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EDITORIAL SEMANA DE PAIXÓN 
NO VICEDO Coma no caso Roldán,Villapol non 
é unha anécdota, serrón un síntoma. Nun e noutro caso 
non son meros accidentes, casos individuais caídos de 
non se sabe, ... son o resultado de sistemas e culturas 
presentes nos partidos. Por iso son moi im:portantes: 
serven de alarma para saber a qué nivel podemos che

gar. 
O primeiro dos citados, do que xa ninguén se lem

bra, era o producto dunha cultura enquistada no parti
do, cheo de maioría absoluta, dun convencimento 
fachendoso da súa perpetuación no poder, capaz de 

adaptar un discurso 
de descamisados ás 
circunstancias cam
bian tes da modernida
de e o progreso e de 
renunciar a un · hori
zonte de transforma
ción social a cambio 

i do pelotazo en bolsa 
~ para os amigos ben 
: informados. 
.f O segundo é o 

rncll )f d s repr sentantes doutra cultura. política, máis 
pró ima a e t s lares, a da reforma sen cambio, a da 
· ntinuidad n poder do máis res so do franquismo, 
a d aciqui 1110 rural ni.áis arrogante, a da irresponsa
bilidad política e os supostos mártires polos seus veci
ñ a cambio de -case- nada. 

¿Que on en definitiva 65 millóns en dietas a cam
bio du.n sacrificio coma o do señor Villapol, unha 
entrega tan xenerosa, unha presencia imprescindible? 
¿Que farían todos es tes anos as xentes do Vicedo sen 
e ta in igne figura gobernando as súas vidas diarias? ¿A 
quen importa que non tivese a dedicación exclusiva? 
¿E tódolo favores feítos, os asfaltados, empreguiños, 
opo icións, papeleos, licencias1 vistas gordas, puntos · de 
luz? 

A defensa que Cacharro e o mesmo Fraga fixeron ata 
antonte de Villapol, tiña unha única liña de argumen
tación: tiña maioría absoluta, votos a esgalla. 

Velaí a cuestión: o feíto de gañar por absoluta maio
ría ab oluta, é dicir, oposición cero, o noso todo, non 
d b ría er orgullo para o partido nin carta blanca para 

latrocinio. Máis b n, se o partido tivese unha seria 
nvi ción demo rática en tódolo eus niveis, debe

ría itua-lo ñor al alde absolutista baixo sospeita. 
N n en van o in ntores desta democracia occi

d ntal c ncebírona ma un fr o ó absolutismo e un 
i ·tema d r parto d poder. E de feíto tivo que ser un 

ntrapod r ,'udicial o que puxe e freo a tanto des
mán d an tigo r ' xim . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO ELIANSITO Alguén da xerar
quía debería dicir algo sobre o número montado no 
nome de Deus, a Virxe e tódolos santos na pasada 
semana santa polos encantadores familiares do neno 
superestrela da política global, Eliansito, víctima irrecu
perable do f;natismo hortera dos novos ricos de 
Miami. 
Dificilmente se pode escenificar un episodio de manei
ra que deixe maiores e peores pegadas no ánimo dun 
rapaz que por mor da chamada do dólar foi un día 
embarcado pola súa nai nunha aventura demasiado 
aventurada. 
O drama de Elián, ese paso por auga desde a precarie
dade desnutrida na que vive unha maioría do planeta á 
festa rachada na que se fai obesa a tninoría restante, 
podería servir para ilustra-la realidade que eses mesmos 
días describían os xornais: na páxina 72, sección eco
nomía, o xúbilo triunfalista do Fondo Monetario 
internacional, anunciando unha prosperidade planeta
ria "impresionante". Na páxina 36, de internacional, as 
fotos dramáticas, ferintes dos nenos morrendo de fame 
de Etiopía. ¡Hai que ser ignorante para deixarse morrer 
de fame coa inflación controlada e taxas de crece.men
to do 4,25%! 
E o de sempre: resulta máis interesante con Elián ou 
sen Elián demoniza-lo único país pobre no· que se 
reparte e se asegura o futuro dos nenos - nutrición e 
educación- ca preguntarse qué lle pasa a esta redento
ra sociedade occidental que deixa morrer de fame os 
que xa ten salvos das gadoupas do socialismo. 
¿Por que a teima de afogar e eliminar un sistema que 
permite que na pobreza - na pobreza acentuada, procu
rada porfiadamente desde fóra- se viva con dignidade 
e se teña asistencia básica e posibilidades de promo
ción cultural? ¿É ese o gran problema do planeta? 
Estamos· nunha burbulla informativa. Selecciónanno-lo 
que debemos oír e ver e ata as ONGs fan as súas cam
pañas -xogos, globitos, que rico chocolate solidario
dulcificando a cruez_a da realidade. Somos xa parte do 
pensamento dominante, o de non hai solucións colectivas 

. ) 

políticas: só queda o botón do ascensor: que Elián quede 
en Miami co seu pai e sálvese quen poida. 
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A CLAVEi 
XAGG 

"Sáibao todo o pobo de Israel ... " (Feit 4,8-12) 

BOANCJVA 

A primeira lectura deste 4º domingo de Pascua é un perfecto expoñente do kerigma ma(s primitivo, do anuncio que se 

predicaba polos anos 40. Certo que este pequeno discurso de Pedro diante do tribunal xudío é composición do autor de 

Feítos, pero este autor soubo reflexar ben a predicación de 50 anos antes. 

