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EDITORIAL PENA, PENITA, 
PENA Cando na última mensaxe de 
nadal o Papa berrou que era tempo de 
erradica-la pena_ de marte do planeta, 
deunos pé a pensar, con inxenua esperanza, 
que esa sería a principal modificación na 
reedición do Catecismo da Igrexa Católica. 
Non houbo tal. Seguindo unha penosa 
traxectoria histórica, a Igrexa Católica fai 
unha solemne excepción ó non matarás e 
afirma, con noxento funambulismo verbal, 
que a supresión do reo, aínda senda escasos ou 
case inexistentes os casos nos que é de 
absoluta necesidade, non é un recurso que 
h~xa que excluír, suposta a plena 
verificación da identidad.e e a 
r sponsabilidade do culpable. 

uriosam nte, na presentación da versión 
spañola, monseñor Estepa, que ten ünha 

ben gañada sana de funambulista da 
palabra, r alizou in ólitos equilibrios diante 
dos x rnali t~ , r ultando ó cabo que se 
po Han du ir. das súas palabras 

11 lusi , n tan ínter ante involuntarias 
c m qu non tódalas partes do catecismo 
valen igual e, m mo, que o catecismo non 
vale igual para tódala partes. 

e ben Estepa non quixo dicir tal, esa debe 
-la no a conclusión. Un catecismo é un 

documento da comunidad.e crente, situada 
cultural e hi tóricamente, que desenyolve 
para ese aquí e agora, os grandes principios 
vanxélico . Non ten sentido un único 

cateci mo universal, porqqe a fe cristiá, 
afortunadamente cada vez má_is, exprésase 
multiculturalmente, e· a versión romana, ou 
mái en concreto vaticana, da fe en Cristo, 
é unha versión moi respectable, pero 
relativa. De feíto xa a primeira edició~ do 
92 foi feíta en contra da opinión da gran 
maioría do bispos. 
E queda a gran cuestión. Se o mante-la 
pena de motte se fai a pesar da opi1?1ón 
per oal do propio Papa ¿a quen se quere 
cont ntar? A r po ta apunta ó corazón do 
mweno, o Estados Unidos, líderes 
nmndiai n axu tizamentos. Pero tamén 
alí e n forza, o e pírito alenta nas 

munidade como vemo nas páxinas 
ntr i , hai ri tián ben organizado en 
ntra da p na d morte e, 

irr m iabl m nt d at ci mo vaticano. 

Daniel López Muñoz 

0 TRAS NO ADOLESCENTES NIKE A directora do 
departamento European Government and Communíty Affairs da 
multinacional Ni ke, Hannah ] ones -que x~ ten ... - , mándalie á 

miña filla María unha carta de elegante 
cabreo: que se· eles nunca explotaron 
.man de obra infantil, que se a campaña 
Roupa Límpa, de envío de postais. de 
protesta a Nike e Adidas está baseada en 
mentiras ... 
So.n ¡oito! abrumadores folio~ que 
converten a multinacional nunha 
sacrificada ONG. Mandan un código de 

conducta -en vigor desde o 92, olio- e ata un inveiito -de marzo 
do 99, ¡carai para os efectos da campaña!- chamado Alianza 
Global para Traballadores e Comunidades, participada, entre outros, 
por organismos coñecidos polo seu desinteresado apoio ós pobres 
da terra coma o Banco Mundial. 
No seu afán defensivo e · autolaudatorio, din máis do que 
deberían. Recoñecen que desde hai catro meses -só catro, mágoa
implantaron certas reformas nas fábrícas subcontratadas no 
extranxeiro, vaites, vaites, como o aumento de id.acle mínima dos 
traballado'res ós 16 
anos, aumento dun 
40%, ¡será por cartas!, 
dos salarios dos 
indonesios e nieliora 
da ¡calidad.e do aire! no 
interior das fábricas. 
Superado logo o tema 
explotación infantil de 
aló, pasemos ó de 
papainamento adolescente 
de acó. O tema é máis . 
complexo e de 
resp_onsabilidade 
difusa, · pero o 
adolescente nike é un 
tipo de carne e oso. A min gústanme porque nike lavalos, nike 

cose los. 
Vive programado polos 
medios, négase a pensar nin a ler, alimenta o seu espírito cos 
cuarenta principales, non perde ·capítulo de al salir de clase e asume 
pe1fectamente o seu rof principal e determinante: consumidor de 
marcas. 
Hai quen ten afirmado que Nike non é un calzado senón un 
modelo de vida, ~nha _visión do mundo. E, en certos ambientes 
adolescentes, un tabú positivo: se non o levas, non formas parte 
do grupo. E tamén, olio, no Sur, onde teño lid.o que algúns 
meninos da rúa mataron por uns Nike. 
Pero iso son as causas do sistema neoliberal, a condición para que · 
funcione. E cliso Nike non ten a · culpa, madia leva. Así que 
excusad.es de montar outra ca1npaña. 
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A PALABRA 
Mt 23,1-12 

Entón Xesús dirixiuse ós discípulos e mais á 

xente dicindo: 

-Na cátedra de Moisés sentaron os letrados e 

máis os fariseos. Facede, logo, e cumpride 

canto vos digan, pero non imitéde-la súa 

conducta porque falan pero non cumpren.Atan 

fardos pesados e cárganos no lombo dos 

outros, pero eles nin un dedo poñen para os 

mover. Todo o que fané para que os vexan: 

visten aparatosamente, ancheando as 

filacterias e as franxas dos seus mantos; 

buscan os primeiros pastos nos banquetes e os 

primeiros asentos nas sinagogas; que lles 

fagan reverencias nos rueiros e que os chamen 

"mestre". 

Pero vós non vos fagades chamar "señor 

mestre", pois un só é o vaso Mestre, e todos 

vós sodes irmáns. E a ninguén chamendes "pai" 

na terra porque un só é o voso Pai: o celestial. 

Nin tampouco vos fagades chamar "dirixentes" 

, porque un só é o vaso dirixente: Cristo. O 

máis importante entre vós debe se-lo vaso 

servidor. Porque quen se enaltece será 

rebaixado, e quen se rebaixa será enaltecido. 

O ECO lo soño de Xesús Manolo Regal Ledo 

Este texto sitúanos ante a dificultade de construir día a día comunidade 

cristiá. O proxecto inicial, orientado polo mesm.o Xesús e polos p_rimeiros 

grupos de cristiáns, sinalaba cara a un.ha desconcertante experiencia de 

irmandade radical; en cambio, a experiencia histórica, xa desde o comezo 

tanién, foi.na situando anta a pretensión de moitos de converte-la 

comunidade nun campo de dominio propio e de exterminio da 

participación dos outros. 

Así se foi chegando a esta lgrexa nasa, dividida claramente en dous 

bandos: a dos pais, ,mestre? e guieiros, e o dos fillos, di·scípulos e guiados. 

E todos diremos:¡que ben!, ¡como ten que ser!. Pero ese non era o soño de 

Xesús. O soño de irmandade é un desafío para os dirixentes e para os· 

dirixidos: unha chamada á experiencia propia de Deus e da vida, unha 

invitación a compartila,á igualdade, a unha provocación para andará 

·procura do último, do de abaixo, do humillado. 

