas! Xusto a tempo para asistirás vodas dunha 

parenta de María ... ¡Pero isa é outra historia! 

Tanto a Sagrada Familia coma o Xacobe quedaron moi 

agradecidos palas atencións recibidas daqueles fisterráns, dos 

gallaicoes, así que, tempo adiante, despois da Resurrección de 

Xesús, por s.uposto, daquela que os Apóstolos, homes e mulleres, 

repartiron as . romanidades para anunciarlles a Boa N.ova ós 

latinos, foi a propia Virxe quen lle encomendou o seu parente, o 

Xacobe, que dese un voltio pala súa querida Gallaecia ... 

O malo do caso foi que os galegas, coa nasa retranca habitual, 

toleamos no Filio do Trono: -Por unha ban_da, ¡vostede xa ve! E 

pala outra, ¿que quere que lle diga ... ? Que si, don Xacobe, que 

ben o sei, que isa que nos predica leva xeito, afellas que si, 

pero ... , mire, para non andar con voltas, xa ·o verei, engorde, 

pasiño a paso; se cadra mañá mesmo, segundo faga o día, que 

o teño que consultar cw al mofada, ¡e por suposto que coa miña 

Ama, que nestas causas importantes, eu ... , servidor! 
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A Virxe axudoulle, mediou, intercedeu, porfiou ... tanto, e con 

tanto interese, que de ali en diante non houbo problema cos 

nativos. O malo foi que se tivesen que reunir-los Apóstolos para 

celebrar unha reunión, unha xuntanza preconciliar, preparatoria 

do 1 de Xerusalén, concretamente pola Pascua do 44, concorrencia 

que aproveitaron os xudeus, os seus propios veciños, ¡outros 

desagradecidos!, para afeitarlle o gañote. De morto, aqueles 

fenicios, aqueles traficantes da pedra, ¡da pedra e de cantos 

minerais atopasen, ouro incluido!, recolleron o seu corpo, nun 

fudre, todiño, e así trouxéronnos ó Xacobe, ó noso lago, que para 

O Xacobe, impaciente que era, colleu un cabreo de aquí te 

espero, e como tardaban en volver coas naos aquelas, aqueles 

fenicios, rouboulles un cabalo, branco, ós propios gallaicoes, ¡que 

!lelo tiña ben merecido! Upouse na Pedra Fita e foise pola 

Meseta adiante, feito un lóstrego, para Tarraco, disposto a 

embarcar Vía Roma, nun daqueles · trirremes da ruta Salou

Mallorca-Ostia, que é ese porto que hai ali ás aforas de Roma ... 

A Virxe, que para daquela xa a ascenderan os an«os, baixou do 

-¿ 

Ceo feita un remuíño, e tívolle o Camiño ó Xacob, a Vía Romana, 

na propia Caesare Augusta, séxase en Zaragoza. Ali aterrou daquela xa era _Santo, ¡máis que Santo, Mártir!, precisamente nun 

nunha columna que estaban erixindo aqueles romanos, que de lanchón daqueles da pedra ... , ¡que non nunha lancha de pedra, 

aí vén iso de "Pilarica", e botoulle unha rifada ó parente: - como din algúns despistados, tal que ese Profesor! 

_¿Santiaguiño, ·cómo é que lle fas iso ó noso Xesús, co ben que_ o O neno quedou convencido, e o seu pai agradeceume esta 

coidaron eses gallaicoes, que ata lle ensinaron a pescar sen colaboración cativeira. ¿Maxistral? Non, coido que non, en absoluto, 

anzol? -Señora, é qüe eses g~legos, eses galegas da Fisterra pero,@ falta de inscricións, a falta de escrituras ... , ¡o único que nos 

estanlle verdes, ¡a inda máis cós seus prados, que xa é dicir! queda é a lóxica, maiormente para saír dos atascos infantís! 

< -E -w -
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CARl~S 
, , 

¿ACADARASE A CREACION DO BISPADO CORUN.ES? 
A Coruña, 10 de nadal de 1998. polo arcebispado de Santiago é excesivo. Non se pide para que 

A Coruña teña máis prestixio. 