Esta é a clave: estamos as primeirísimas palabras da fe: 1) un anuncio da marte e resurrección de Xesús de Nazaret, 2) 

ámbalas duas vistas dende a perspectiva do Antigo Testamento e 3) unha breve deducción das consecuencias salvadoras 

para os homes. 

O seu carácter tan primitivo déixase ver nas fórmulas usadas: o anuncio da marte é contado de pasada, s.en deducir con

secuencias salvíficas; o un anuncio da resurrección está descarregado de implicacións cristolóxicas: ven presentado coma 

acción de Deus Pai sobre un Xesús obxeto pasivo; o cal indica que a Cristoloxía aínda estaba por desenvolver. 

O Sal 118,22, recitado a continuación, da sentido a todo o conxunto: un reí derrotado chega ó templo para dar gracias 

a Deus por salva-la sua vida. Un Xesús, condenado a marte polo estamento oficial xudío, é reivindicado por Deus resuci

tándoo de entre os mortos. Esta é a salvación de Deus para todo home. 

e ······ ·· ··· 



·············e 

A PENEIRA 

os MÁIS DE 4.500 INMIGRANTES que viven entre nós 

están atarefados en amaña-los papeis para regulariza-la súa situación. Teñen de prazo. 

ata o derradeiro día de xullo. Seguen a darse situacións dramáticas coma as dos poli

sóns que están a arribar nos portes da "ruta da madeira", Vilagarcía e Ferrol, escapan

do da guerra de Serra Leona, pedindo asilo. Vigo é a cidade que acubilla máis estran

xeiros indocumentados e tamén é onde están mellar organizados. Na foto u.nha recen

te xuntanza con Pérez Leira entre William Álvarez, presidente do Cent.ro Cubano (hai 

máis de 140 residentes), Walter Canzani dos "Amigos de Uruguay" (unhas 120 fami

lias), Segundo Martín do Centro Arxentino, 6.00 familias, e Mohamed Lemin da 

Asociación de Desenvolvemento Árabe-Galega con 250 socios. 

O CERTAME DE · 
FOTOGRAFÍA "Galicia é 

unha festa" convoca a participar nas 

festas coa cámara en riste, neste tramo 

de idade (de 8 a 30 anos), organizado 

pala Federación de Centros Xuvenís Don 

Bosco de Galicia con prazo ata o 17 de 

maio. O que queira máis información 

pode escribirá rúa Venezuela 3, baixo, 

36203 de Vigo (225662). Fotos sobre 

festas: "copiar esa imaxe no intre axei

tado ... , unha maneira de facer cultura". 

Poden presentarse varias fotografías e 

hai dúas categorías: 

de 8 a 14 e de 15 a 30. 

G~UC\~l · 
\l~\\~V S~ 

11 POEMAS Á NAI" é un fermoso agasallo para calquera nai porque é 

unha recolleita de tódolos versos dedicados a ela desde a nasa cultura popular ata 

os vates destes días ... Moi traballado, con toda a dozura do mundo, polo fil lo de 

Elvira Fernández Sánchez, á que contemplamos na foto, o profesor Xesús López 

Fernández. A obra contén os poemas pero tamén unha ampla información sobre os 

seus autores para que poidamos·coñecer mellar o seu berce. A súa nai dedica estes 

versos: "Contigo no recordo estou/e a túa ausencia sempre vai en min./os ollas miran 

ó redor/silencio eterno e noite sen fin". 

Na celebración do 1 DE MAIO queremos denuncia-la esclavitude, ostra

ballos forzados, que aínda aplastan mi ll óns de persoas no novo milenio, despois de 

20 séculas de cristianismo. Con cores escuras remarcamos neste mapa, en liñas 

xerais, miles de labregos de Latinoamérica, esclavos das grandes plantacións, poboa

ción civil de moitos paises africanos abrigada a al istarse nos exércitos en guerra, a 

prostitución e o trabal lo en industrias e no agro en Asia, moitas veces nenas ... Pero 

ningunha rexión se libra desta desfeita: tamén no chamado occidente, en branca, as 

mafias seguen a lucrarse da inmigración ilegal e da economía sumerxida. 



-o ASASINATO DO BISPO GERARDI, o 26 de abril de 

1998, en Guatemala, aínda está sen esclarecer. Os bispos denunciaron as manipula

cións do poder, que tratou de buscar coartadas para nón ir ó fondo da marte deste 

loitador da xustiza e da verdade. Esa loita quedou patente no seu proxecto de 

Recuperación da Memoria Histórica de Guatemala, pais que estivo enfrontado nunha 

guerra civil de 36 anos (1960-96) con máis de 200.000 martas, case todos a mans 

do exército ou dus escuadróns da marte. Tal era a denuncia de Gerardi, a total impu

nidade dos militares guatemaltecos no mesmo xenocidio que está a denunciar nesta 

hora Rigoberta Menchú que aparece na imaxe. 

Alfonso Blanco Torrado 

11 NAIS EN ACCIÓN" de Vigo están sempre á carga alí onde unha 

nena/o sofre calquera tipo de desfeita. Agora-veñen de denuncia-lo abandono no 

que viven as filias/os dos afectados pala droga, a raíz da marte dun nena en Foz 

A investigación da nasa cultur~ tradicio

nal valeulle a XOSE PAZ 
FERNÁNDEZ, director da 

Coral Polifónica Eumesa, a ·medalla de 

ouro "Marcial do Adalid" da Academia 

de Belas Artes Nasa Señora do Rosario, 

que moi esixente era a segunda que 

concedía. A primeira foi para o crego de 

Ferro!, Manuel Fanega, que fara director 

da Coral de Bazán. Este creador xa ten 

publicados dous volúmes .sobre a densa 

cultura musical da comarca do Eume, e 

ten marabilladas as súas xentes na 

interpretación do seu acervo tradicional. 