A lgrexa móstrase como lgrexa ó estilo de Xesús cando provoca a 

participación cando ir:ivita a ter experiencia e voz propia, cando comparte 

responsabilidades, cando é capaz de crear un espacio común de ilusión, 

onde cadaquén se sente orgülloso de se ver acompañado por outros. 

O demais·, a necesaria estructura e organización, virá despois,moi en 

segundo plan~,como 

consecuencia da nasa 

necesidade de entendernos. 

Simplemente. 

~~~~~~~ · XAGG 

A CLAVE 1Mt23, 1-12. FARISEOS ... HÓUBOOS E HA/NOS 

Mt pon finos ós fariseos. Pero 50 anos antes estas críticas serían inxustas; o mesmo 

·xesús non tlvo confrlcto con eles, senón coa aristocracia do Templo e a liña saducea. 

Nos tempos de Xesús, os fariseos non pasaban do 10/o da sociedade; ó revés que os 

saduceos, eran xente pobre, sen influencia nas institucións; a xente admirábaos 

pola súa esixencia e pola súa autenticidade. Hoxe chama'ríamoslles "santos", afastados do "pecado" por defende-la santidade de 

Deus,que confesaban por medio do cumprimento minucioso dos preceptos e das leis de pureza externa. Nas súas escalas formaban 

a seguidores e simpat.izantes, ensinándolles as máis p~ras tradicións.relixiosas; de.ali saían moitos "escribas", feólogos diriamos nós. 

O mesmo Xesús recibiu deles moita da súa formación. 

Pero cando Mt escribe este texto as causas cambiaran. A destrucción do Templo (a. 70) fixo que a dirección da piedade xudía 'pasara 

á mans fariseas e aquí comezan os problemas. A autosuficiencia de crerse os únicos bos, descualificando ós que non pensaban.coma 

eles; a pretensión. de controlar a Deus por medio dos méritos adquiridos e, consecuentemente, o gusto polos honores, formas de 

vestir e recoñecemento social ... motivan a aceda denuncia dunha comunidade xudeocristiá que sofre a expulsión da sinagoga ¡::Jalas 

anos 80. · 

Coido que, unha por unha, as denuncias de Mt teñer grande actualidade, porque fariseos hóuboos e ha/nos. ¿Non coñece vostede 

ningún?. .e .......... . 
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A -PENEIRA 

O CÁUCASO está a cuartear e -a Federación Rusa Teme unha creba como 

a que sufriu a Unión Soviética en 1991 e, sen· perde-los ·aires imperialistas doutros 

tempos, quere afogar calquera aspir~ción a máis autonomía. Os prirneiros foron os 

chechenos, que xa en 1994 proclamaron a súa independencia, nunha primeira guerra 

que custou a marte de máis de 100.000 persoas. Son moitos os conflictos étnicos 

que· poden estoupar, sobre todo na zona sur desta rexión montañosa, xa que son 

varios os pobos que queren te-la súa independencia dentro d~ Federaci~n desp.ois de 

sufri-la dictadura e mesmo .a súa deportación como en tempos de Stalin. Estamos 

ante outros x.enocidios que Occidente segue .. a esquecer. 

uA MORTE" de ·Manuel .. 

Colmeiro é unha das súas obras de 1928 

e que se converte na nasa homenaxe 

nestes días do seu pasame.nto nun 

hospital ~e maiores de Salvaterra. · 

Sempre ligado a súa terra, mesmo nos 

seus tempos de emigración e exilio en 

Bos Aires, París ... Inspirado pala súa 

visión do mundo sempre solidari_a e 

comprome~ida cos máis febles, na obra 

hai problemática social e análise do ser 

e facer gale_gos. Deulle un novo pulo á 

. -

Valentín Lamas 
Carvaj~l 

Non queremos remata-lo ano sen 

celebra-lo a·niversar.io do nacemento de 

VALENTl.N LAMAS 
CARVAJAL, un 1 de Santos de 

hai 150 anos, o autor do Catecismo do 

/abrego, que tantos paisanos seus sabían 

de memoria, moito mellar có de Astete 

ó que pon en solfa _dende a vida do 

labrego asoballado. Tamén é importante 

. a súa obra poética que vai ser estudiada 

nun congre.so en Ourense, a súa cidade 

natal, os días 21 e 22 deste mes. Xa 

cego dedicou a súa vida a transmitirnos 

a tradición oral do noso país: lendas, 

costumes, cantigas ... ~ Moitos deles ~a 

liña dos "cantos de cego" tan típicos 

dunhá época da nasa cultura. 

pintura dende a súa estética renovadora. 11 nAR. A MIGUE'" e' 0 novo d·s d M · M ¡ d d·. d · f · r~ L 1 co e aria anue a . e 1ca o o que 01 o 

seu compañeiro na vi?a e na arte, Miguel Varela, e que vai ser estreado no Ferro! o día 

29. Mestura música tradicional e creacións propias. Despois de oito a'nos sen gravar, 

seguen fieis ó seu compromiso co país, lembrando·a Miguel que tamén ten a súa parte 

neste traballo o mesmo que o seu filio Xurxo. Son trinta .anos nos qu~ María Manuela 

nos agasallou coa súa voz cargada de emoción. Na ilustración a carátul.a dun dos 

primeiros traballos de Manuela e Miguel: "Erguerémo-la espranza". 



11AS MULLERES GALEGAS NO SÉCULO XX" 
é a exposición fotográfica que percorre Galicia neste trimestre: ata o 31 de outubrn 

· en Vigo (Centro Social Rivera Atienza). Despois ha estar na Coruña, Ourense, Lugo._e 

Pontevedra. Son estas persoas as que coa súa máquina de retratar gardaron a 

memoria colectiva e as achegas de tantas mulleres ó naso desenvolvemento 

~conómico, político e social. Nós contribuimos a este recoñecemento coa foto de 

María Mondina, recadeira, que recollé Gonzalo All·eg_ue en Ga/icia: O oficio de vivir. A 

cidade (ed. Nigra) que con paquetes coma este fixo a viaxe entre Vigo e Bueu 

durante 5ianos gue o autor calcula en 10.000 camiñatas. 

CÁRITAS que nace.u en 1942 ·naquela circunstancia arrepiante da postguerra, 

segue a traba.llar nos recantos máis marxinais do país: 3.575 centros, 7.000 puntos de 

acollida, 75.000 voluntarios con máis de 10 millóns de horas traballadas e 3.000 

contratos ó servicio dos máis pobres. O mesmo día que lle foi concedido o "premio da 

Concordia", que vai recibir en Oviedo o .día 22, o mundo choraba o asasinat~ do 

director e dos 40 compañeiros de Cáritas Timor. por ter acollido a aqueles que 

escapaban das matanzas dos paramilitares indonesios. Hoxe mesmo está a arrisca-la 

vida en Kosovo, Sudan, Colombia, Congo •. etc., sen esquecer tantas mulleres e homes 

que están a traballar nas nasas parroquias. 

Alfonso Blanco Torrado 

Os nasos montes están a sufri-la 

INVASION de cazadores e 

recolectores de cogumelos que ás veces 

sen o mínimo respecto para as criaturas 

que ali habitan asoballan o que atopan 

por diante: non utilizan a observación e 

arrancan sen xeito setas que non son 

comestibles ou as demasiado p.equenas, 

e desfán todo .o contorno das que son 

·beneficiosas, destruíndo todo o 

