
"¿Por que non xulgades por vós 
mesmos o que cómpre facer?" 
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EDITORIAL o REINADO DA XUSTIZA 
AVANZA Durma ou acorde a semente xermola e medra. Pouco 
a pouco. Leámo-lo sinal dos tempos: os torturadores do 
planeta dormen menos tranquilos. Poden seguir facéndoas, 
poden seguir coas súas limpezas étnicas e ideolóxicas, pero 
calquera tribunal desta terra poderá reclamalos e perseguilos, 

_ as súas víctimas inocentes non son súbditos e propiedade 
súa, senón cidadáns do mundo e patrimonio da 
humanidade. 
Non importa demasiado que a Pinochet non se lle poida 
xulgar desta volta polos crimes cometidos antes de 1988. 
Nin sequera que o enfraquecemento dos cargos leve a que 
o goberno britá~co decida ó cabo no_n extraditalo. 
Sexamos positivos: o funda.mental é o principio que se 
establece. A xurisdicción universal para o · xenocidio e a 
tortura. Péchase o ciclo iniciado na Revolución Francesa 
coa declaración dos dereitos do home e do cidadán, 
actualizado trala segunda guerra mundial coa Declaración 
universal dos dereitos humanos, redondeado ·por fin co 
tratado contra os tratos crueis, inhumanos ou degradantes. 
Ata agora, para aplicar esas grandes normas, falábase da 
necesidade de Tribunais Internacionais. Agora calquera 
tribunal poderá apresar e xulgar a un torturador, exercese 
onde exercese. 

Exi liados chilenos celebran o fallo 

Po_r iso resulta patético que esta victotria da humanidade e 
do humanismo se producise a pesar do Vaticano, a pesar da 
presión exercida por Roma sobre a xustiza británica para 
que declarase -por razóns humanitarias- .inmune ó 
exdictador. . 

Estamos convencidos que poucas veces a postura dun 
goberno Vaticano encarnado na figura do seu portavoz e 
membro do Opus Dei, Navarro Valls, resultou estar tan 
afa tada da sensibilidade común dos seus fieis do enteiro 
planeta, mesmo dos que teñen unha postura máis moderada 
e unha práctica máis tradicional. En todo este proceso o 
catolicismo sentiu, ó escoitar ó Vaticano, vergoña allea .... e 
propia . 

Daniel López Muñoz 

OTRASNO A. MULLER, A GALIÑA 
E MONSEÑOR Xa hai tempo que anda 6 
patrón cabreado porque somos cada vez menos. 
A única raza galega que disque ten agora cert6 
futuro é a da vaca rubia e iso porque anclaron aí 
atrás en coidados intensivos. As outas razas 
galegas, a castafia raigona, a mazá_ de tres en 
cunea, os santiaguiños . das . rías e nosoutros 
mesmos, tan étnicos e enxebres, témolos diiñas 
contados. E a cousa ten o seu aquel, ·porque esta 
alerta vermella · do poder ·sobre a posible 
extinción dos galegas e galegas, vén cun chisco 
de retraso histórico, cando xa nos teñen 
convencido hai tempo de que esta terra non ten 
gran cousa de orixinal nin de enxebre e que, se 
algo tiver, pouco importaría se desaparecese no 
mar da universalida:de _anglo hispánica. · 
As mulleres galegas paren pouco, ¿por qué será? 
Saíu aí atrás un bispo que exerce na terra de Gea 
Escolano, e non lle fai de menos ó noso 
arroutado monseñor, dicindo que o modelo de 
l:J!tiller é a ama de casa, vamos, que a muller e a 
galiñ°a na cociña, que qué é iso de anclaren a 
traballar por fóra, como se de seres iguais ós 
homes se tratase. 
Cantan as. crónicas -¿será de todo certo?- que 
aquel monseñor, de nome Gaseo, ere que non só 
somos diferentes, senón que, a forma perfecta da 
muller é a de ama de casa ' ou sexa que debemos . 
ser desiguais en dereitos e oportunidades, e, 
ademais, con elas na casiña, o paro amañaríase de 
contado. 
O bo desta xente é que ten un conservadurismo 
tan prinl.ario e exento de malicia, que ousa:n 
dici-lo que outros pensan e ·non din, co cal 
resultan de gran · utilidade: serven para medi-la 
capacidade xurásica que aínda queda nos 
recunchos da dereita española. 
Afortunadamente hai voces na Igrexa que fan a 
análise inversa, a da ur'.xente igualdade, unha 
igualdade compensatoria para a muller: parece 
mentira que indo España tan ben non se. teñan 
artellado os medios para que nunca máis, en 
ningunha circunstancia, concibir e parir sexa un 
atranco, desvantaxe, traba, demérito ou pexa , 
para que calquera muller poida, querendo, 
desenvolver . en igualdade de -__fondicións a súa 
carreira laboral e profesional. 
Se o señor monseñor fose muller e. ama de casa, 
non sería monseñor, aínda que iso sí, tería máis 
sentidiño. 



A PALABRA . 
Le 24, 13-35 

Aquel mesmo día dous deles ían camiño de Emaús, unha 

aldea que está a dez quilómetros de Xerusalén.Ían falando de 

canto pasara. E resulta que mentres parolaban e discutían, 

Xesús en persoa, achegouse e camiñaba canda eles. Pero os 

seus ollas estaban incapacitados para o recoñeceren. Entón 

preguntoulles: 

-¿De que ides falando polo camiño? 

Eles pararon cun semblante moi tristeiro, e Cleofás, un deles, 

respoudeulle: 

-¿Seica es ti o único forasteiro en Xerusalén, que non sabe 

nada do que pasou ali durante estes días? 

El preguntou: 

-¿De que, lago? 

Eles contestaron: 

-Do asunto de Xesús o Nazareno, que foi un profeta 

poderoso en obras e palabras, ante Deus e ante o pobo todo; de 

cómo os nasos sumos sacerdotes e demais xefes o condenaron 

a marte e o crucificaron. Nós esperabamos que el fose quen 

liberase a Israel; pero xa van alá tres días desde que pasaron 

estas causas. Claro que algunhas mulleres das nasas déronos un 

susto, porque foron ó risca-lo día ó sepulcro, e, ó non atoparen 

o carpo, volveron falando dunha visión de anxos, que lle 

aseguraron que el vive. E algúns dos nasos alá foron ó sepulcro, 

atopando todo como as mulleres dixeran; pero a el non o vi ron. 

Entón díxolles: 

-¡Que parvos e lentos sodes para crer todo o que anunciaron 

os profetas!. E lago ¿non cumpría que o Cristo padecese todo 

isto, antes de entrar na súa gloria? 

E comezando por Moisés e tódolos profetas, foilles 

interpretando o que as Escrituras falaban del. 

Ó entraren na aldea onde ían, fixo como quen quería seguir 

para adiante. Pero eles porfiáronlle dicindo: 

-Quédate connosco, porque se fai tarde, e a noite bátase 

enriba. 