Non nos estraña que o concello da capi

tal, Pontedeume, o nomease filio predi

lecto, festa que vai ter lugar no verán. 

. despois de inxerir a miúdo destas substancias, pala inconsciencia duns pais que 

cando están baixo os efectos da droga non poden ;;itender a ninguén. Non é a pri 

meira víctima ante a insensibilidade das administracións e da sociedade en xeral. Ás 

veces escudándose nunha falsa "intimidade" dos pais machácanse os dereitos dos 

nenas. Na foto a presidenta de "Nais en Acción", Alic.ia do Burgo. 

OS MAIOS enchen as nasas 

vilas e aldeas de cores, aromas e humor 

coma estas coplas que vendían uns 

nenas/as de Ourense para face ren uns 

cautivos para a festa ou paga-los gast os 

da súa obra: "Chegamos co maio/un 

pouco torto/pois igual que o país/ven un 

algo revolto" é este maio figurativo, 

outros vestíronse eles mesmos con 

ram.as e verde facendo un maio humano. 

Hai verdadeiras obras de arte pa ra dar 

pulo a esta primavera chea de v.ida. 

e ·············· 
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POLmCA Tintxu 

FESTA DO TRABALLO 
Tódolos sindicatos preparan estes días a celebración do Primeiro de Maio, data 

declarada desde hai tempo como festa do trabal/o. A celebración non pasa de ser, para o 
conxunto da poboación, máis ca_ un día máis de descanso e lecer, tanto máis festexado 

cando serve para facer unha ponte. 

Os sindicatos aproveitan a data para salientar algún 
aspecto da situación laboral que consideran máis de 
actualidade. Pero moi a miúdo a data serve para 
poñer de manifesto a diversidade de intereses entre as 
organizacións e, ás veces, o lonxe que se atopan as 
súas demandas do sentimento xeral dos traballadores 
ou aspirantes a selo. Iso explica tamén a febleza das 
organizacións sindicais. 

Para o conxunto de poboación a festa serve para 
r corda-lo número de persoas que buscan traballo 
s n o atapar. Segundo os datos oficiais, esa cifra foi 
b ixando en Galicia ata se atapar ó redor das cento 
in u nt~ mil persoas. Pero cántos son os que traba

llan n d larar, sen horario; cántos os que perciben 
m ingr o cantidades máis ben escasas e ca~alo

axudas d práctica , bolsas de formación 
n cpt similare , pastos de traballo sub

d de a administración, en beneficio 
te' ri o d mozos empregados e que na práctica ser
v n para ngorda-los ingresos de moitas empresas 
qu o menos que perseguen é a formación destas 
p rsoas. 

Esta situación de precariedade laboral é recoñecida 
por tódolo sindicatos, que mesmo aproveitan algun
has das súas variantes para conseguir fondos para 

á precariedade non 
parece remitir, malia a 

persistente bonanza 
económica dos últimos anos 

montar cur iños impartidos polo seus propios libera
d ou polo técnicos que teñen de man. 

graciadam nte ta tendencia á precariedade non 
par r m · tir, malia a per i tente bonanza económi-

a d últim ano . 

pod r público emellan pouco preocupados 
p r ta ituaci ' n , qu e ente máis duramente en 

lugar 1110 Galicia, ó que chegan con retraso e 

con menor forza os efectos da prosperidade que tra

ducen os datos macroeconómicos . E as organizacións 
empresariais, polo menos nas declaracións dos seus 
recoñecidos voceiros, non saben falar máis ca da 

necesidade de facer máis barato o despido, como 

requisüo previo para aumenta-los contratos estables, 
mentres estenden a man a tódalas institucións públi
·cas mendigando subvencións e prebendas que 

denuncian rotundamente nas súas decfaracións públi
cas. 

A sociedade no seu conxunto non é quen de afron
tar esta situación. Por un lado critica a situación de 

precariedade aquí descrita, pero mentres tanto tenta 

torcer no seu proveito o caudal de favores· da institu

ción de tumo para darlle unha_ oportunidadé ó rapaz, 
aínda nas condicións descritas . No mellar dos casos 

apúntase a cantas oposicións se presentan para obter 

un posto de funcionario, aínda que non teña nada 

que ver coa formación do interesado. E así irnos 
inflando a administración con persoal desmotivado . 

i . 
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ECONOMIA 

SOBRE A PUBLICIDADE 
A ·economía de mercado sempre de satisface-las nosas necesidades 
se asentou nun principio que 
debe ser irrenunciable: a demo
cratización da sociedade. As per
soas dicímoslles ás· industrias qué 
tipo de bens necesitamos para 
que estas nolos fabriquen. . O 
mecanismo polo que unha 
empresa se decata do que a xente 
quere é'o mercado, e a el ten que . 
acudir cando pensa na fabrica
ción dun novo producto. Para 
que ese producto sexa vendido, 
alguén que o queira teno que 
comprar. 
O funcionamento da economía 
tende así á democracia: ninguén 
nos impón qué tipo de produc
tos debemos consumir, somos 
soberanos. 
A publicidadé, sen embargo, está 
centrada en muda-las nosas pre
ferencias - en maior ou menor 
medida-. Daquela a empresa pasa 

a p~ovocar cambios nelas, axus
tando estas ós seus intereses . 
Isto non é pouco, pois ese gasto 
de publicidade acaba revertendo 
no prezo do producto, así esta
mos pagando uhha publicidade 
que se fai para conyencernos 
- mellor ou peor- de que necesi
tamos algo. 