conxunto de vida no que están a 

medrar ... Agardamas que o congreso 

que v·ai ter lugar en Chantada a 

derradeira fin de semana sobre o 

complexo mundo dos cogumelos axude 

a coñecelos e a querelos máis e todos 

sairemos gañando. 

AS XUNTAS 
RE.CTORAS DE 
COMUNIDADES DE 
MONTES teñen agora unha 

ocasión para prepararse e asesorarse nas 

súas responsabilidades dentro destes 

órganos de goberno, xestión e 

representación dos seus veciños. A 

cons~llería de Medio ambiente acaba de 

organizar varios cursos espallados por 

todo ·o país sobre estes módulos: a 

normativa dos montes en man común; a 

organización, administración e 

funcionamento da comunidade; a 

xestión dos recursos e o seu réxime 

fiscal. Para Máis información Servicio de 

Xestión de Montes: 981546081. 

9 ........... , 
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Tintxu 

GOBERNO DO AMIGO 
Nos meses anteriores e posteriores ás eleccións xerais do 96, os membros da Xunta en 

xeral e moi particularmente o seu presidente non paraban de fa/ar do goberno amigo, en 
referencia ó presidido por José María Aznar, polo trato preferente que lle daría a Galicia. 

Algo por outra parte totalmente xustificado; segundo engadían, dado que o naso país 
fara postergado e maltratado polos gobernos anteriores, sobre todo polos trece anos de 

mando de Felipe González. · 

Nos últimos meses xa non .se es coita practicamente 
falar de goberno amigo, aínda que ninguén desde as 
ringleiras do PP de Galicia deixou ·nunca de considerar a 
Aznar coma un amigo. Ou sexa, que o que hai en Madrid 
',en todo ca o, un goberno dun an]-igo. En canto a iso do 
trato pr ferente a Galicia non están de acordo ·tódolos 
e éx ta . 

Por x mplo, están }.TI.Oi recentes as rotundas palabras de 
Antonio Ramilo Fernández-Areal, que denunciaba 
i. riminación do Ministerio de Fomento contra Galicia, 

n r f; rcnt a infrae tructuras. E tamén o propio 
pr sid ntc · da Xunta consid raba que o proxecto de 
Pr ·sup st s tad era manifi tamente mellorable no 
r f; r '11t' a 

·data de remate aló dentro de trinta ·arios. Houbo que 
conversar e . negociar e, en definitiva, a decisión de 
adxudicación desta obra vai coincidir, máis ou menos, coa 
data prevista para a súa posta en servicio, cando se 
anunciou a cousa con toda solemnidade desde a Xunta de 
Galicia, cando aínda gobernaba o PSOE en Madrid. 

Tamén poderíamos aludir a outras cuestións, como a 
polémica artificial sobre a supresión ou non da Dirección 
Xeral de Pesca da UE ou o suposto nomeamento de 
López Veiga para ese cometido. Todo iso envolto no 
problema máis de fondo, de saber ata qué punto existe· en 
Europa unha política pesqueira e .ata onde pode esta · 
coincidir ~os fortes intereses galegas no sector. 

Todo isto preocupa ó presidente da Xunta e por iso 
l alm nt todos puidemos V r cómo o m€smo día en .. tivo que viaxar a Madrid, nun momento. en que ali lle 

qu eiior Arias-Salgado se reunía cos presidentes de . teñen que estar agradecidos polo xeito en que soubo 
Madrid, a tela-A Mancha .e Valencia para concreta-lo resolve-lo congreso do seu partido en Galicia, dando a 
pro e to de Tren de Alta Velocidade entre Madrid e malla impresión de poñer ante todo as consignas de Aznar. 
o ta do M diterrárieo, o posible TAV con Galicia non Como moi ben recalcou Manuel Fraga, non lle cabe 

m rec u máis ca unha entrevista sen testemuñas entre o dúbida da prevalencia dos altos intereses de España. 
ministro e mailo conselleiro, da que falou Xosé Cuíña, 
pero non Arias-Salgado. Nada raro, xa qqe logo, que ante · 
a promesa do conselleiro de que Galicia contará con ese 
novo tren no 2007 os voceiros da oposición repliquen de 
contado que no orzamentos do ano 2000 non hai unha 
soa peseta para este proxecto, que mal se poderá facer sen 
cartas. 

Pero é que ademais un elemento esencial desa mellara, 
como ' a variante ferroviaria entre Madrid e Valladolid 
para atravesa-lo Guadarrama, segue en concretarse. E iso 
qu aquí non valen a di culpa de diferencias políticas: os 
gobernos d Madrid, Castela-León e Galicia son da 
me ma color có de Aznar, pero seguimos sen sab~r por 
ond vai pa ar e a nova vía e cando se vai empeza-la súa 

n trucción. 
utro ex mplo de como se pode marea-la perdiz e a 

famo a auto trada de antiago ó límite da provincia de 
uren ( q u un quer n chamar implemente Santiago

outro r bai¿ an, n plan malévolo, a Santiago-
Lalín). poi d m de falar d grande empresas 

!Jfl: 
'lftJ DE GALICIA 

di p ta a 1 ar diant o pro cto, á hora da verdade non Tomado de "La Voz de Galicia" 

u da mái a un m:i grup int r ado. ,Pero poñía como 



O CAMPO Marcos Vare/a Lorenzo 

OS ABELLEIROS GALEGOS BOTAN FU.ME 
O pasado día 24 de setembro case que trescentos apicultores galegas, cos seus 

afumadores prendidos, manifestáronse diante da Consellería de Agricultura en Santiago, 
tras unha marcha a pé dende o Monte do Gozo.· O lema foi Has abelleiros botan fume~' 

As abellas son os insectos 
polinizadores por excelencia, sen elas 
a b1odiversidade dos nosos montes e 
vales estaría grandemente 
comprometida. Pero coa extensión 
por Europa, dez anos atrás, da praga 
da Varroa (ácaros que parasitan ás 
abellas) os enxames, non teñen 
garantida a súa pervivencia sen a 
axuda do home, que os atende e 
dálles tratamento oportup.o. Sendo, 
polo tanto, o binomio "abella
abelleiro" . imprescindible para a 
conservacióll e mellara do medio 
ambiente. 

As asociacións apícolas galegas 
tradicionais levan máis de vinte anos 
traballando pola mellara da 
producción e comercialización dos 
nos.os . meles, así como polo apoio ó 
pequeno apicultor, con escasos 
medios e moi poucas axudas da 
Administración. Hai dous anos que, 
por fin, a Unión Europea se deu 
conta da importancia das abellas e 
habilita unhas axudas para a 
apicultura, especialinente para 
comercialización do meL 
. É entón cando ó recendo dos 

cartiños . (60 1mllóns no 98 e 74'5 
millóns no 99), nun panorama 
apícola · tradicionalm.ente compacto, 
agraman asociacións ata ese intre 
adormecidas que veñen a crear unha 
agrupación que. sabe gaña~los favores 
da Consellería de Agricultura e 
arrebatan á Asociación Galega de 
Apicultura (AGA) a xestión do plan 
de axudas para o ano 99, que levara 
AGA no 98 por consenso de tódalas 
asociacións. 

· Veñen tam.én impostas, por parte 
da X unta, uns veterinarios 