Quedou con eles. E mentres estaba na mesa, colleu o pan, 

bendiciuno e partiuno e déullelo. Entón abríronselle-los ollas e 

recoñecerono; pero el desapareceu. E dixeron: 

-¿Non ardía o naso corazón, cando nos falaba polo camiño, 

i nterpretá ndono-las Escrituras?. 

E levantándose axiña, volveron a Xerusalén. Alí atoparon os 

Once reunidos cos seus acompañantes, que dicían: 

-É certo, o Señor resucitou e aparecéuselle a Simón. 

Eles tamén contaron o que lles pasara polo camiño, e como 

o recoñeceran en parti-lo pan. 

BOANCJ\IA 

O ECO 
fv1anue/Regaf Ledo 

CAMIÑANTES 

Andamos tristes e derrotados, 

nótasenos no andar do carpo, 

nótasenos no xeito de falar, 

nótasenos no aire de desespero 

co que aliamos canto nos bate nas mans. 

E a causa non é para menos: 

ollemos para onde aliemos 

todo promete escuridade e marte. 

l k..J~~ICIJ"'r.: "-----:..-~~~~ .... -~---~~is; Feliz pascoa 

...__..;.___,_~~~·~~~~__._.. 

Si, Xesús de Nazaré morreu, 

acabán'lolo de matar, 

os seus sañas de irmandade fonda e radical 

están diariamente tripadas 

polos nasos pés _insolidarios. 

É certo, hai detalliños por aí, 

que nos anuncian que non todo está marta, 

pero ¡que é isa 

ó lado· da inmensa lousa que nos cobre! 

Somos tal cal, camiñantes de Emaús, 

parvos e lentos seguramente 

para ver e entender, 

para crer a fondo no novo de Xesús. 

~ cómprenos -¡ Deu? nola dea !-

. a proximidade de Xesús 

e dos que sentaron xa na súa mesa turadora. 

A ver se nos arde o corazón 

nos ferven as mans e mailos pés, 

e lago talamos quentes do vivido 

de liberación 

a carón do resucitado e de canto o anuncia e evidencia. e ............ . 
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APENEIRA 

Visitamos San Amaro, o seu cemiterio, 

camiño da Torre de Hércules, para apousar 

uns minutos a carón da tumba de LUÍS 
SEOANE. que finou o 5 de abril, hai 

agora 20 ·anos. San Amaro un santo galega 

de nome celta que significa "inmortal", e 

abofé que este camposanto é un sinal de · 

inmortalidade, mesmo por algúns dos restos 

que recolleu, alí soterrados: Pondal, Curros, 

Murguía e os seus fil los, Antón Vilar Ponte, 

Ánxel Casal e moitas ·e moitos outros 

pe'rsoeiros. Na ilustración a homenaxe que 

Seoane fixo en 1944 á Torre de Hércules. 

Nestes días podemos saborea-la "Xira de nunca acabar" de BOB DVLAN 
(1941) na mesma Compostela, o 9 de abril. Este compositor, que marcou un novo 

rumbo no "rock and roll" dos setenta -insuflándolle unha forte carga social e un 

xeito popular-, segue creando letras moi traba liadas cunha voz .nasal pero 

comunicativa dunha música que endexamais pasa de moda, influíndo en músicos 

como Bruce Springsteen -que tamén actuará en Galicia este ano. 

No DÍA DA SAÚDE 
chamámo-la atención sobre a 

xenerosidade na doazón de órganos na 

que Galicia é pioneira neste xesto de 

solidariedade e tamén na investigación 

médica, sobre todo no Hospital "Juan 

~analejo" de A Coruñ-a. Pero son moitos 

os enfermos que seguen agardando, máis 

dun ano un 170/o dos de fígado e un 3,5 

os- de pulmón: Pero aínda seguimos senda 

remisos: unha de cada cinco familias 

péchanse ás doazóns. Son moitos os 

enfermos que marren antes de recibi-lo 

órgano pero os que máis están esperando 

son os de riles. Na foto os doutores do 

"Juan Canaleja" responsables do 

transplante simultáneo de corazón e 

fígado e que preparan o · primeiro en 

Galicia de pulmóri. 

De "espléndido SERVICIO Á IGREXA DE XESÚS EN 
GALICIA" cualifica o Bispo de Tui-Vigo, na foto, o us~ do naso idioma: 

"pídovos encarecidamente que deades os pasos acertados e decisivos no progresivo 

uso do idioma galega na liturxia e nas demais accións pastarais ... pedirei a 

conveniente colaboración do consello Presbiteral" así o recolle .o "Faro de Vigo" o 15 

de marzo. Nesta liña iluminadora segue a escribir en "La Voz de Galicia" (o día 20 de 

marzo) Miguel Anxo Araúxo, agora sobre a verdadeira dimensión do "presidente da 

Conferencia Episcopal" cómo "primus inter pares", desmontando todo ese tinglado 

que montan os medios de comunicación sobre a· acaparación de poder pala banda 

dalgúns bispos. Quen pode aleccionarnos de humildade e sinxeleza no ·servicio 

episcopal é Antonio Peteiro, Arcebispo de Tánxer que, do 12 ó 15 de abril falará en 

Mondoñedo-Ferrol. 



Vai inaugurarse o AQUARIUM FINISTERRAE, a carón da Torre 

de Hércules onde foron .aproveitadas unhas cetarias para r~producir toda esta 

inmensidade. Son respectados tódolos ciclos de vida dos peixes propios deste 

ecosistema, pescadas, lagostas, raias, etc., así poderemos segi.Ji-lo seu propio ritmo 

de reproducción e crecemento en cada unha das estacións, sen as interferencias 

. destructivas doutros acuarios. É unha prolongación. da "Casa das Ciencias" da Coruña 

que non deixa de sorprendernos con novas descubrimentos do naso universo. Na 

ilustración unha reproducción a través do ordenador da Torre de Hércules nunha 

noite de verán deseñada por En~ique e Pedro Cabarcos. 

As .primeiras ELECCIÓNS 
EN ALXERIA, o día 15, sen a 

interferencia do exército desde que este 

crebou o turno democrático en 1991 

apeando do poder á Fronte Islámica, 

están a crear un clima de esperanza 

despois de tanta marte. A víctima segue 

a se- lo pobo: cen mil martas nestes 8 

anos froito do fanatismo dos islamitas e 

do poder mili.tar, todo ni.Jn ambiente 

arrepiante no que a cultura bérber 

tamén está a sufrir este escurantismo. 

Nesta ampla rexión de Cabilia, de 8 

millóns, de habitantes queren que se 

oficialice .º seu idioma, o tamazigh, 

agora penalizado, fronte a imposición do 

árabe literal auspiciada polo poder: 

Os pobos non esquecen os seus heroes e o día 10, Méx_ico lembra a EMILIANO 
ZAPATA, que foi asasinado esa data do 1919. O que fara un loitador a pala 

reforma agraria, contra os plantadores de zucre que roubaban as terras ós labregos e 

a dictadura, en primeira liña a pral da xustiza e do autogoberno de Morelos. Agora os 

zapatistas queren converte-la guerrilla en partido sempre· que camiñe cara un México 

novo no que estean integrados tódolos indíxenas e o estado sexa desmilitarizado. O 

mesmo día que na Nicaragua veciña fan memoria doutro revolucionario, César 

Augusto Sandino, nos 20 anos de que a Fronte Sandin.ista puxese cerco ó dictador 

Somoza como se fose a revancha polo asasinato daquel en 1934 nas mans dun dos 

primeiros Somozas eco beneplácito de EEUU. Na foto Zapata preside a mesa referendo 

que o colectivo "Augasuentes" de Lugo organizou, o 21 de marzo, para que os 

mexicanos votasen· a pral dos pobos indíxenas. 