Benq.ueridos irmáns e benqueridas irmás: Desexo que vostedes fagan referencia a este acto e o 

comenten atinadamente. 

Supoño que xa vostedes son sabedores da iniciativa, posta en 

marcha pala Comunidade do Home Novo da Coruña, de enviar 

ó irmán maior na fe cristiá, don Xoán Paulo 11, unha postal 

(ben xeitosa, por certo) para pedir un bispo para A Coruña. 

Coido que esta petición, que botou a andar cando Fernando 

Quiroga Palacios era arcebispo de Santiago, desoída ata o de. 

agora, debe ser satisfeita para que a atención pastoral dos 

cristiáns da Coruña e dos arredores sexa axeitada. 

Actualmente, o número de persoas que· deben ser atendidas 

É MESTER XA UN BISPO. Queira Deus que axiña o manden. 

Sigan co Bienio lrmandiño, pois é chegado o tempo de que 

haxa moitas máis misas galegas. Felicito ás comunidades 

parroquiais que, dende hai xa moito tempo, SI AS TEÑEN. 

Bo Nadal e proveitoso aninovo 1999. 

Carlos Platas Seixas. A Coruña. 
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Xosé Chao Rego 

AS VI RXES NAIS 
Con esta resposta a Alicia, qµe se interesaba polo problema da virxindade de María de Nazaré, remátanse as 
demandas sobre temas a tratar neste Faladoiro. Se alguén quere colaborar, que suxira cuestións e hase facer 

o que se_ poida. 

A palabra hebrea Ruah adoita ser feminina en hebreo e refírese a esa 

forza ou alento de Deus que nosoutros denominamos Espírito Santo. Eu 

porfío a expresión Materno Espírito. Cómpre advertir que esta forza é 

na Biblia algo impersoa l: a persoa ou personalidade e divindade do 

Materno Espírito non foi recoñecida oficialmente ata o concilio 1 de 

Constantinopla, ano 381. · Discútese se xa san Paulo lle concedera 

estatuto de persoa ou tiña a Ruah coma forza anónima. 

Na nasa tradición, o Espírito aparece coma principio fecundador de 

Miriam de Nazaré. Tamén é representado coma Pamba, ave que 

acompañaba a Afrodita ou Venus, deusa do Amor. Pero -xa o 

preguntaban os gnósticos-, ¿como pode unha muller fecundar a outra? 

O camiño biolóxico para a solución do problema crea máis dificultades 

ca fornece solucións. 

Non considero esta unha formulación suficiente. Ata principios do 

século pasado -penso que en 1817-, non se descobre a función activa 

do óvulo feminino na procreación. Nesa situación, cando alguén quere 

significar que unha persoa é de Deus de xe ito peculiar, non hai má is 

remedio que anula-lo único principio activo da xeración: o seme 

masculino. Tal sucede no caso de virxes e maniñas ou estériles. 

Sen ir máis alá, Sabela, na i de Xoán o Baptista, é presentada coma 

maniña. Deus fai que empreñe .. O seu home, Zacarías, f ica mudo ata 

que o nena naza, impotente para pronuncia-la palabra xeradora. A 

matriarca Sarai , muller de Abraham, fica preñe cando intervén o anxo 

de Deus, descrito coma tres personaxes que visitan ó patriarca, e Sarai, 

agachada na tenda de campaña, ce iba unha gargallada de 

incredul idade.Tamén Ana , nai de Samuel, concibe da forza ou espirito 

de lavé, aínda que o seu home, Elcaná, segue a intenta-lo imposible. O 

fisiolóxicos, que a tradición adscribe a María sen reparos de ningunha 

especie, menos inconvenientes: os síntomas do embarazo, a lactancia 

do Nena, etc?". 