contratados a cargo destas axudas. Os 

cales, xunto a un investj.mento en 
medicamentos innecesariam.ente 
caros, absorben case a totalidade do 
presuposto sen cumpri-las 
expectativas dun . traballo 
especializado que a apicultura galega 
.demanda e que ata o momento viña 
a cubrirse satisfactoriamente cos 
propios equipos t.écnicos das 
diferentes asociacións . 

Debido a este malgasto as entidades 
. máis nun;ierosas e representativas do 
sector:, AGA, AsociacÍón Provincial 
Lucense de Apicultores e ·a 
Cooperativa Erica Mel convocan. a 
manifestación do .día 24, propoñendo 
que as axudas europeas sirvan para 
crear unha infraestructura que 
mellare realmente a apicultura galega 
e favoreza por igual a tódolos 
abelleiros, sen discrim.lnación dos 
máis pequenos. 

A saber: 
1. Habilitar un plan de estudio, 

conservación, mellara e 
reproducción da abella autóctona. 

2. Creación de sistemas 

alternativos· de comercialización 
entroncados co agroturismo ou 
turismo rural. 

3. Programa de forma~ión dos 
abelleiros e prevención en n1.ateria de 
sanidade apícola. 

4. Axudas para mellara de 
asentamentos apícolas e accesos ós 
mesmos, así como medios de 
transporte para a trashumancia das 
colmeas. 

5. Creación dun laboratorio 
específico para o control da calidad 
do mel. 

6. Transferencia da apicultura 
galega dende · a Consellería d 
Agricultura á Consellería de Medio 
Ambient,e. 

7. Eliminar trámites e burocracia 
na venda do mel. Non 
obrigatoriedade do rexisfro_ sanitario. 

8. Control dos envasadores que 
venden mel doutras latitudes como 
mel galega. 

9. Renovación do Consello 
Regulador do Mel de Galicia por 
non ser representativo. 

.8·········· 



ENIREVISTA 

A morte no corazón 
do Imperio 

Traemos a estas páxinas a testemuña da 
irmá Helen, que nos resulta máis coñecida 
co rostro de Susan Sarandon en Pena de 
Morte, ~e Tim Robins. A entrevista, 
tomada da revista .Speak Up, serve para· 
achegarmonos a unha 1grexa 
norteamericana viva e activa, µa que a 
abolición da pena de morte, a mesma que 
o catecismo católico se hega a condenar, é 
unha das súas causas proféticas. 
N~ste último ano, os EE.UU están 

superando o seu propio récord de 
ex cución mm ano. Xa van 76. Algún dos 
últim s, ra dism.inuído mental. Non era o 
prim ir : de d 1976 foron axustizados 35 
di minuí<los mcntai .A pr visión neste ano. 
é h ·g, r ós 1 OO. ' hina -con algún que 
rntr mill' n de h. bitante máis- sup ra a 
"' Sta.dos Unid s nesta t' trica tat1 tica. 

Con rctamcnte en 38 dos 50 e tados da 
Unión aplican a Pena capital. Unha 
medida irreversibl e brutal que está 
apoiada polo 41 % da poboación. Pero a 
violencia da sociedade e do sistema aínda 
queda patente nun dato máis: 1 de cada 
149 no~teamericanos está en prisión. 
Unha poboación reclusa ma.ior ca china e 
a ru a e que custa 7 ,3 billóns de pesetas ó 
ano. 
· Un 35% dos executados son negros, 
aínda que só un 12% da poboación 
norteamericana é desta raza. Pero o 
raci mo neste caso,. como apunta Helen 
Prejean, non radica tanto aí como no feito 
de que a pena de morte se aplica moito 
mái cando a víctima é branca. 

on o amos do mundo, os árbitros das 
cont hda , o deseñadores da nosa vida 
cotiá. ¿Quen lle pon o axóuxere ó gato? 

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

A VOZ DE HELEN 
Dende 1982 a irmá He/en Prejean da congregación de San 
Xosé ven actuando coma conselleira espirituaf dos reos 

que agardan pala súa execución no corredor da marte da 
prisión estatal de Louisiana. É no ano 1996, sen emba_rgo, 

cando chegou a adquirir certa_ sana, cadrando coa 
·publicación do seu libro Death Man Walking, sobre as 

~úas experiencias, que pasou a converterse en película de 
éxito da man de Susan Sarandon e Sean Penn. Batemos 
coa irmá He/en na Casa da Esperanza, a súa residencia 
comunitaria no corazón da violenta barriada popular de 
St. Tomas. _Preguntámoslle en primeiro lugar se dese/e a 

súa maneira de ve-la postura de apoio do presf dente 
Clinton á pena de marte é sincera. 

Helen Prejean manifestándose en contra d~ pena de marte. 

Helen Prejean: Non. De feíto 

coido que en privado, seino por 

xente que o coñece como amigo, está 

moi perturbado por esa cuestión, 

pero é unha comenencia política e 

pódes~ comprobar cómo, cando foi 

reelixido como gobernador de 

Arkansas, comezou o seu mandato 

asinando penas de morte. Antes non 

fixera tal, pero debeu chegar ó 

convencemento de que nunca 

gañaría unhas eleccións sen estar a 

prol da pena de r_norte e demostralo 

levándoa á práctica. E o colmo disto 

foi cando nas anteriores eleccións, en 

1992, estaba nas primarias en New 

Hampsire, e volveu a Arkansas 

porque cadraba a execuciórt de 

. R.icky Ray Rector e consideraba que 

como gobernador debía· estar 

presente. E estamos a falar de R.icky 

Ray Rector, un hom~ que tiñ¡ unha 

lobotomía, frontal, que ladraba coma 

un can e que reservou a tarta da súa 

derradeira comida para camela máis 

tarde. E ¿por que Clinton fai tal? 

Pois, sabe_s, ·el ten que superar ós 

republicanos... E 1so non é 



A irmá Helen na Prisión de Angola (Louisiana) 

exactamente Clinton, sabes, Al Gore 
di o mesmo. Os demócratas estiveron . 

veña a empurrarse uns ós outros a ver 

cómo superar ós republicanos no 

asunto de quen está máis a favor da · 

pena de morte. Porque penso 

que .. . _mua un dos factores 

determinantes de todo · is to é a 

maneira cómo se fan :qeste país as 

campañas electorais. Todo se fai nos 
medios de comunicación. Todo en 30 

segundos de anuncio televisivo. Así 

que a cousa é que chegado o ~aso 
alguén te pode apuntar cun anuncio 

negativo, que se ti es brando co 

· crime, que se non estás a favor de 

medidas duras contra os criminais, 

das que a•pena de morte é o s~mbolo, 

de rrianeira que os políticos senten 

que os pqden destruír. E teñen medo 

a ~sa morte. Así que o que fan é: 
"Ben, vou mancha-las miñas mans 

cunhas pinguiñas de sangue político, 
pouc·o sangue de pouca xente . Xaora 

que é lamentable, pern _teño que 

permitilo para ter éxito nas 

eleccións". 

E iso coincide cun momento 
no . que ·os demócratas empezan 
a gañar elecciÓns 

H. P. : Si, exacto. Por suposto eu 
penso que a pena de morte é 
sintomática de algo que pasa no noso 
país. É. algo que · simboliza tres das 
feridas máis fondas da nosa 