a publicidade é 
a única canle de 

información que 
ternos para 

coñ~ce-lo que · 
compramos 

Non vale dicir que somos libres 

de comprar ou non un producto 

que non se anuncia, pois hoxe a 

publicidade é a única canle de 

Pedro F. Pedrouzo ·oevesa 

información que ternos para 
coñece-lo que compramos. Non 
hai un servicio de información 
neutral que compare os distintos 
productos que compiten en cada 
sector. Por certo, de habelo ó • 
mellor nos saía máis barato. 

9 ........... .. 
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UIOPIA 

O SISTEMA 
O PODER 
No 1998, no crepúsculo do século e 

da súa propia vida,Julius Nyerere con
versou coa plana maior do Banco 
Mundial en Washington. Este campión 
da unidade africana gobernara 
Tanzania durante vinte anos, dende a 
independencia ata 1985, e aplicara 
unha política baseada na agricultura 
comunitaria, a propiedade social e a 
autodeterminación. 

-¿Por que fracasou vostede? -pre
guntáronlle os expertos do Banco 
Mundial. 

Nyerere respondeu: 
-O Imperio Británico deixounos un 

país cun 85 por cento de analfabetos, dous enxeñeiros e doce médicos . Cando deixei o goberno, tiñamos un nove 
p r c nto de analfabetos e miles de enxeñeiros e de rnédicos . Eu deixei o goberno fai trece años . Entón, o noso 
ingr s per cápita ra o dobre có de agora; e agora ternos un tercio menos de nenas nas escalas e a saúde públi-
a e rv1 1 oCia1 stán na ruína. N es tes trece años, Tanzania fixo todo o que o Banco Mundial e o Fondo 

M n tari Interna ional esixiron que se fixese. 
Juliu Ny r r d volveulles a pregunta ós expertos do Banco M1:1ndial: 

-¿ P r qu fra a aron vostedes? 

OS MODELOS 
Artes de maxia da· era ciberné

tica: Bill Gates, que ata hai pouco 
nada tiña e, polo tanto, nada era, 
converteuse, nun pestanexo, no 
número un do xénero humano. 

Tamén os seus clons ofrecen un 
exemplo que hai que imitar para 
os nenos e m_ozos do mundo; 
aínda que sexa o Terceiro 
Mundo. No Uruguai, o modelo é 
un mozo, o empresario Fernando 
Espuelas, creador. e propietario de 
StarNet, que brilla na zona lati
noamericana dos ceos de 
Internet. 

Os medios locais difundiron, 
con orgullo patrio a biograña <leste home que proba que tamén os uru
guaio pod mo r xitoso . Fernando tiña, dende pequeniño, pasta de 
triunfador. om zou a úa carreira ós seis anos de idade, alugándolle os 
. u ~ ogu t ó neno do barrio, con tarifas por hora ou por· día. Ós dez 
an , . a fundara unha mpresa d eguros e un banco: aseguraba útiles 

lar c ntra roubo accidente e prestáballe cartos, con xuros, ós seus 
mpan 1nn d la . 

A MAN DURA 
George Bush, filio daquel Bush 

que invadiu Panamá e case bo~rou a 
Iraq do mapa, _ é o favorito na 
carreira pola presidencia do planeta. 
Aínda que os seus discursos falan de 
compaixón, o prestixio do "júnior" 
provén da súa man dura. Sendo 
gobernador de Texas, capital mun
dial da pena de morte, Bush enviou 
á marte, sen pestanexar, cen perso
as. Máis dun poderá crer, quén sabe, 
que aí está a solución para o pro
blema da superpoboación carcera
ria. Nos Estados Unidos, que vén a 
ser algo así coma o cárcere máis 
grande do mundo, hai m~.dio 
millón de presos máis ca na China, 
que ten unha poboación catro 
veces meirande. 

Dende sempre, e tamén agora, o 
candidato republicano oponse a 
calquera control na venda de armas. 



Eduardo Galeano 
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A GUERRA 

Bush é o máis fervoroso aliado de Charlton Heston, 
que abandonou Hollywood para cumpri-lo papel 
principal na N ational Rifile Association, onde defen
de o dereito de CC?mprar armas coma se fosen aspiri
nas . A delincuencia axexa e abriga a dispar.ar primei
ro e preguntar despois . 

As armas de lume matan trece nenos norteamerica
nos cada día. A idade dos asasinos, e das súas víctimas, 
vai diminuíndo. Tiñan seis anos os protagonistas do 
caso recente de maior resonancia. Ó paso que irnos, 
axiña os bebés disputarán a tiros o chupete. 

Nas vésperas da guerra contra Iugoslavia, o Departamento 
de Estado dos Estados U nidos informo u que medio millón de 
albaneses foran asasinados polos ·serbios en Kosovo, o qu_e 
resultaba intolerable para a conciencia humanitaria do 
mundo. A guerra era inevitable. 