Con relación á virxindade despois do parto, nada din os textos bíb licos, 

onde, en cambio, aparecen ata sete irmáns de Xesús, catro homes e tres 

mulleres, estas sen os nomes propios (¡). Mentres que luteranos e 

anglicanos din que son irmáns, fil ias de Xosé e de María, os católicos 

romanos vémonos abrigados a confesar que son curmáns, sen que as 

autoridades eclesiásticas ousen traducir así e manteñan o pudor de 

chamarlles irmáns para lago dicir que só eran parentes. Biblistas 

católicos tan ponderados coma o vello Rudolph Schnackenburg, 

cambiou de opinión. 

En definitiva, valería aquel dictame que dera en 1968 un tal Joseph 

Ratzinger, hoxe can Cérbero da Curia romana. Referíase ó mito da 

mesmo lle pasou _ a Manóah, suplantado pala Ruah no intento non .filiadón divina física, fórmula "en extremo desafortunada e 

conseguido de traer a Sansón ó mundo. Por suposto, sempre é estéril a 

mu ller, nunca é maniño o home, principio activó que nunca falla. 

Algu~n retrucará que o evanxelista Mateo (1,18-25) fala do nacemento 

milagroso de Xesús, citando ó profeta lsaías (7, 10-14), quen, 700 anos 

antes, anunciou a concepción virxina l do Mesías. Oue en asunto tan 

importante pa"ra o pobo xudeu, a tradición xudía non saiba nada 

durante sete séculas, dá que pensar. Os biblistas afirman que o texto 

isaiano soamente se refería ó herdeiro do incrédulo rei Acab, e non a 

ningún personaxe do futuro. 

lsto en canto á virxindade antes do parto. Verbo da virxindade no 

parto, xa o teólogo Karl Rahner xa afirmaba en 1960 que a primeira 

mención deste feito procede dos evanxeos apócrifos e denuncia o 

perigo de caer no docetismo, herexía que dicía que Xesús só tiña un 

carpo aparente. Rahner pregúntase: "¿Por que han ser outros feitos 

equivo.cada". Rotundo, conclúe sobre o mal~ntendido mitolóxico sobre 

a virxindade de María: "A filiación divina de Xesús non se basea , 

segundo a fe eclesial, en que Xesús non tivo un pai humano; a doutrina 

sobre a divindade de Xesús quedaría intacta se Xesús nacese dun 

matrimonio humano normal. En efecto, a filiación divina da que fala a 

fe non é un feito biolóxico, senón ontolóxico". É dicir, a virxindade non 

é un adorno persoal de Miriam de Nazaré, senón un atributo do seu 

filio.Non informa sobre un feito biolóxico, senón que indica que con 

Xesús principia a nova humanidade. Xaora que se pode crer na 

virxindade de María entendida coma un símbolo teolóxico de que o 

reinado de Deus chega, do trinque, coma obra do Materno Espírito. 

A mitoloxía virxinal vén propiciada por esas virxes-nais das deusas 

mediterráneas da fertilidade, pasando os seus atributos á marioloxía. 

Nelas, o fundamental é o sexo. Pero disto, acaso outro día. _ ... .... .... .. . 



Tintxu 

ANO SANTO E XACOBEO 
Tal como estaba previsto, o 30 de decembro celebrarase, outra vez, 

como cada ano, a festa do traslado milagreiro dos restos do apóstolo · 
Santiago desde Palestina ata Santiago e o 31 toca volver a abrí-la Porta 
Santa. Desta volta o arcebispo de Santiago seica vai contar con moi bos 
axudantes, incluíndo a monseñor Rauco, que xa ten experiencia niso. O 
comisario europeo Marcellno Oreja hai máis dun ano que está ofrecido 
a esta romaría e non seise tamén lle tocará a-Aznar ou a algún dos seus 

colaboradores, que non en van abren estes días novas vías de 
comunicación para os devotos do xacobeo, sexan ou nor peregrinos do 

ano santo. 

¿Por que un año é santo? 

Ou sexa, que isto volve a empezar. 