sóciedade. Primeiro o racismo: cando 
ves cómo se aplica a pena de morte, 
amolantemente comprabas que se 
trata de casos nos que a víctima é un 
branca. Cando a víctima é de color, 
veñen con aquilo de "ben é algo · 

lamentable", pero ninguén se sente 
ultraxado por esa morte, ou 
reivindica a pena capital. Racismo, 
logo, unha d.as feridás . A outra é a 
agresión -ó pobre. Xa sábe-lo dito: "A 
.pena capital significa tío sen capital 
para paga-la pena" Os pobres, ós que 
non facemos pobres pola pena de 
morte, serrón por moitas das políticas 
deste país. Non lles 
permitimos ... mesmo os que agora 
van conseguindo traballo, xente que 
traballa a xornada completa en 
empregos con salarios mínimos, non 
dan saído da pobreza. O traballo 
como medio para saír da pobreza xa 
non funciona en absoluto. Así que a 
pena capital, só para pobres. 3.100 
no corredor da morte e 99,5% son 
xente pobre. E, por fin, a terceira 

ferida é esa tendencia tan nosa de 
tratar de resolve-los problemas ociai 
con violencia. Todo iso está na pena 
de morte. Así que cando dicimos "Os 
políticos a apóiana", porque navegan 
pola tona de todo isto,e de morn.ento 
pois, pouca xente o ve .... pero nós 
debemos ter, como co.tnunidade, a 
sabedoría de apuntar á raíz dos 
problemas que ternos neste país. Isto 
todo vai levar un ~naco en chegar e 
penso que irnos ter por un tempo ó 
país en contra. N ós non ternos agora 
un proceso realrn.ente democrático, 
porque cando os · políticos buscan 
manterse nos seus postos fano a base 
de medios de comunicación e da 
xente con cartos. E se non tes cartas·, 
nin o intentes. Así que o diñeiro é o 
que ·manda e ¿quen son o · seu 
electores? Non a xente pobre, nin, 
moi a miúdo, a xente de color. Nó · 
vemos cómo os republicanos estaban 
a organizar toda clase -de truco . Eles 
non consentían, por exemplo, que a 
xente se ' identificase para votar co 
pei;miso de conducir, ¿Por qué? 
Porque non ·querían que unha morea 
de xente negra puidese votar, pois 
¿ quen son ·os seus electores? 
Xeralmente xente branca e, 

· .xeralmente, influente. 

(traducí;i D.L.M.) 

Na rodaxe de Pena de Morte 

-··········· 
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ANAUSE 

COMPOSTELA OUTRAMEN.TE 
Vai avanzado o ano CO!J1POStelán, que os ec/esiasticos denominan Xubileo e os· políticos · 

Xacobeo. Do mundo enteiro chegan turistas-peregrinos e isto trae beneficios para 
Galicia, máis aló dos económicos. O que é máis ·importante, das aldeas e vi/as da nasa 

Terra van chegado a pé masas humanas que realizan a construcción simbólic?J de 
Compostela coma capital galega. Deixo á parte todo discurso teolóxico-ideolóxico que 

tratei nonº 80 da revista Encrucillada. Tamén remito a un folleto Angueira de meu 
titulado Camiñando a Compostela. Dedícame agora a unha clarificación histórica da 

.cuestión xacobea, que trato máis por extenso no nº 38 da revista A Trabe de Ourq baixo 
o título de Trampas e virtualidade do Xacobeo. Coma guía vanme serví-las tres imaxes 

do Apóstolo que hai na catedral compostelá: sedente, cabalgante, peregrino .. 

Na cátedra: Señorío 
feito compostelán a penas tivo 

r l vancia r lixiosa para Galicia 
- fóra da cidade de Con1postela e 
bi barra-, do qu é indicio e te feito: 
n s do um ntos do mosteiro de 

obrado d s M nx s, de arn.plo 
domini territ rial p r toda.Galicia e 
p r nd e pa a o Camiño, a 
antrop nimia está saturada do nome 
l 'dr , p ro non se rexi tra nin un só 
Santiago. Moitos outros santuarios e 
romarías lle gañan a partida a 
Compostela. Mentres a estes a xente 
acode e pontaneamente e en número 
que vai medrando, a Compostela 
algún párroco piadoso inducía ós seus 
fregueses, hai tempo, polo Anto santo. 

Albergue de peregrin'os . 

A Sé compostelá, sen embargo, 
beneficiouse do fenómeno xubilar: 
naceu o Señorío feudal de Santiago, 
sobre todo co ptimeiro arcebispo, 
Diego Xelmírez. Isto a principios d? 
século XII; ó día seguinte da 
Reforma gregoriana do monxe 
Hildebrando, papa Gregorio VII, que 
na segunda metade do século XI 
mete a Igrexa en · disputa co 
emperador sobre ·poderes terreais. 
Victoria pírrica a dunha Igrexa que 
se mundaniza e fai máis caso qs 
señores ca ós pobres. 

N un contexto estrictamente 
agrano va1 aparecer unha cidade, a 
máis im.portante do reino de León, 
con cen ·anos · de vantaxe sobre o · 

nacemento do resto das cidades 
galegas, debido ó feito de que, aló 
polo século IX, probablemente entre 
os anos 820-830, verificase a invención 
ou descubrimerito dun sepulcro nun 
lugar onde había un cenuteno 
-" compositum . tellus" , que dá 
Compostel~, para nada "campo da 
estrela" -, de restos humanos dos 
séculos IV ó VI. O bispo Teodo~o, 

. da próxima diócese de Iria (Padrón) , 
conclúe, non sabémo-la razón, aínda 
que sospeitámo-lo motivo, que ali se 
atopaban os restos de . Santiago o 
Maior. Comunícallo inmediatamente 
· ó rei de Asturias, Afonso II o Casto, 
que o era, e que m.obiliza o setl., 
aforro libidinal para · correr . a 
Compostela e edificar _un templo. 
¿Motivo? 

O cabaleiro: "miles Christi" 
A de Matamouros dacabalo é a máis 

popularizada -escandalosa-, das 
im.axes. Prestixiados estudiosos do 
feito xacobeo amósanse ~braiados 
pola enigmática rapidez con que 
Compostela se· encheu c;ie egrexios 
peregrinos, que se adiantaron ó pobo 
no seu camiñaren cara a Fisterra; 
topónimo este de non ociosa 
presencia nestas páxinas. Non atopo 
enigma ningún no que poderimaos 
denominar crónica dunha 
peregrinac10n anunciada, abusando 
do qque foi metáfora viva con G~rcía 
Márquez e hoxe constitúe · tópico 
fósil. 



Coma p~imeiro labor cómprenos 
descabalga-la idea, incriblemente 

asentada ~a mentalidade común, de 
que o asunto xacobeo principiou ó 
día seguinte da · invención, pois o 

sepulcro non é o primeiro que se 
inventa ou a topa (do latín 
"invenire ").Todo estaba preparado e 

o profano precede ó relixioso.Víñanse 
sostendo, na tradició_n . oral; dúas 

conviccións independentes entre si e 
que só se xuntan posteriormente no 
século XII : a da predicación de 

Santiago en España e a máis serodia 
da revelación do sepulcro, da que os 

primeiros documentos ·aparecen no 
século XII . 

En Asturias, a cousa xa comezara 

uns 70 anos antes, cando don P~laio 

(718-7? 7) inicio u a Reconquista. 

Uns 50 anos antes da invención, san Camiño Portugués. 

Beato; seguramente un monxe do sur 