Alfonso Blanco Torrado 

A ''111 VOLTA DO 
BAIXO MIÑO", os días 24 e 

25 de abril, convídanos a calle-la bici 

para disfrutar das primeiras semanas de 

primavera. É unba proba non 

competitiva de ·dúas etapas de 75 Km. 

cada unha. O 24 pernoctarase no Monte 

Aloia. O obxectivo é gozar de natureza, 

bici e amizade. Aconsellase rodar en 

grupos. de 2-3 mínimo e a teima é 

chegar. A saída e meta son na Guardia e 

organiza o Clube ~e Montaña "Niño do 

Corvo" (Teléfono de contacto: 608-88-

27-09) 

_ ............. . 
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EDUCACION 

A EDUCACIÓN VAi PRA ADIANTE .... ; 
No últ.imos tempos, todo parece confabularse p~ra que o ensino público 
adquira un alarmante nivel de deterioro. Os novos plane.s de estudio 
pillaron en fóra de xogo orzamentario ó goberno conservador, hai outras 
prioridades . . O propio ambiente sqcial dos neno_s é nenas-esa crise 
indefinible de valores e criterios- e a desmotivación dos ensinantes 
contribúe a un panorama desolador, no que ~os xogamos moito. 
O descontento parece extenderse a tódolos niveis de ensino. 
Recentemente 23 directores de Centros da provincia de Ourense poñían
a súa dimisión enriba da mesa do conselleiro Currás. Pero na educación 
irtl'antil, de acordo co informe que acaba de publica-la CIG 6 descontento 
dos profes ores é moi grande: un 90% dí ter detectado grav.es carencias os 
seus centros. 
O ·caso é que onde hai edificio non hai medios, pero hai lugares onde non 
chega a haber edificio, como o Caso de Cambre, onde este mes se 
organizaron manifestacións cunha asistencia máis que notable de alumnos, · 
pais e profesores (ve-lo manifesto nesta mesma páxina. ~este caso o IES 
nº2 tiña que estar féito p~ra outubro do pasado ano. Reiteradas promesas 
e incumprimentos levan á situación actual na que próximos ó remate do 

1 curso o edificio non ten traza de estar rematado para o seguinte. 
Todo isto resulta máis lamentable porque a aparencia é que non falt;xn 
cartas. A cultura de escaparate e grandes eventos non para de aumentar. 

MANIFESTO DOS AFECTADOS/AS POR UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 
QUE NUNCA CHEGA· 

A quen corresponda, a quen competa e a quen decida: 
As nais e pais, os alumnos e alumnas, os profesores e profosoras de secundaria do Concello de Cambre, quixeramos 

seguir confiando en vostedes, señores que nos gobernan; pero xa non podemos. 
Levamos un curso de ensinanza en precario, de centro e centro, de horario en horario, de despacho en despacho, 

de promesa en promesa. Asistirnos ó triste espectáculo da clase política exculpándose e mandando balóns fóra, 
dicindo que a responsabilidade é sempre da administración rival, sexa autonómica ou local. 

Dixéronnos hai un ano que teriamos un centro novo de secundaria para este curso que andarnos. Era dificil de 
crer. Pero confiamos. Despois que era cousa de pasar un trimestre de prestado, en horario de tarde-noite e en 
pupitres de primaria. Soaba abando falso, pero crémolo: Despois que para marzo e que, mentres, podiamos ir a outro 
centro tamén de.prestado. Agora disque é para o verán. Pero xa, polo camiño, fomos perdendo a confianza toda. 

No que si seguimos crendo, pol? que si seguimos apostando, señores gobernantes, é por unha escala galega, 
pública, aberta e gratuíta, de calidade para todos e todas . E por iso estamos aquí facéndonos oír. Sabemos que 
vostedes non teñen os nosos problemas, que a escala privada lles resolveu a súa papeleta familiar hai anos, pero non 
todos témo-la súa forma de concibi-lo mundo, nin a súa nómina. 

Así que aquí nos teñen agora pedindo, esixindo, o elemental. Escofaridade normalizada e digna de tal nome para 
os nosos fillos e fillas. E unha razoable, básica, mínima, eficacia na xestión das obras públicas educativas: porque un 
mes, ... vale, un trimestre ... de acordo, _un semestre chégalle ben, dez meses, .... tragamos, pero nin un minuto mái_s 
de retraso. E se queren xogar co noso instituto, especular coa inauguración en tempo de elec_cións fágano, pero 

. querémolo ... xa, rematado, equipado e en condicións. 
A í que, por esa boa causa, e mentres non o vexamos claro, corixurámonos a da-la lata, a facernos notar, sentir e 

oír, e a que tódolos electores deste país saiban o que pasa aquí e vaian tomando nota. 
En Cambre , a vintecinco de marzo de mil novecentos noventa e nove, a cento setenta días do comezo do novo 

cur o e colar. 

Cordialmente indignados, 
Os afectados e afectadas, País, Nais, alumnos e alumnas, profesores e profesoras do IES nº 2 de Carnbre 



Xesús na E.S.0. 
Naque! tempo Xesús subiu á montaña e sentando nun gran 
penedo deixou que os seus discípulos se lle achegasen. 
Despois, tomando a palabra, ensinounos dicindo: 

"En verdade, en verdade vos digo que' serán venturosos os 
pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Ceos . . 
Que serán venturosos os que teñen fame e sede de xustiza, 
porque eles han ser saciados.-Venturosos os que teñen 
misericordia, pórque eles acadarán misericordia. Venturosos 
os perseguidos por mor da xustiza, porque deles é o Reino 
dos Ceos ... 

Entón Pedro interrompeuno para dicir: 
¿Ternos que · o saber de memoria? 

E Andre dixo: 
¿Ternos que escribilo? 

.E Santiago dixo: 
¿Ternos que examinarnos disto? 

E Felipe· dixo: 
Non teño papiro. 

E Bartolomeu dixo: 
¿Ternos que cho entregar? 

E Xoán dixo: 
¿Podo ir ó servicio? 

E Xudas: 
¿E is to para que serve? 

Entón, un de tantos fariseos presentes, que nunca ensinara~ 
pediu ve-la Programación de Xesús e, ante o abraio do 
Mestre, inquiriuno nestes termos: 
¿Cal é o teu nivel de competencia curricular? ¿Como atendes á 
diversidade? ¿Como deseñáche-la motivación de intereses de palestinos 

e xentís? ¿ Qu.e significatividade ten o material de aprendiz axe que 

pretendes ensinar? 