Xa comezaran os bombardeos, cahdo o secretario de 
Defensa, W illiam Cohen, declarou que os albaneses asasinados 
eran "uns cen mil". Cando a guerra rematou, un comunicado 
oficial da OTAN reduciu a cifra a dez mil. 

Segundo altas fontes militares, citadas pola prensa nortea
mericana en tempos máis recentes, as víctimas albanesas 
"sumarían ó redor de sete mil" . 

OS MEDIOS 
Albert Einstein foi elixido o home do século por poderosos m edios de 

comunicación de varios países. 

As elexías cantadas na súa honra esqueceron m encionar un detalle: este 

xenio da ciencia era socialista, e tiña unha pésima opinión do sistema capi

talista. O esquecemento fora profeticam ente explicado polo propio 

Einstein, nun_ artigo que publicou, en maio de 1949, no primeiro número 

. da revista Monthly Review: "Nas condicións actuais, os capitalistas privados 

inevitablemente controlan, directa ou indirectamente, as principais fontes de 

información (prensa, radio, educación). É, polo tanto, extremadamente difí

cil, e na meirande parte dos casos imposible, que o cidadán chegue a con

clusións obxectivas e poida facer un uso intelixente dos seus dereitos políti-

cos. 

e············· 
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RETALLOS DE 
HISIORIA 

, 

TEMPOS DE FUNDICION 
Metal, vasillas e cistas. 
No devalar do tempo che gamos 

ó período prehistórico que cha
man calcolitico, no que se trahalla 
o metal -cobre-, pero tamén a 
pedra. Cando o megalitismo . -a 

cultura das "pedras grandes" 
¿recordades?- xa andaba moi 
adiantado, chegou a Galicia, 
dende as ribeiras do Texo, aí polo 
2500 antes de Cristo, por vía 
marítima e terrestre, o novo traba
llo con metais e maila cerámica de 
vaso campaniforme -ou forma de 

ampá. Era unha cerámica inter- · 
nac1 nal, con d buxos puntillados 

lifi nduladas, teñen aparecí-
. cus m ld s, d fundición. 

aqu la x nt vivía n asen-
tam nt ab rtos, sen preocupa-
i 'u de.6 nsivas. Seguep as crenzas 

e a r lixio idade neolítica, presen-

Daquela a · 
xente vivía en 

asentamentos 
abertos, sen 

preocupacións· 
defensivas 

te ata o día de hoxe en moitos 
dos noso co turnes, pero arri
man elle repre entacións simbó
lica : ídolo cilíndricos -coma o da 

a ira- e divindades de grande 
ll , tal om aparecen nalgun

ha r pr nta ión rupe tres. Os 
rito de nt rr~m nto: agora fanse 
individuai , na ci ta , a xeito de 

ai a de lax . 

Fundidores, escultores, 
No apoxeo da idade de bronce, 

chamado bronce final, as ·ferra
mentas e as armas son deese 
met~l, atopándose en . grande 
abundancia nos acubillos: ~spadas, 
macuadas de talón de un ou dous 
aneis, puñais ·de antenas,... No 
acubillo de Samieira (Pontevedra) 
apareceron 160 machadas de 
talón, do ano 7 50 AC agachadas 
baixo unha lousa. 

Todas estas pezas teñen grandes 
influencias do centro e oeste 
europeos, que comerciaban con 
Galicia e outras terras atlánticas. 

As nasas xentes fan gravados ó 
aire libre, nas penas e laxes de gra- . 
nito, para expresaren deste xeito 
os seus sentimentos, as súas .inque
danzas, ... esta é, defeito, ·xunto coa 
ourivería, a aportación máis orixi
nal dos galegas deste tempo. 

Os gravados rupestres, feítas a 
base de petar con seixos ou ferros, 
fanse nas laxes das abas baixas dos 
outejros, sempre preto de regos 
de auga ou de brañas. Buratiños 
redondos chamados cazoletas, 

· labirintos, círculos concéntricos, 
espirais, cervos, figuras dacabalo, 
puñais, etc . . É unha manifestación 
propia da idade de bronce. Tamén 
se lles chama petroglifos. 

Na provincia de Pontevedra hai 
tres lugares importantísimos na 
arte rupestre: A Caeira (Poio), 
Campo Lameiro (catedral da 
prehistoria galega e sede da próxi
ma Romaxe), e Mogor (Marín). 

E tamén ourives 
A ourivería que forma parte da 

rica industria metálica galega 
deste tempo, demostra, con este 
traballo con ouros, a existencia 



dun comercio m01 activo cos 

pobos do sur da península, e 

mesmo cos fenicios, aló polo 1000 

AC. Galicia era moi abondosa en 

xacementos mineiros de cobre, 

estaño e ouro, por iso xorde a· 

Galicia era moi 
abundosa en 

xacementos 
mineiros de cobre, 

estaño e ouro 

lenda das illas Casitérides (illas e 
costas do estaño), moi gabadas 
polos historiadores antigos, que 
ben seguro estarían na costa 
noroccidental. 

Segundo conta Avieno, no seu 
poema "Oda Marítima", os habi
tantes destas terras chamábanse 
oestrymios, eran xentes _destemi
das e fortes, . que se dedicaban ó 
comercio con outros pobos, nave
gando en barcos de coiro. A 

Casco de Leiro, 
Museo 
Arqueolóxico da 
Coruña. 

reproducción dun deste barcos 

podémola ver no museo arqueo

lóxico da Coruña, on~e tamén 

está o famoso casco de ouro de 

Leiro-Rianxo. Esta mara billa do 

século VIII AC, atopada por un 

Celia Castro Ojea. 

tesauro da Golada, ou o de Caldas 
de Reis, testemuñas do bo gusto 

dos no sos devanceiros. 