hispano -mozárabe-, refu:Xiado en 

Liébana, nos Picos de Europa, escribía 
(ano 776) . o seu Comentario ó 

Apocalipse; xénero literario apto para 
estimula-la resistencia patriótica, que 

nacera en tempo dos Macabeos, 

século II a. C. 
Pois ben, Santiago o Maio·r· era 

. irni.án do apóstolo Xoán, a quen a 
tradición atribúe, equivocadamente, a 

autoría do cuarto evanxeo e o libro 
do Apocalipse. A súa nai, Salomé, 
solicitara de Xesús que os seus dous· 

. fillos, _que a tradición considera 
xemelgos, sentasen á dereita e á 

esquerda de Xesús no futuro reino 
(Mt 20,20-23; Me 10,35-40) . Agora 

a ambición da familia do Zebedeo 

parecía cumprida: o centro do Reino 
sería Xerusalén-Roma; na esquerda 
oriental estaría enterrado, Xoán, en 

Éfeso (Asia Menor), mentres que i . 
dereita sentaba Santiago, na Fisterra 

galega. Aínda que a tradición lle daba 
Xerusalén coma lugar da sepultura, 

tres p.ezas literarias 
apoiaban o asunto, 

xacobeo, insisto. 

posteriores 
aínda pre-

En prim.eiro lugar, uns 200 anos 
antes da invención, a finais dos.VI ou 

prrincipios do VII, o Breviario dos 
Ap6stolos afirmaba dúas cousa..s : que 
Santiago predicara en Hispania e nos 

lugares_ occ~dentais, e que estaba 
enterrado nun lugar denornninado 
Aca Marm.árica, que os santiaguistas 

trocaron, de indescifrable topónimo 
que era, en modo qe enterramento: 

nunha arca de mármore. Logo, 

durante o . s.VII, circulou pola 
Península un tratado fundadamente 

atribuído a santo Isidoro. de Sevilla 
-De orto et obitu Patrum.-, ·qu~ 
notificaba a predicación de ·santiago 

en España, con mitras documentos 

que apoian a ~dea e cun culto 
incipiente nalgunahs igrexas. A 
terceira p~za, atribuída ó monxe de 
Liébana, Beato, é un himono 

litúrxico -O Dei Verbum-, d~dicado ó 

príncipe astur Mauregato, que nos 
sitúa 50 anos antes do descubrimento 

compostelán, e no que aparece xa 
Santiago coma "cabeza refulxente de 

España, ~ noso patrón e defensor 
particular". Se o libro do Apocalipse 

Xosé Chao _Rego 

(6 ,2) fornecía a 1maxe branca da 

cabalgadura, Carlomagno tributáballe 

ó Apóstolb o icono dun cabaleiro que 

aparecía coma "miles Christi" ou 

soldado de Cristo. · 

·o casto Afonso II tiña interese en 

explotar politicamente o feito do 

sepulcro compostelán, situado dentro 

do · seu reino de Galicia-Asturias, 

porque reforzaba a súa figura e o 

papel da monarquía galaico-astur na 

Cristiandade occidental. Forxábase · 

unha Igrexa astur autónoma, 

independente do metropolitano de 

Toledo, Sé es.ta que viña sendo 

considerada, dende o ano 681,. 
primada sobre a España visigoda, pero 

éarecía do título de apostólica, do que 

agora gozaba Compostela; as 

reliquias santiaguinas equiparábana 

coa Roma apostólica de san Pedro. 

Cumpriríanos conta-los aspectos da 

rivalidade entre Toledo Asturias e, 

perculiarmente, o enfrontamento 

entre Toledo e a Sé compostdá, que 

logo reactiva.rá, no século XIII , 

Afonso X o Sabio. 

. \ 

--··········· 
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A ALISE 

O camiño das estrelas 
Non sorprenda que se sitúe o centro 

d interse non en Galicia e nin tan 
sequera en Asturias -senón na distante 

Aquisgrán, onde Carlomag!10 trataba 
de restaurar, qm axuda e bendición 

pontificia; o Imperio Romano. Dous 

imp~dimentos dificultaban o seu labor 
sacro-imperial: a medranza de · 

Bizancio, nova Roma e, sobre todo, a 
ameaza árabe-musulmana, que xa 

bat ra nas portas de Poitiers. 

Carlomagno morre no ano 814, uns 

10 ano ante do descubrimento 

compo telán o que non impediu 
nv rtérono n pergrino póstumo: 

aínda e amo an as pegada da 
f( rrradura do u cabalo nalgures. O 

Lib r ancti Jacobi ou Códice 
ali ~ tino do s. XII, presenta ó 

d n minad . P eudo-Trupín, di que 

ar ebi po d R 1m , n Francia, 

nun iand arlomagno coma 

Pórtico da Glória. 

descubridor do sepulcro .e 
escorrentador de mouros. 

Na Europa fragmentada dos séculos 
VIII e IX, a opción por un lugar tan 
arreciado coma . Compostela: tiña 
-ademais do fenómeno da 
Reconquista iniciada en Covadonga-, 
o atractivo engadido . dunha 'Fisterra 
que simbolizaba a fin da terra, a 
universalidade do I~perio carolinxio 

Dunha suposta revelación divina ó 
emperador naceu o nutricio camiño 
do lei.te, e.sa nebulosa Vía Láctea que 
actuará coma cordón umbilical para o 
nacemento de Europa. Así na terra 
coma no ceo. Compostela· convertíase 
no centro onfálico ou embigo do 
~ontinente que nacía ó abeiro do 
Camiño, tendo en conta que a 
peregrinación xacobea non remataba 
en Compostela pois os · peregrinos 

. facían camiño de ida e volta a pé. 
Esta é a terceira imaxe, a do 

peregrino, que tivo máis forza · en 

Xosé ·Chao Rego 

Francia e Alemaña do que en Galicia 
ou· no resto da Península, onde . 
funcionou máis o cabalo có peregrino, · 
amparado no mito antiárabe fundado 
nunha batallla inexistente -Clavijo- , na 
que seica participaría o · Após'tolo, 
decapitado en Xerusalén e, consonte a· 
tradición, arrastrado polas rúas atado ó 
rabo dun equino. Todo· ó revés. Tanto 
que cando en Compost~la houbo unha 
exposición ~e Santiago en América, o 
cabalo seguía sendo branco, pero os 
musuhnáns mudara.n . a súa mourenza 
pola cor oliva dos indios. 

Ademais , · Toledo, rival de 
Compostela, padetía o embate contra 
o seu arcebispo, Elipando, tocado pola 
herexía adopcionista, que servía para ·o 
diálogo cos mu~ulmáns, que 
dominaban Toledo, e . acaso tamén cos 
xudeus; ambas relixións aceptaban a 
Xesús Cristo coma filio adoptivo de 
Deus. Pero tal herexía, quizais nada da 
sabia pluma e do . santo celo de Félix 

·de ·U rxel, pasaba, nun segun~o tempo 
e logo de ser acollida, a ser mal vista 
na corte do Carlos o Grande; repetíase 
a condena deste novo arianismo 
-doutrina de Ario no s.IV-~ polo novo 
Constantino. O gran Alcuíno, teólogo 
-áulico, empeñouse a fondo nesta 
controversia tan interesante, da que 
sinto non facer exposición máis 
completa. 

Dende Liébana e en estreito contacto 
con Aquisgrán, corte de Carlogmano, 
san Beato perdeu a mesura e alcumou 
.a Elipando de Toledo coma "testículo 
do Anticristo". ¿Que mellor .. obsequio 
para a nacente causa europea, para o 
prestixio astur e para o futuro ·de 
Compostela ca un primado toledano 
herexe?· 

De feito, o camiño fixo de fronteira 
política, ata o punto de que ó seu 