A Xesús enchéronselle os ollos de bágoas e, elevándoos ó 
ceo, pediu ó Pai a xubilación anticipada. 



""' CRONICA 

"GUATEMALA, NUNCA MÁIS" 
O día 26 de abril fará xa un ano do brutal asasinato na cidade de Guatemala de Juan Gerardi, bispo 
auxiliar da Arquidiócese de Guatemala e o director pastoral da Oficina de Dereitos Humanos de dita 

arcebispado. Dous días antes presentara na Catedral Metropolitana os catro tomos do Informe REMHI 
(Recuperación da Memoria Histórica) que titulaba H¡Guatemala, nunca máis!~' Este documento era unha 

asignación pendente no proceso de paz iniciado coa sinatura dos Acordos de Paz en decembro de 1996. A 
Oficina de Dereitos Humanos da lgrexa tiña esta débeda. co pobo maia: ser voz dos sen voz denunciando 

as masivas violacións dos Dereitos Humanos en Guatemala nos trinta e seis últimos é]nos e dun xeito 
especial entre os anos 1978 e 1983. Pero tamén esta institución · da lgrexa tiña que ser voz dos sen voz para 
reclamar castigo para ós culpables, xustiza e reparación dos danos causados. Unha paz sen estas premisas 

sería unha paz de cartón pero nunca unha paz firme e duradeira. 
uGuatel}1ala, nunca máis" foi obra de seiscentos monitores que se moveron por todo o país e recol/eron 

5180 testemuños a través dos cales se denunciaron feítos de violencia (principalmente de carácter 
colectivo; contra comunidades e grupos) que supuxeron a destrucción masiva de pobos indíxenas maias e 

de grupos campesiños; feítos de violencia que superan tódalas provisións de horror. 

Algú.ns datos da violencia 
N o eu pr imeiro tomo o informe 

desvéla1-:ws algúns do horror e os seus 
efectos obr;e a poboadón. Un horror 

que o informe atribúe ~un 90% ó 

Exército e ás fo rzas paramilitares e 

nu n 10% ás organizac10ns 

gu rrilleira . Estes son algúns datos: 

-Houbo unha represión selectiva 

sob11e o lidere populares (mestres, 

ecretario catequi ta , alcaldes 

auxiliares, promotores ... ). Esta 

represión levou con igo torturas, 

secuestros e asa.sin.atas. 

-Houbo tamén persecución das 

farn.üias destes .lideres populares. 

-Tamén se realizou violencia sobre ministros de Defensa e Gobernación, 
as comunidades ás que se cualificou 
de guerrilleiras ou simpatizantes da 
guerrilla. . . Violencia que levou 
consigo masacres colectivas e · 
indiscriminadas sobre anciáns/ ás, 
homes, mulleres e nenos; e tamén 
unha política de "terra arrasada" 
queimando colleitas, matando 
animais, destruíndo casas e 
aniquilando todo o tecido 
comunitario. 

- Tamén houbo desprazamentos 
internos e exter~os da poboación 
que afectaron a preto de dous millóns 
de persoas. 

Pero o informe fai unha énfase 
especial na violencia contra mulleres 
e nenas. A esta violencia caliñcaa o 
Informe como "a destrucción da 
se_mente" porque o seu fin era mata
la futuro do pobo. As descricións das 
testemuñas inclúen verdadeiras 
atrocidades: calcinación, lesións por 
m achete, descuartizamentos, 
traumatismos craniais, violacións . . . 
As mulleres preñadas tamén foron 
obxecto moi frecuente de 
crueldades, burlas e humillacións. 

Os mecanismos do horror 
O tomo II de "Guatemala, nunca 

m ái " está adicado a desvela-los 
m ecanismos da violencia preparados 
·polos presidentes do . Go8erno, 

e altos cargos do _Exército. Así eréase 
baixo o seu mandato un importante 
servicio de intelixencia encargado de 
planificar e executar tanto horror. 
Interesante de subliñar é a 
implicación da mesma poboación .nas 
masacres dos seus irmáns. Dende ·a 
creación nas aldeas de Comisionados 
Militares e Patrullas de Autodefensa 
Civil ata o recrutamento forzoso de 
mozos indíxenas hai un amplo 
campo de participación, 
ordinariamente forzoso, da 
poboación civil. O recrutamento 
forzoso levou consigo o afastame.nto 
dos mozos dos seus costumes e 
cultura. Pero sobre todo foron 
sometidos a unha forte presión 
psicolóxica que os levou a perder 
todo respecto á vida e a recibir toda 
unha formación contraria ó respecto 
dos Dereitos Humanos . Oficiais 
Jadiños ou mestizos, formados 
especialmente para estes labores con 
asesoramento internacional (o 
informe fala de EEUU, Israel, 
Taiwan, Arxentina ... ) levaron a cabo 
esta tarefa. Paga a pena ler no 
i.p.forme aqueles · testemuños que 
demostran o contido concreto desta 
educación para a violencia e o 
horror. 

Pero ¿Como puido o correr ·todo 
is to? Dunha mane1ra detallada 
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explícase no tomo III todo o 
contorno · histórico que permitiu 
tanto horror. Dende os tempos do 
saguinario conquistador español 
Pedro de Alvarado ata o momento 
presente, o informe preséntanos toda 
unha historia de violencia contra o 
pobo maia. Pero esta violencia aínda 
creceu máis dende a independencia 
obtida no ano 1871. Os gobernos 
liberais que se sucederon dende esa 
época aumentaron a represión e 
explotación sobre este pobo. Entre os 
anos 70 e 80 a represión chega a 
límites insospeitados. As dictaduras . 
militares, ó serv1c10 do poder 
económico, ven un perigo- ós seus 
privilexios na aparición dos 
movementos populares e indíxenas, e 
tamén dos líderes cristiáns. Pasou o 
Concilio Vaticano II e Medellin e a 
Igrexa comezou unha evanxelización 
vencellada ó desenvolvemento 
popular sobre todo de campesiños e 
indíxenas. A Igrexa é unha forza máis 
emerxente neste mapa insurxente 
que dará orixe a toda esta estratexia 
contrainsurxente da que se fala nos 

· dous tomos anteriores. Así, 
"Guaten1ala, nunca máis" ofrécenos 
unha visión da historia de Guatemala 
dende a perspectiva dos oprimidos 
que debería formar parte dos 
programas educativos neste tempo de 
paz fume e duradeira. 

Desexos 
informe 

e peticións do 

Para a construcción dunha paz 
firme e duradeira, o Goberno, a 
URNG e a Sociedade Civil han de 
facer posibles unhas medidas a través . 
das cales descubra a inxustiza da 
violencia, o compromiso de non a 
repetir e o deber de · reparala. 
Especialmente importantes son · no 
informe as medidas que tenden a que 
os victimarios recoñezan as súas 
culpas e sexan obxecto de sancións 
sociais e de desmobilización no caso 
de militares ou cargos públicos. 

Manolo Sordo del Vil/ar - Ana Belén Iglesias Garrido 

Interesa tamén destaca-las medidas 
de .resarcimento e reparación das 
víctimas mediante medidas 
económicas, sociais e culturais. 