O historiador Carlos García 
Martínez dinos, falando do tesau

ro de Caldas que é " o conxunto 

máis impresionante de alfaias de 

toda a prehistoria galega". 

Atopouse no 1940 nunha leira. 
Moitas pezas foron vendidas, pero, 

con todo, unha boa-parte do con

xunto consérvase no Museo de 

Pontevedra e ten un peso de 20 

kg. As pezas estaban en contacto 
coa terra, nunha fondura de 20 

centímetros, colocadas sobre dous 

colares ríxidos, grandes, ensartados 

con outros máis pequenos. Había 

tres vasos e, dentro do vaso máis 

grande -unha fermosísima cunea 

con asa- atopábase un peit . 

Tódalas pezas de ouro macizo. 

O noso xenial Cunque~ro falan-
labrego ó sacha-la súa leira, está do des.te tesauro dicía: "¡Que 
feita de ouro purísimo e simboli

zaba o poder dun xerarca militar 

ou príncipe, nunha sociedade xa 

moi xerarquizada. 

O traballo do ouro que, segun

do os historiadores abundaba nas 

areas dos ríos, e recollian as mulle

res chamadas oureanas, tennos dei

xado pezas fermosísimas, coma o 

Torques, Museo de Lugo. 

sacerdotisa peitearía os seus longos 

cabelos de ouro con este fermoso 

peite! ¡Que ritos habería de cele

brarse con estas cuneas! " 

A técnica para a súa feitura era 

por medio dá fundición ou de 
martela-las pebidas de ouro cun 

pulido final. Así de ben traballaban 

os nosos no 1550 antes de Cristo. 

e····· ······· 
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PO E MARIO 

MARIÑEIRO 

N aciches nunha terra enf eitizada 
do arrecender do mar embravecido, 
da fermosura plena e asolagada 
e do amencer salgado aínda dormido. 

Medraches entre as redes e o cariño, 
á beira dos rixons das domas vellas, 
e aprendiches o xogo do mariño 
que conta os peixes para paga-las tellas. 

Non che deu tempo nin a ser meniño, 
e escapouche a infancia sen sabelo 
a bordo dunha doma ou .dun barquiño 
da man dun aparello ou dun cotelo. 

Coñeces todo o mar e ata as súas pedras, 
e entes no teu peito como baten 
a ondas que vestiron moitas tebras 
l vando corazóns que xa non laten. 

vich como rnoitos non voltaban, 
e m a flor ó traían recordo 
fl tanda obr os mares que levaban 
a 1 da sp ranzas sempre a bordo. 

E fuche das gaivotas confesor, 
e ent ndedor das yerbas das mareas, 
aliado da soidade e mais da dor 
e o eterno namorado das sereas. 

E os soños non cumpridos non voaron, 
quedaron afogados e dormidos, 
á beira dos recordos que esqueceron 
nun vello camarote podrecidos. 

E fuche sempre mar e mariñeiro 
nos mares que no mundo están perdidos, 
coas mans curtidas e .o mirar tristeiro 
dun pai que non ve medrar os seus cativos. 

E o sangue das túas veas é salgado, 
e o teu alento arrecéndeme ó mar, 

o dur traballar que xa é pasadn 
n olv de morriña o teu ollar. 

Unai G. Suárez (d'Ajiño) 

E agora eres avó contando histórias, 
e tes os flllos bitando co mar, 
e tes recordos desas vellas glorias 
que os anos che conseguiron roubar. 

E agora que descansas xa non vives, 
e ·o vento xa non bate no teu corpo, 
xa non estás feliz aínda que ris 
e pensas que máis ben respiras morto. 

A vida µaquel barco foi quedar, 
naquela doma de pao de piñeiro, 
naciches e medraches onda o mar; 
e a morte ha de levarte mariñeiro. 

Con todo o meu cariño e admiración ó meu avó 
Kiko (Fran~isco de Arousa) por sermpre mariñeiro. 

Aguiño, 13 4e Xu llo de 19 9 9 
Unai G. Suárez ( d' Ajiño) 

A tódoios mariñeiros eternos, na honra do seu tra
ballo e do seu vivir. 



BIBLIA POPUI AR· 
. GALEGA (BPG 15) 
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GALERIA. DE REIS 
1 Reís 15-16 

Morto o reí Salomón, o imperio conquistado por David -promesa de lavé-, eifare
louse. Roboam,fillo de Salomón,Joi un mal reí e Ieroboam emancipouse facéndose reí 
do Norte. O Sur, Xudá, representaba o principio estable e dinástico da liñaxe de 
David, da que era símbolo e sacramento o templo e maila arca da alianza no deserto; o 
Norte, Israel, significaba o principio carismático. 