norte ficaba o que os europeos 
·chamaban Iacobsland ou País de 

· Santiago, mentres que ó sur cadraba 
España. Compostela foi un agasalio 
interesado da micropolítica astur e da 
macropolítica carolinxia. 
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A-CO.NFE.SION -

¿ Quen non experimento u algunha 
vez o poder hipnotizador do lume 
da lareira? Se. a fumeira funciona e 
o fume non dá faterna, hai un 
engado especial a carón seu ' sobre 
todo de noite, cando a escuridade 
empuxa a nosa aliada cara a el, 
como a · fame do gatiño cara a teta, 

e xa non damos mirado . par~ outro 
lado . A danza das lapas que todo o 
debuxa e que nada impón, p~imeiro 
asombra e encanta, despois acouga, 
.logo abre recantos pechados das 
nasas vivencias e á fin conduce a 
algunha novidade fruto da 
m·editación, ou da evidencia que sen 
o lume permanecía oculta. 

Eu coido que o lume acollido no 
silencio fai sabios a t_ódolos que o 
contemplan, e non porque 
com\inique información das que 
veñen nas enciclopedías, serrón 
porque axuda moito a entrar en nós 
mesmos. Primeiro · axuda á 
~maxin~ción a viaxar mellar que · cos 
videoclips máis suxestivo e, se lle 
damos tempo, sabe pasarnos a 
moviola da vida tan de vagar e tan 
mansamente, . que se fai irresistible, 
coma· tobogán escorregadizo, chegar 
ata fon tes moi fondas da . propia 
verdade e albiscar o misterio. 

A nosa vida faise . tan: presente e 
tan oculta , tan diáfana e tan relativa 
como as figuras que o fogo, 
brincando, presenta e agacha , moitas 
nun instante. Máis grande aínda 
que a sensación de lixeireza que 
experimentamos co noso ·propio 
carpo dentro da auga, experimenta q. 

nosa alma se está en boa compaña,_ a 
carón do lume. O que. tanto nos 
agobiaba e parecía un nó e.ncerellado 
imposible de desenlear, vólvese 
xunto ó lume livián e relativo. Se 

daquela ternos con quen comunicar 
esa vivencia, e se ternos a sorte de sú 
acollidos con simpatía,_ a sanación 
medra. 

Pois nese clima feiticeiro que se 
cría arredor do lume en noite de 
temporal, estaban tres amigos por 
este tempo do outono. A sorte fixo 
que .o vendaval provocase o corte do 
:fluído eléctrico, de modo que a 
escuridade ambiental facía percibir a 
presencia dos compañeiros, l?ero 
daba a liberdade de poder falar 
desde esa certa ocultación de non ter 
que ·da-la cara. 

Aquel · parolar nocturno 
princ1p1ara como leria sobre os 
dereitos .humans e a _confesión. Ó 
~omezo compartíanse . opinións, que 
se a obrigatoriedade da confesión 
penitencial era un atentado contra .a 

.~berdade e a intimidade persoal; que 
se a mellar liberdade · acadábase 

. precisamente coa confesión; que 
. aban.daba conf~sarse con Deus ; que 

se chegabas a confesarte con Deus 
era imposible que non desexases 
confesarte con alg~én de carne e 
óso; que por sermos seres 
comunitarios . e sociais desde a nosa 
concepci6n, e toda a vida,· a falta de 
comunicación . fai podrecer as 
vivencias tanto . como a auga que 
non corre; que ünha c.ousa era o 
desafogo das culpas e outra o sentido 
penitencial. e a alegría da conversión; 
que por que ·non había valer a 
co~fesión feita a un ser querido máis 
que ante un cura · descoñecido que 

non sabe nada de un ... Pero _o que 
principiara senda unha feira de 
ideas, pouco a pouco, e axudado 
pola dóce· meiguería do lume? f<?ra 

·derivando, en confidenóas persoais. 
E como as cereixas na cesta unhas 

tiraban ·naturalmente das o u tras. Os 
tres amigos atopáranse confesándose 
mutuamente. O silencio respectuoso 
e acolledor era o sinal da absolución 
que sempre dá b amor. 

Un deles dixo con emoción:- Se 
non tivese pecados querería 
inventalos. É certo, dixo outro, sen 

pecados non poderíamos participar 
_do banquete da humanidade; sería 
imposible a irmandade con tantos 
desorados. 

Pero non cómpre inventalos, dixo 
a terceira. As bágoas e a fame do 

mundo líbrannos da engañosa 
pretensión der ter as mans ·limpas de 

calquera crime. Estamos tan 
pringados coma o que máis. O · 

silencio ñxose máis longo e denso , 
máis doloroso e máis fraternal 

tamén. 

e············· 
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AC·i UALIDADE 

ENSINO DE SALDO NOS CENTROS PÚBLICOS 
INTEGRADOS. 

Os centros públicos integrados 
(CPI) foron un invento da 
Administración educativa no pasado 
curso 98/99 con motivo da 
implantación xeneralizada do Ensino 
Secundario Obrigatorio (ESO). 
Xurdiron da ampliación dos centros 
de primaria (antiga EXB) que agora 
pod n acoller escolinos de 3 a 18 
anos. Discutírase a proposta de cursa
] ESO nos institutos, é dicir, O· 

tramos dos 13 ós 16 anos, porque 
algúns alumnos tiñan de desprazarse 
dou anos antes a cidades ou vilas. Ó 
final ocorr u xustamente o 
ontrari : pcrman cen no centro 
nd ursaron primaria. 

argum cnt co que se 
d frnd u a r ación do CPI par~ce 
raz able: evitar un desprazamento 
que, nalgunha zona rurais, podía ser 
longo. Pero segundo ese mesmo 
criterio sobran i.náis da metade dos 
71 CPI que hai en Galicia (algún 
nunha zona tan rural coma Vigo). A 
política barata e o descafeinado para 
todos provocaron unha proliferación 
deste tipo de centros só comparable 
á medallas Castelao. Ningún alcalde 
quería quedar sen o seu .CPI ·e 
xurdiron odios indelebles por parte 
dos que se consideraron marxinados. 
E te despropó ito xerou situacións 

coma a seguinte: en Padrón hai dous 
institutos; a Consellería de 
_Educación, no canto de amplialos 
para recolle-lo alumnado de 1 º e 2º 
de ESO dos arredores, creou un CPI 
en Dodro, a 5 . Km .. , cun investimento 
de máis de 200 millóns de pesetas. 
Outro en Rois, tamén a 5 Km, con 
outros tantos rn.illóns . A 2 Km .. de 
Padrón atópase o CPI . de 
Pontecesures, e, unha carreira de can 
_máis ó Sur, o instituto de Valga.A uns 
1 O Km. de Pontecesures, pero en 
dirección Vilagarcía, o · CPI de 
Catoira. Semellante dispendio resulta 
dificil de explicar. 

CARENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS. 

O grave comeza cando o que se 
gasta en edificios se quere aforrar en 
persoal e recursos: para 11 
especialidades que hai no ESO na 
meirande . parte dos CPI só hai 9 
profesores, e isto provoca que se estea 
privando ós alumnos e alumnas dun 
ensin~ . de calidade. Así, no CPI de 

· Yedra e• A Baña a Lingua Española 
repártena entre os profesores de 
Inglés e Galego; en Rois, a Xeografia 