. Finalmente, compre dicir que 
segundo o informe os libros de texto 
han de recoller nas súas páxinas os 
resultados do REMHI e os que 
desvele a Comisión de 
Esclarecemento Histórico para da-la 
verdadeira versión de todo o 
acontecido en Guatemala. 

recol leron 5.180 
testemuños 

denunciando 
feitos de 

violencia 

Este é un rápido percorrido por 
"Guatemala,. nunca máis" que se trata 
de con':idar á lectura completa <leste 
documento asinado co sangue de 
Juan Gerardi. Lendo o informe, 
enténdese que apareceran persoas 
interesadas en querer acalar esa voz 
profética, causa que de ningún xeito 
acadaron. 

O pasado 2 de febreiro o congreso 
guatemalteco rendeu homenaxe 
póstumo a Gerardi concedéndolle a 

"Orden del Soberano Congreso 
Nacional". Pero a investigación sobre 
os causantes do crime segue en 
punto morto. 

De "Guatemala, nunca máis" a 
"Guatemala, memoria do 
silencio" 

No ano 1996, coa fuma da paz, o 
goberno guatemalteco 
comprometeuse a formar a EH 
(Com.isión para o Esclar cem . nt 
Histórico) co fin de investiga-las 
violacións dos dereitos humanos en 
Guatemala ó longo dos máis de trinta 
anos de guerra civil. O 25 de febreiro 
pasado o noruegués Cristian 
Tomuschat, no nome da CEH, 
presentou no teatro Miguel Ángel 
Asturias os .resultados das 
investigacións: "Guatemala, memoria 
do sile_ncio". Os datos corroboran o 
recollido en "Guatemala, nunca 
máis". O círuco asasino Xeneral Rios 
Mont, dirixente hoxe do FRG 
(Frente Republicano Guatemalteco) 
declarou á prensa a raíz da aparición 
do informe "Yo estoy muy 
tranquilo. . . El informe no me quita 
el sueño porque no tengo nada que 
esconder... ¿Quienes son estos -la 
CEH- para hacer señalamientos?". 

¿ Quen será agora a nova víctima na 
defensa dos Dereitos Humanos en 
Guatemala? 

-·····.·· .. ··· 
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ALIMENTACION, MEDIO AºMBIENTE E SAUDE 

Desde hai uns meses os medios de comunicación veñen facéndbse eco dos chamados 
productos transxénicos, productos creados en laboratorios.Para aclararnos un pouco ·as 

ideas sobre eles pedímoslles a Paz Cabanelas González e Coqué Saavedra Carbal/ido que . 
nos atendesen un tempiño.Elas son dúas mulleres que levan anos adicándose a 

cuestións de solidariedade internacional. Asistiron a encontros das Plataformas do 0,.7% 
do estado ademais de trabal/ar nunha tenda de f;omercio Xusto. Tamén teñen organizado 

diversos seminarios sobre o problema ·da fame e das relacións de poder no mundo. 
Desde o ano pasado en que estiveron no Foro contra a globalización económica e a 
OMC levan estudiando as consecuencias dos productos transxénicos tanto na nosa 

IRIMIA: Antes de dicirnos 
ningunha outra cousa ides ter 
que explicarnos que son estes 
organismos tranxénicos. 

Paz: Pois ben, son organismos ós 

que se lles modifican os seus xenes, o 

seu xenotipo; isto é aquela partícula 

que determina cómo somos: 

mo~enos ou loiros, de olios azuis, 

verdes ou castaños,. .. 

1: Xa entendo. Daquela ¿a que 
veu todo este rebumbio arredor 
des tes organismos?. 

Coqué: As grandes compañías 

multinacionais investiron durante 

todos estes anos inmensas cantidades 

d cartos no seu estudio chamado 

Em~eñerí~ Xenética. O problema 

xurdiu cando científicos, ecoloxistas 

d mais cidadáns comezaron a da-la 

voz de alarma en relación ós 

orgam mo tranx' nico - e as súas 

saúde como na nosa economía. 

consecuencias na nosa saúde e no 
medio natural. 

P:As multinacionais preséntanos 
como a solución ó problema da fame 
no mundo argumentando que 
aumentan a productividade dos 
cultivos. Pero a longo prazo iso non é 
certo, e o único que crea é unha 
maior dependencia ·dos labregos en 
relación ás multinacionais, 
empeorando aínda máis · a súa 
situación. 

1: Explicádenos un pouco mciis 
todo isto ... 

C: Mira, agora ternos ós 
represententes detas multinacionais 
contando as ventaxas que teñen estes 
productos, porque as plantacións 
será~ resistentes ás pragas. Pero o que 
non contan tan claro é que eles 
venden o pesticida que se usa co 
millo tran·sxénico. Ese pesticida mata 
todo menos ·a planta que ó ser 
manipulada resiste; pero ese pesticida, 
o terceiro máis tóxico, é o que 
inxerimos como alimento, sen falar 
dos labregos que teñen que aplicalo. 

P: Eles manipulan a semente e ti tes 
que mercárllela e tamén merca-lo 
pesticida que curiosamente venden 
eles tamén. 

1: ~ero ¿non hai científicos que 
estean alertando desta situación? 

P: Si, e de feito están pedindo 
tempo para estudiar con máis vagar as 
posibles consecuencias que poidan 

ter estes productos. Pero para as 
empresas o vagar significa perdas 
económicas, que non semellan estar 
dispostas a consentir. 

É máis, xa se sabe dalgúns 
problemas de contaminación 
ambiental xenética, pero desque · se 
denuncia ata qµe chega a sanción 
pasa moito tempo. E cando chega 
esta sanción só afecta ás terras da 
zona afectada, pero non ás outras nas 
que se usen os mesmos cllltivos. 

1: Asusta a idea de ve-lo poder 
réal que teñen estas grandes 
multinacionais. 

C: O certo é que os productos xa 
están no mercado, e os gobernos non 
toman ningunha medida. Por pór un 
exe~plo, recentemente ·a revista The 
Ecologist fixo un especial dos 
productos dunha das grandes 
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Monsanto. Esta multinacionais: 
multinacional consegmu, 
subornando á imprenta, evitar que 
non se imprimise nun primeiro intre. 
U nha vez impresa as dúas cadeas máis 
importantes de quioscos negáronse a 
distibuílas. Sen embargo, un grupo 
espafíol decidiu publicala e xa leva 

. tres edicións esgotadas. N ós estamos 
penden tes de recibilas para 
distribuilas por Galicia. 

1: ¿Qué están facendo a este 
respecto os gobernos? 

P: Nada. De momento xa hai uns 
50 millóns de hectáreas cultivadas de 
productos tra~sxénicos.Ademais é a 
propia OMC (Organización 
Mundial de Comercio) a que ebriga 
Ós países a acepta-la entrada destes 
alimentos. 

1: ¿Se ~os pedísemos que nos 
desedes cales son ó voso xuízo as 
razóns máis importantes para 
paraliza-la producción de 
productos orgánicos ... ? 

C: Pois nós daríamosvola 
encantadas. 