Estamos de cheo, outra vez, no cerne 

da actualidade. Desta volta Pérez 

Varela parece que arma menos 

rebumbio có seu predecesor Vázquez 

portomeñe e, de entrada, xa asinou un 

armisticio co arcebispo, para non se 

pisaren o terreo. 

Mande as súas respostas inxeniosas ó apartado 980 de Santiago 

Pero a imaxe está xa creada, desde o 

93, e para o conxunto da paisanaxe xa 

desapareceu o Ano Santo 

Compostelán, que tanta devoción 

suscitou ó longo dos séculas e afnda 

segue senda· motor de moitas 

peregrinaxes. E to.dos se lanzan, con 

···············e 

ímpeto renovado a gaña-lo xacobeo, que, como todo o mundo sabe, consiste en 

achegarse a Galicia, visitar Santiago se se tercia e pegarse unha cara mariscada (que 

será boa, se hai sorte), mercar viña Alba riño se hai con que (ou Ribeiro, se o presuposto 

é máis cativo); de paso ·pódese probar tamén a empanada e mailo polbo. 

Por isa as autoridades van empezar a contar millóns e millóns de peregrinos ou 

visitantes. Para isa xa lle encargaron a festa ó ramista habitual, o veterano Xerardo 

Rodríguez, ben introducido entre os axentes dos cantantes de moda_ (¿non recordan as 

romarías da Galicia, Terra Única?) e en perfecta sintonía con tódolos notables do país 

(que para isa percorre cada semana Galicia para o mundo). 

Así que xa empezaron_ a anunciárno-los concertos dos _roqueiros de sempre, a poder ser 

anglosaxóns, completados polos concursiños de gaiteiros e demais nas diferentes 

comarcas. Tamén se multiplicarán o.s congresos, rallies e concentración, moteras, que 

seica son novas manifestacións do espirito xacobeo. 

E ¿os nasos bi~pos?. Moi ben, gracias. Van organizar outra vez as peregrinacións 

excursións parroquiais, arciprestais ou diocesanas, para entrar nunha catedral 

ateigada de xente de paso, para asistir a unha liturxia absolutamente desfasada. E 

nisto o novo arcebispo non mellorou nada do que ofrecían os anteriores. Tamén se 

repetirá a Xornada Mundial da Xuventude, no Monte do Gozo, co Papa, se é posible. 

Ou sexa, que todo irá coma sempre ou coma nunca, que xa se sabe que agora España 

vai ben. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Velaquí un pobo inxenuo 

chamado Estados Unidos 

que USA se di en inglés: 

inxenuos pero atrevidos. 

2. Senda un pobo de estranxeiros 

difícil foi a unidade 

e os "usacas" avanzaron 

a forza de vontade. 

3. A ese tal voluntarismo 

chámanlle, segundo eu sei, 

o "home" feíto a si mesmo: 

"american w.av of life". 

4. Varias sectas europeas 

o Atlántico ch~garon 

no século Dezaoito 

e ali mesmo asentaron. 

5. Ambiciosos de conquistas 

fixeron a gan fazaña 

de ir ó "Far West" ou Oeste 

que o mar Pacífico baña. 

6. Fixeron a propaganda 

con películas do Oeste 

onde matan indios a eito 

pois seica son unha peste. 

7. E un pobo de granxeiros 

convértese en im_perio 

pala relixión e o dólar 

apoiado, e isto é serio. 

8. Feble unidade interior: . 

cando hai crise, coma agora 

ese conxunto de tribos 

buscan un conflicto fóra. 

9. E así o orgullo patrio 

os ianquis levan consigo, 

·e para amasarse unidos 

.crean o indio inimigo. 

10. Hoxe son os iraquís, 

mais non sexamos ilusos: 

tamén' o é Fidel Castro 

e ante foron os rusos. 

11. Pobo moi individualista 

os Estados da Unión 

procuran a prepotencia 

fundados na tradición. 

12. Estructura relixiosa 

de sectas moi puritanas: 

máis grave ca un xenocidio 

é fornicar coas paisanas. 