. ~ 

15 1 Abías empezou a reinar en Xudá o ano dezaoito do reinado de 
Ierobo~m 2Reinou tres anos en Xerusalén. 3cometeu os mesmos pecados 
que cometera xa seu pai [Roboán de Xudá]. O seu corazón non estivo 
enteiro co Señor, coma o de David, seu pai. 4Pero, por amor a David cort
cedeulle o Señor, seu Deus, unha lámpada en Xerusalén aínda en pé. 5En 
verdade, David fixera o que é xusto ós ollos do Señor e non se afastara dos 
seus mandamentos en toda a súa vida, fóra do caso de Urías o hitita. 1 

A loanza ou a condena dos reís faise co criterio da reforma deunternomista: centra
lización do culto el Xerusalén. Aplauso a Asá de Xudá, pero con reservas: 

9 Asá empezou a reinar en Xudá no ano vinte do reinado de Ieroboam 
en Israel. 10Reinou corenta anos en Xerusalén. Súa avoa chamábase 
Macah, filla de Axalom. 11 Asá fixo o que é xusto ós ollos do Señor, coma 
David, seu pai. 12Botou fóra do país a prostitución consagrada e desbotou 
tódolos ídolos que fixeran seus pais. 13Tamén retirou o título de raiña-nai 
á súa avoa Macah porque fixera unha imaxe de Axtarté. Asá derrubou a 
imaxe ~ queimouna no torrente Cedrón. 1~Mesmo se non fixo desapare
ce-los altares dos outeiros, o corazón de Asá estivo enteiro co Señor, toda 
a súa vida. 2 

O reí Nadab, de Israel,fillo de Ieroboam, é descualificado, o mesmo có reí de Xudá 
Baxá, ambos en guerra civil entre si. O profeta Iehu retíralle ó segundo a confian
za3 . O reí Zimrí, de Israel faise co poder matando ó reí Eelah, pero dura só unha 
semana: 

16 8No ano vinteseis do reinado de Asá en Xudá empezou a reinar Elah, 
fillo de Baxá, en Tirsah. Reinou dous anos. 9o seu oficial Zimrí, xefe da 
metade dos carros de guerra, con'spirou contra el. [ ... ] 15cando o pobo 
que estaba acampado cerca de Guibetón, que pertencía ós filisteos, H>tivo 
a nova de que Zimrí se revirara contra o rei e que o 
matara, aquel mesmo día, no campamento, Israel enteiro 
proclamou rei a Omrí, xefe do exército. 

Perante a noticia do rexicidio, o pobo reacciona e forma dous 
bandos. Gaña o de Omrí, que ascende a reí, malo malísimo 
segundo a teoloxía deuteronomista, seguramente algo mellar de 
acordo cos criterios políticos: creou :Samaría coma capital de Isael, 
reino do Norte. Peor foi o seu fillo Acab, que casou cunha estran-

eira, Iez abel, que meteu ídolos na nova capital de Israel, 
Samría. Ha ter que· se enfrontar cun temible home: o profeta 
E lías. 

Xosé Chao Rego 

1 Aquí o autor sagrado 
bota man da técnica do 
retroceso: corno Roboarn 
Abías e Asá de Xuda acce
deron ó trono durante o 
longo reinado de 

. Ieroboarn en Israel, sitúa
os fronte e para poder 
facelo retrocede ó reinado 
de Roboarn, mencionado 
por /ltirna vez en 1 Re 
12,21-24. 

2 Como o reinado de Asá 
de Xudá é longo, aquí 
volve a funciona-la técnica 
do retroceso, retornando 
QS tempos de Ieroboarn reí 
do Norte 

3 A designación e bendi
ción dun profeta r sulta 
indispensable, sobre todo 
para o Norte, lsael, que se 
acolle ó principio caris
mático, en teoría un siste
ma que deixa a salvo a idea 
de que lavé era o único 
reí. Os criterios de elec
ción do reí eran dous: 
elección por Deus dun 
candidato designado por 
un profeeta e aclamación 
do pobo. 

_ ............ . 
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HORIZONTE UNIVERSAL 

LIAM N~ESON, 
OS CATOLICOS E~OS PROT~STANTES, CON 
IRLANDA E ESPANA O FONDO 

Un actor católico contra o 

integrismo 

Irlanda ... 

protestante en 

Liam N eeson é un actor irlandés 

ben coñecido dos am antes do cine

ma, polos seus traballos en numerosas 

películas, a meirande parte delas boas. 

M esmo os menos coñecedores do 

mundo do cine teñen visto ou oído 

fa lar de p lículas qu e pretenden algo 

máis ca n trete-lo espectador, como 

A Misión, de Roland Joffé (onde o 

actor irlandés era un dos ousados 

x suítas que defendían os indíxenas), 

arizada A lista de Schindler, de 

pi lb erg ( ond interpretaba 

p. p 1 pr tag ni ta, polo qu e tivo 

un r' fi cemento int rnacional); · 

p siblement coñ zan tamén Míchel 
olli11s outra p lículas nas que o 

a tor in terp r ta valentes h ero es 

nacionalistas. 

Pois ben , o que quizais non coñe

za tanto o lector é que este m agnífi

co actor se declara un católico prac

ticante, cousa bastante habitual sendo 

irlandés. A razón pola que falo del 

nesta oca ión ten relación con isto 

último, pois o ac tor rexeitou o 

nomeamento de cidadán de honor da 

súa cidade natal, Ballym ena (Irlanda) , 

porque, algúns políticos da comuni

dade protestante eren que o actor 

católico, non merece o honor por 

uns comentarios que lle :fixo á revis

ta norteamericana George, segundo 

informou o diario británico The 

, 

E triste que a 
relixión sexa fonte 

de intolerancia, 
no canto de 

cumpri-los seus 
fins de . , 

comprens1on e 
achegamento a 

todos 

Independent. As críticas proceden, 

concretamente, do Partido Unionista 

Democrático, liderado polo coñecido 

protestante integrista Ian Paisley, que 

considera despectivas as manifesta

cións realizadas polo actor á citada 

publicación. Ali Lían N eeson dixo 

cousas coma estas: "Mentres 1nedra

ba, tiña o sentimento de que nós, os 

católicos, eramos cidadáns de segun

da categoría. Só o racionalicei cando 

cheguei á idade dos 19 anos, e empe

cei a analizalo lendo a historia do 

noso país" . 