1: Pois adiante. 
P·: Aquí vola damos (aparecen no 

recadro) 
1: Recibimos recentemente 

unha carta na (edacción dun 
1nmego chamadó Unai, el 

. dicí~nos que ante todo hai que · 
procurar non perde-lo ánimo. 
Que sempre hai algo que se 
pode face~ por construír un 
mundo un pouco mellor. ¿Que 
podemos facer? Esa é a ete.rna 
pregunta. ¿Que podemos facer 
ante situacións coma esta . que 
nos desbordan? 

C: O primeiro descubrir que estes 
pro'ductos non son tan marabillosos 
como nos contan. Esa é parte da. 
batalla, que se e·stá tentando ocultar. 
Unha vez sabido isto cómpre 
manifestarse pedindo que se 
etiqueten. estes productos, que 
poidamos diferencialos _dos que non 
o son. Despois cada un que elixa qué 

Con Paz Cabanelas e Coqué Saavedra 

tipo de_ alimento quere dixerir. Se 
coma consumidores deixamos de 
mercalos, eles deixarán de facelos. E _ó 
deixar de facelos evitarémo-los 
grandes danos que estes pesticidas 
están causando ó medio no que 
vivimos que non é outro que a Terra. 

P: Conseguiremos tamén que se 
respecte a diversidade de xenes, que 
non se abuse do traballo infantil nin 
do adulto, que se respecten uns 
dereitos .laborais básicos que eles tan 

·a miúdo irrfrinxen para aumenta-las 
súas ganancias. 

O primeiro informarse ben, o 
segundo esixir cambios. 

1: Gracias por todas estas 
cousas das que nos infor·mastes, 
que axudarán a sermos persoas 
máis activas neste cachiño de 
terra no que nos tocou vivir. 

Paz e 'Coqué: Que así sexa. 

Os alimentos transxénicos e as patentes 
sobre as especies son unha seria ameaza 
para a agricultura tradiciona l 

¿POR QUE SE DEBE. PARALIZA-LA PRODUCCIÓN DE 
TRANSXÉNICOS? 

1 i?ola Biodiversidade. A Enxeñería xenética contribúe á de aparición da 
riqueza xenética que hai no noso planeta. 

2 Pola saúde e pola alimentación. Estanse desenvolvendo bacterias que 
xa son resistentes ós antibióticos. Por outra parte non estamos seguros dos 
efectos que producirán nos nosos corpos eses productos que comemos. 

3 Polos labregos. Terán que pagar prezos máis elevados polas sementes, as 
plantas e os anima:is que merqu~i;i. Non lles estará permitido reproducilos 
para a venda sen a autorizaeión das Multinacionais. 

4 Pola transparencia. Nin os productores nin os consumidores podemos 
elixir se os queremos ou non, pois carecen de calquera etiquetado que os 
identifique e os_ diferencie. 

5 Pola vida. Porque non sel).e pode pór prezo á vida. Antes de manipular 
calquera organismo o paténtano para asegurarse os beneficios, o que supón 
pór prezo á vida. Tanto con respecto a plantas medicinais· como con respecto 
ás plantas cultivadas (e seguramente razas animais), tanto a materia prima 
(sementes, por exemplo), como o coñecemento indíxena e campesiño, foi 
apropiado de balde ou . moi barato, mentres que hoxe en día, as 
transnacionais que comercian con sementes "melloradas" ou con medicinas 
baseadas neses recursos xenéticos gratuítos, esixen que se pague polo seu uso 
(protexendo a propiedade intelectual). Este feito agravará aínda máis o 
problema da miseria dos labregos do Sur. Actualmente xa se está comezando 
a patentar xenes de cara a súa posible comercialización, xenes analizados de 
mostras de sangue que lles extraen ós indíxenas. 

e .......... . 
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CON 1 OS, PARABOI AS 
E HISIORIAS Beatriz Cedrón Vi/ar 
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A CADA OUEN O SEU 
H ai persoas .ás que se lles saca o 

oficio nada ~áis que botándolles 
unha ollada por riba. N estes tempos 
de agora, nos que xa· non se estila o 
respecto nin polas sotanas, a cousa 
non é tan <loada. Mais cando este 
conto aconteceu aínda se gardaban as 
form~s . D e tódolos xeitos, Don 
M ariano era un adiantado en moitos 
aspectos á época: na que lle tocou 
vivir, incluíndo o tema da 
vestimenta. Así, nos tristes anos da 
guerra e da fame que a acompañou, 
ninguén xogaría un patacón a que 
tras daquel traxe gastado, a garavata 
diminuta pero no seu slt10 .e os 
zapatos escorados polo roce de 
infinitos camiños, agochábanse as 
ideas e os sentimentos da que din foi 

unha das mentes máis preclaras que 
deu a vila. 

Don Mariano era o que os 
entendidos chamarían un 
"filántropo", é dicir, quería xa non .ós 
seus veciños, serrón ó Home e gracias 
a eles vivía coidando as súas doenzas. 
Era o médico do lugar e aínda 
xinecólogo . segundo acreditaba o 
título asinado polo mesmísimo Rei, 
igual axudaba ós meniños a ve-la luz 
do noso ceo alternante de "nubes e 
claros" que compañía ósos pastos 
fóra de sitio por un golpe traizoeiro. 
Mantiña ·conversas sobre o divino e 
mailo humano coas forzas vivas da 
localidade, sinaladamente os cregos e, 
non sen antes soltar algunha 
xaculatoria no límite mesmo da 

blasfemia, acudía a horas propias de 
serenos a poñe-los seus 
coñecementos hipocráticos ó 
servicio dalgún paisano. 

Era unha persoa de ben, cos seus 
defectos, pero un home bo e 
xeneroso. Sucedía que, tendo erí 
conta a época histórica, tiña certa tara · 
social: malia ser querido por todos e 
amar ó seu próximo, Don Mariano 
era ateo, republicano e, inda por riba, 
todo o mundo o sabía. 

Así que, un bo día, foron cha~ar 
por el dunha das aldeas circundantes'. 
Co _ maletín enganchado ó cabalo, 
chegou a unha casa na que o 
agardaba unha familia presa- da 
angustia provocada pola nai enferma. 

Acompañárono onda a muller, na 
alcoba principal e o doutor escrutou 
entre as sombras. Viu a enferma, os 
fillos desconcertados, unha vella 
choromicando e un par de veciñas 
rezando polo baixo. Ó pé do leito 
erguíanse nunha mesma dúas 
estampas da Virxe iluminadas por 
unhas velas murchas. Ó redor da 
estancia, imaxes de santos ríxidos e 
solemnes, a maioría colocados ali 
para a ocasión, viñan arroupa- la 
do ente. 

Desprendeuse con respecto do 
sombreiro e antes sequera de 
achegarse á cama, díxolles ós 
prese.qtes, con voz firme pero calma: 

- Pagan o favor e todos eses santos q11e 
están ó redor vanmos sacando para fóra. 
- ¡Pero Don Mariano ! - balbuciron 
con medo atávico. 
- ¡Nin Don Mariano nin nada! Se a 
cousa sae ben - explicou - ía ser 
por obra dos santos. Se fose ·mal, 
sería pola miña causa. Así que 
sáquenmos fóra da habitación, que 
eu asumo toda a responsabilidade. 
E mesmo que eu non estaba 

presente; acredito que esta historia foi 
verdade. 