e Historia vai a medias entre o de 
Franc'és e a de Música, quen ademais 
non pode imparti-la súa 

especialidade en 4 º de ESO, por ter 
horario completo coa Xeografia; 
neste mesmo centro a área de Plástica 
e Visual "tocoulle" á profesora de 
Educación Física; despois pasou ó de 
Matemáticas e Ciencias ... O que 
debía terse por norll1:al convértese en 
excepción · nalgúns CPI coma _o de 
Touro ou Catoira, que si disfrutan de 
profesor para cada materia. 

De por parte, a flexibilidade 
curricular que deita da LOXSE 
mercé ás materias optativas fica 
practicamente eliminada: ó non 
haber profesores abondos só se 
ofertan dúas optativas, que, ó teren os 
alumnos que escoller xustamente ese 
número, convértense en obrig~torias. 
Tamén se dá o caso de alumnos que 
_escollen unha materia e despois son 
abrigados a cambiala por outra. O 

. caso da informática é dramático : 
sendo unha das optativas que o 
centro debe . ofertar 

obrigatoriamente, cando hai aula 
faltan os ordenadores, e, onda non, o 
profesor. 

A Inspección Educativa, que 
coñece e consente e mesmo fomenta 
esta situación, tampouco non ten 
reparos en asinar horarios ilegais, ou 
en abrigar a manter _ grupos co 
númer? máximo de alumnos por 
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aula permitido na Lei, máis os 

repetidores, que non contan para .a 

ratio. 

Por se estes problemas non 

abondasen aínda hai que engadi-lo 

espacio insuficiente para o recreo ·en 

moitos <lestes centros -o alumnado 

aumentou e o espamo fisico 

minguou 'por causa das ampliacións) , 

a falta de recursos -por exemplo, 

bibliotecas · ridículas- , carencia de 

persoal administrativo ou o 

condicionamento que as ~mpresas de 

transporte escolar impoñen en 

materia de horarios - .máis parece o 

ensmo para o transporte que b 

transporte para o ensino. 

En definitiva, estamos ante centros 

inzados de problema~ (algúns 

compartidos cos Institutos de 

Secundaria) que dependen de dous 

amos -:-o Concello no que se estean e 

maila Consellería de Educación - e 

que, al01nenos de n1omento, non 

·están en condicións de ofrece-lo 

nivel de ensino que merecen os seus 

. alumnos e alumnas. 

M p R E s o D 

Luís G. Aldegunde 
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FAI ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina · O CANTAR DO IRIMEGO 

Falo galego 
Falabamos dos neofalantes. Se cadra hai quen pensqu que nisto do galega 
hainos con e. sen pedegree. Pero non tal.,En tódalas linguas minorizadas pola 
historia que fan os fortes, os falantes recuperados son sempre benvidos. Aínda 
máis, como dicía o patriarca don Ramón Otero Pedrayo, na causa do galega, 
aquí en Galicia, todos ternos algo de conve.rsos.Vaites logo coas purezas de raza. 
Pero as conversións teñen o seu proceso e a súa xirnnasia. Convén · logo ir 
incorporando unha táboa de . exercicios para corrixlr as malas posturas 
lingüísticas dos que deciden que Galicia merece recrear e dar futuro ó inellor 
do seu pasado. 
Exercicio primeiro: non tódalas palabras que empezan por h ell- castelán. son 
en galega con f. Que non lle pase a anuga ou anugo lector ó que a aquel que, 
sen gran dominio ·da ortograña castelá, aplicou a regra e fixo unha brava 
traducción literal do dito que se aplica en castelán ó mal poeta (Haz versos 

pero no odas). Feíta ·esta 
pnmeua fa.se de 
relaxación, digamos que, 
en xeral, esa conversión é 
certa . e que se tende a 
pecar por defecto . cando 
certas palabras galegas 
soan mal en castelán. Non 

' . 
hai que se acorar por dicir 
masa follada ou pedir 
nunha confeitería do 
centro da vila, arrodeados 
de ·. señoras ben vestidas, 
un pastel de follado, 
que é ª· maneira correcta 
de traducir hojald:e ó 

Polbo á feira no San Froilán galega. Así como unha 
milfolla é un coñecido 

pa tel recheo de merengue ou unha planta herbécea perenne de · 50 
c ntímetros. (¡Uau!) . 
Exercicio segundo: E falando de reparos, cando a recente celebración no Porto 
do Son da Festa de exalt~ción do polbo (a arn.eixa xa ten outras exaltacións), 
houbo unha conexión na galega con Valdeorras, onde había outra festa do 
viño. O locutor valdeorrés, cada vez que . explicaba a un entrevistado que 

taban en contacto directo coa festa do polbo víase na abriga moral de aclarar 
-do pulpo- , dando unha lección de prudencia. Digamos., xa que logo, pastel 
follado, polbo e icona que é a imaxe relixiosa característica da Igrexa ortodoxa 

tamén e aplica para as pequenas imaxes que saen na pantalla do ordenador. 
K r icio t rceiro: . Xa entrado en calor, pasamos ós exercicios máis 
important : O gal go non ten t mpos compostos. Certamente que .hai aínda 
d ma iada nt que arma o lío tremento de dicir en castelán "aquella tarde 

pa áramo muy bien", e, en embargo, en galega "eramos amigos e 
h bíamo viaxado polo mundo enteiro" . Son os problemas do contacto entre 
lingua ou qu red da quizofrenia que vivimos ~esta Terra, on~e quen 

n trú n gal go fala ca t lén e quen constrúe en castelán, fala galega. 
Preparádevo porque seguiremos con este particular aerobic. 

1, Que se alede o irimego 
pois ternos boa noticia 
verbo de algo que atinxe 
á Igrexa de Galicia. 

2. Ben sabe todo o mundo · 
e ben ve se non é cego 
que a liturxia en lingua nosa 
non lle presta ó señor crego. 

3. Os estudios sobre o tema · 
que se fixeron hai anos 
ceibaron uns resultados 
m01 pequenos, mesm.o ananos. 

4. As misas no nos o idioma 
naquel distante momento · 
·andaba algo así 
coma no sete por cento. 

5. As conclusións que tíraban 
do .estudio, eran moi duras: 
a porcentaxe atinxía ó 
catro por cento dos curas. 

6. Cando a misa en latín era 
un razoamento serio 
consistía en afirmar 
que o latín é pró misterio. 

7. Pero chega o Concilio 
e con el o espectáculo: 
en Galicia non se usa 
o idioma que é vernáculo. 

8. Se no adro o crego fala 
no idioma de Rosalía 
¿que pensará o fregués 
se a castelán se varía? 

9. A cousa é de caixón 
e xa o indicamos· antes: 
Deus nacería en Toledo 
co idioma de Cervantes. 

10. O máis grave é que os curas 
falan o galega a re.o, 
idioma que para o culto 
disque é inculto e algo feo. 

·11. Enfermo está o inconsciente 
dunha clerecía que anda 
afirmando que a xente 
o galego non demanda. 

12. O Bienio Irmandiño 
está a facer unh~ enquisa . 

que ós cristiáns ha preguntar 
sobre isto trala misa. · 