BIBLIA POPUI A.R 
GALEGA (BPG-110) 

O ARCO DA VELLA (Xénese 9) 
Tralo diluvio, vai nacer, con ese bautismo cósmico, unha nova humanidade 
centrada nun novo Adam: Noé . Pero o mundo xa non será un paraíso no q·ue 
os humanos e mailos animais convivan. Os animais teñen que terlles respecto 
ós humanos, e estes necesitan matar para comer, cousa que non sucedía no 
paraíso. Non é unha humanidade nova do trinque, senón restaurada 1

• 

1 Deus bendiciu a Noé e .os seus fillos: -Crecede, reproducídevos e 
enchecle a terra. 2Que vos teñan respecto e medo os animais 
todos da terra e os paxaros do ceo. No voso poder están os réptiles 
todos a terra e os peixes do mar. 3Todo o que vive e se inove 
serviravos para mantenza. Dóuvolo todo, como vos dei os 
vexetais. 

Para un hebreo, o sangue é sagrado porque nel se contén a vida. O texto 
afirma, por dúas_ veces, a orde divina da creación: crecede e multiplicádevos. 
Pero ... ¡coidadiño con verte-lo sangue humano! e mesmo se prohíbe comer 
sangue dos animais2. 

4Mais non comeredes carne coa súa vida, quere dicir, co seu sangue. 
. STamén da vosa vida -do voso sangue-, pedirei eu as contas. Heillas 
pedir a todo ser humano da vida do seu irmán. 6Quen mate un ser 
humano, pola man dun humano morrerá, pois Deus fixo os seres 
humanos conforme a súa imaxe. 7Reproducídevos, crecede, 
espalládevos pola terra e sometédea3

• 

Aparece nestas liñas a leí tribal da vinganza. Pero a nova creación está posta 
baixo a bendición de Deus, malia o ser humano ser un pecador capaz de merecer 
un novo diluvio, mais non ... No canto da ameaza, unha nova alianza, concepto 
e palabra esta moi propia do documento sacerdotal. 

8Deus díxolle aínda a Noé e mais a seus :tillos: 9-Vou establece-la 
miña alianza convosco e cos vosos descendentes,- 10con tódolos 
animais que están convosco, os paxaros, o gando e as feras todas do 
monte, cantos saíron da· arca e agora viven na terra. 11 Fago 
convosco esta alianza: endexamais será outra vez destruída vida 
.ningunha polas augas do diluvio; non haberá outro diluvio que 
estrague a terra. 

E por se for un Deus esquecedizo, pendura do horizonte, coma un guerreiro, o arco 
das frechas en sinal de paz. Fermoso xeito de explica-lo arco ,iris, que en Galicia 
chamamos arco da vellC,l.4 

Xosé Chao Rego 

1 O .actual relato bíblico do diluvio 
depende de dúas fontes: o 
documento J ºl! iavista (do século X) 
e o documento posterior chamado P 
ou sacerdotal, do século VI. Os 
sacerdotes de despois do exilio 
babilónico crean leis de control e 
dalgún xeito chaman ·ó 
arrepentimento, por culpa da mala 
conciencia histórica do desterro, 
mentres que o documento J foi 
elaborado trala euforia do reinado de 
David e de Salomón.; é ma1s 
optimista. De feito, os versículo 1-º7 
deste capítulo 9 son da fonte 
sacerdotal e amasan certo carácter 
penitencial . 
2 Respectando e me'smo admirando 
a heroicidade de certas sectas cristiá 
que marren antes de facer unha 
transfusión de sangue, temo qu 
advertir que ese temor máxico ó 
sangue hoxe non está xustificado. Os 
hebreos crían que no sangue estaba a 
vida, pero hoxe sabemos que che 
poden cambia-lo sangue do teu 
carpo e meterche o doutra persoa, e 
segues a ser ti mesmo. Incluso non 

_ lles podían dar morcilla ou longaínza: 
o sangue era tabú 
3 Esta última palabra -sometede a 
terra-, non é do gusto dos actuais 
ecoloxistas. No meu folleto.:..angueira 
"Camiño verde, ecoloxía e 
creación", explico en detalle a 
cuestión. 
4 Vétula eeera unha divinde maligna, 
especie de brua, que sorbe .a auga das 
fonte. O seu vestido era de sete cores, 
o mesmo có da deusa Iris, que levaba 
as almas ó inferno. Estta Vella raptaba 
as mozas mais ga rridas,por iso o.s 
nenas caabamos cando aparecían as 
cores de Iris no ceo: "Arco da: vella / 
vaite de aí / que as nenas bonitas / 
non son para ti. 

_ ............... . 
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CARIJlS 

¿QUE SIGINIFICA "PEREGRINAR"? 

Saír de nós memos. Saír das nosas casas, saír das nosas 
parroquias, pobos, yilas e cidades .. 

a 'través dos outros peregrinos-compañeiros na súa 

cercanía, no seu falar e conversar 
Peregrinar é: poñerse en camiño 
Mais non é: camiñar só por camiñar. 

a través do descubrimento interior de mirar para· a 

propia vida e descubrí-lo sentido que lle estou 

dando ... Nin saír sen rumbo. 
Nin saír de calquera sitio. 

Per~ginar é un camiñar para chegar a tumba do 

Apóstolo Santiago, o Amigo do Señor -Xesús- e pola 

súa intercesión achegarmonos, relacionármonos con El, a 

través da conver;sión e da confesi~n da fe. Recibí-lo 

perdón que El nos regala, e abri-lo corazón de Deus Pai. 

Peregrinar é un sair ó encontro de Deus que é que nos 
chama e orienta o camiño da vida. 
Un deus que nos sae ó encontro no Camiño: . 

a través do cansancio e fatiga 
a través das privacións e carencias 
a través da natureza 
a través do silencio 

Vicente Cerdeiriña 

.. ............. ....................................................... · ............... .......................................................................................................................................................................... . 
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O CAMPO Redacción 

A agricultura na Axenda 2.000. Continúa o 
agravio, pero menos. 

Nin a visión triunfalista da Ministra de Agricultura, nin o negar ca/quera 
cambio. A situación de partida da agricultura galega en Europa é de claro 

agravio comparativo. Na Europa consolidada na q"ue se entrou no seu 
día, hai posicións de privilexio difíciles de mover na agricultura húmida 
(leite e carne) e depois da complicada negociación de Berlín continúan 

as diferencias: os países excedentarios seguen beneficiándose e a 
Galicia -dentro do mercado español- segue con trabas para produdr 

todo o que os seus mercados natura is reclaman. Ofrecemos esta 
avalia~ión rápida do acordo e intentaremos facer unha análise máis de 

vagar noutra ocasión. 

A carne: hai que aproveitar esta oportunidade. 
Quizais no mercado común da carne é onde hai máis navidades· que, ben 

aproveitadas,poden beneficiar ós nasos gandeiros. En xeral aquí cúmprese a 
tendencia. marcada de pasar dun sistema de prezos garantido_s a un sistema de 
axuda directa. 

Ata agora, polos límites de idade dos xatos, non era posible beneficiarse das 
vantaxes económicas, ·xa que aquí se matan moi novas. No sistema de 
intervénción de prezos resultaba imposible. Agora o límite de idade redúcese 
ós 9 meses co que resulta máis doado acollerse a algunha das primas - moitas 
e variadas- que se establecen . Increméntanse o número de dereitos e 
increméntanse as primas. 

N unha estimación rápida poderíase cuantificar esa posibl subve!1ción 
-combinando as diferentes modalidades- nunhas 200 ptas por quilo canal, o 
cal é realmente novidoso e positivo. Cómpre facer agora un esforzo de 
información e extensión. 

Por outra parte as primas por vacas nodrizas soben progresivam ente ( ata 33. 
277 ptas. no 2002), ó que hai que engadir unha prima estatal complementaria 
por vaca de carne aleitante. 

O leite: unha de cal e outra de area. 
Tamén aquí vai ir tor:nando carpo a tendencia a deixar de financiar a través 

do sistema de prezos de intervención e vaise ·tender ás axudas directas á 
producción. Concretamente van chegar ás 4 ptas por quilo de cota. 

Das ·ss0.000 toneladas de incremento 
de cota para España . calcúlase que 
200. 000 serán para Galicia. Pero o exceso 
actual de producción pódese estimar en 
430.000. 

Sen embargo ese aumento de cota, esa 
cota de máis, nori se vai poder acoller ás 
primas, polo que será un leite a prezo 
baixo. 

Non é para estarmos precisamente 
felices con esta nova situación. Mantense 

. o stato quo actual: seguirá. producindo 
excedentes quen xa os producía. E 
teremos que seguir importando lácteos 
cando aquí nos limitan a producción. 

e ······· ·· ···· 
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Levamos algo máis dun trimestre deste ano 99, santo e xacobeo, o 
último do milenio con esas denominacións, segundo todos se fartan 

de repetir. Pero un ten a impresión de que a celebración se está 
desenvolvendo sen a euforia do anterior evento. Probablemente isa 

sexa o mellar que poida suceder, que se trate dunha mostra dun xeito 
máis maduro de viví-los nasos acontecementos e celebracións. Pero 

semella moi lonxe das· reiteradas proclamas oficiais. 

e ~~~OBE0'99 
O conselleiro maior xacobeo presentou hai un mes no Parlamento un 
amplísimo listado de cousas coas que a Xunta pensa celebrar este 
aconteceme_nto. E pediu logo consenso . á oposición para desenvolve-lo 
programa: o caso é que os deputados non quedaron rr:ioi convencidos de que 
era o que tiñan que pactar, cando se lles entregaban ó mesmo tempo tres 
pesados volumes no que se contiña todo o que cómpre facer e celebrar neste 
ano. 
Efectivamente, nos meses de febreiro e marzo reiteráronse as cerimonias de 
sinaturas de acordos entre o pre~idente da Xunta ou o conselleiro de Cultura 

oas máis diversas empresas privadas (sobre todo coas máis dadas á pqblicidade 
d marca, como REPSOL, El Corte Inglés, etc.). Agora os formularios máis 
v riado u un pode recibir de calquera consellería veñen adornados co 
logotipo do Xac9beo 99, numerosos autobuses circulan_ polas nosas . rúas 
portando un cartel co mesmo distin_tivo, que tamén figuran en lugar destacado 
na pancartas que presiden . moitas convenci~ns e congresos. Calquera día 
tamén aparecerán nas manifestacións. O que non foi posible ver polo 
momento é unha nova .edición da documentación turística relativa ó Xacobeo 
e ó Camiño. 
Mentres tanto a maioría das igrexas e outros monumentos de Santiago 
recibían a visita dos restauradores, de xeito que cando remate o ano van ter 
unha nova cara. Menos mal que as obras da cátedra! foron acabando nun 
tempo máis oportuno, aínda que non· fose o primeiro de xaneiro. 
Pero fóra disto houbo que agardar a ponte do San Xosé e. ás recentes 
celebracións da Semana Santa para poder notar un certo movemento nos 
arredores de Santiago. Por certo, envolto nun par de polémicas menores e 
curiosas: a revelación dun sector dos comerciantes ( co singular apoio do · 
alcalde da Coruña) contra a autorización de abrir tendas os domingos ó longo 
do Camiño de Santiago, para atender ós turistas; ou o innovador invento do 
concello de Santiago de encargarlle a unha empresa privada ocuparse de 
recibir no punto de chegada ós autobuses de turistas cobrándolles unha taxa 
de mil pesetas por descarga-los viaxeiros e outro tanto por volver a collelos. 
Pola súa banda as autoridades eclesiásticas conseguiron da Xunta unha 
axudiña, para poder empregar trinta xoves diplomados e parados, con don de 
linguas e coñecementos de informática, para _acoller ós milleiros de peregrinos 
que e agardan. O arcebispo parece tomarse en serio o seu papel de ordinario 
do lug r comparece na súa catedral cunha frecuencia descoñecida nos seus 
pr dec ore . Non tivemos_ polo de agora ocasión de comprobar se a súa 
m n axe r ultaba algo máis axeitada para os peregrinos do que ven sendo 
habitual na liturxia de e templo. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O arcebispo de Valencia 
Agustín García Gaseo. 
escribiu de .tal maneira 
que -en castelán- dá "asco" 

2. As súas declaracións 
son esgrevias coma o toxo, 
por iso, no noso idioma, 
dicimos que nos dan noxo. 

3. Este monseñor solteiro 
que disque célibe é 
botou a lingua a pacer 
e dixo "mu", abofé. 

4. Prós problemas actuais 
el ten solución cantada: 
que a muller fique na casa 
coa perniña ben crebada. 

5-: Son intrusas as mulleres 
que fóra buscan · traballo 
deixando ós homes no paro 
e rañando no asunto. 

6. Seica o posto da muller 
é exclusiva da casa 
atendendo ós cagonciños 
e nletendo as nlans na masa. 

7. E agardando ó seu señor 
que o pobre traballa fóra 
e manda, pois trae diñeiro, 
e el é o xefe, xaora. 

8. E o monseñor protexendo 
á muller, que é cousa fina, 
di que sendo. asalariada, 
ela faise masculina. 

9. E que a muller se incorpore 
no universo laboral . 
non é nada aconsellable; 
don Agustín veo mal. 

1 O. Ten razón don Arcebispo 
que con claridade veu. 
que o feminismo é unha leria: 
¡que a muller volva ó seu! 

11. Xa o dixera o seu patrono: 
santo Agostiño, preciso 
que a muller é tentadora 
dende o mesmo paraíso. 

12.Nas cuestións esas .do sexo 
hai que ter moita paciencia 
porque ós cristiáns a rebaixa 
vén do reino de Valencia. 