N un fax enviado ó concello da súa 

cidade natal, o actor asegura que 

aprecia o . ofrecemento que lle fan, 

pero que non pode aceptalo pola 

oposición dun sector da comunidade 

protestante. "Sempre estarei orgulloso 

da rniña infancia en relación coa 

rniña cidade e o meu país de nace

mento, ós que promoverei sempre 

que se presente a ocasión", dixo Lian 

Neeson.A noticia manifesta unha vez 

máis a realidade da sociedade nordir

landesa, cos irreconciliables enfronta

mentos político-relixiosos entre os 

católicos, que se senten irlandeses, e 

os protestantes que pre:firen máis ser 

ingleses. 

... e os protestantes de aquí 
contra integrismo católico en 
España 

O máis curioso do caso é que eu 
recibín a noticia precisamente a través 
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dun correo electrónico dunha axen

cia evanxélica española, no que lle 

manifestaban o apoio dos protestantes 

españois ó actor, en desacordo cos 

seus correlixionarios integristas irlan

deses. A manifestación era de Pedro 

Tarquis, Conselleiro de ·Medios de 

Comunicación da Federación de 

Entidades Relixiosas Evanxélicas de 

España (Ferede), que integra a mei

rande parte das Igrexas protestantes. 

Este pastor evanxélico cualificou de 

absurda a postura do Partido 

Unionista, acusándoo de falta de tole

rancia: "É triste que a relixión sexa 

fonte de intolerancia, no canto de 

cumpri-los seus fins de comprensión 

e achegamento a todos, especialmen

te ós que son diferentes" . Indit ou 

tamén . que a actitude do Partido 

Unionista demostra precisamente que 

as declaracións de N eeson están fun

damentadas, e expresou o apoio dos 

evanxélicos españois ós protestantes 

irlandeses que se distanciaron dos 

políticos unionistas que criticaron o 

actor, entre eles o alcalde da cidade. 

Seguramente non influíu pouco 

nestas manifestacións o feito de que 

tamén os protestantes españois teñe:i;i 

M p R E s o 

o sen timen to de que son "cidadáns 

de segunda categoría" . Un sentimen

to certamente fundado nesta católica 

España, na que declararse protestante 

está aínda peor visto ce declararse 

D E s u B 

Victorino Pérez Prieto 

agnóstice> ou ateo; e onde as diferen

tes confesións son a miúdo tachadas 

de sectas, nunha evidente m anifesta

ción de desprezo, que re:flicte tam én 

unha profunda ignorancia. 
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Lidia e Valentina 

Veña, mobilizate 

Veña, que si que é certo, que o vimos nós na tarde de ante por unha das rúas 
máis céntricas da capital, -que ben podería ser unha tarde calquer~ nunha rúa 
calquera-: en 300 metros ¡7 persoas facían uso do seu móbil na befrarrúa 
(que non acera nin acei;ra)! Si, xa se sabe, causan furor, pero ¡que abuso!; agora 
o home ( ou muller) agarrado a un aparelliño deses xa forma parte do decora
do urbano (que non *urbán) e tamén do rural ... que a todo chega. Pero hai 
máis causas que viñeron canda os móbiles ou polo menos próximos a eles: ¡as 
despedidas! "Vémonos. ¡Veña!". "¡Venga!, chao". "¡Veña!, ata mañá". "¡Veña!", 
que xa non se concibe unha despedida sen un verbo vir. ¿E iso que é? ¿ Veña 
vostede?, ¿valva?, ¿ou que veña quén sabe o qué? Porque se oen moitos 'en cas-

telán, pero ¡óense outras 
tantas traduccións literais ó 
galega! Debe ser un andazo . . 
E non .pensedes que non . 
ternos medo a que se nos 
pegue, porque non hai sober
.bía que non caía, que ás veces 
xa che vén á boca e se non 
o atallas a tempo ¡alá yai!, 
cóm~ todos, ¡veña! 
Sabíamos do seu uso palas 
castelas adiante, xa hai anos, 
pero ¡ala!, que cruzo u a raia 
e colonizo u os nos os "que 

!Venga ... chao! vaia ben ","por un pouco", . 
"ata outrora", "deica 1nañá","ata lago", "aburiño", "ata máis ver" "-Dálle 
recordos na casa"" -Serán dados". Nada, agora resumimos e uniformamos todo 
en: "v ña", para vellos e novas, para os ligues ou para os avós, simple e redu
cido e aínda por riba importado ... · 

Din os máis vellos que o nialo lago se aprende ... Case do en as pernas de 
tanto· vir. ¿E como se aprendeu? Pois a forza de oír. ¿Si? Entón aproveitando 
que parece que hai un bo caldo de cultivo para a "aprendizaxe por oído", ¿que 
tal se nos esforzamos un pouquiño máis e aprendemos a colocar ben os pro
nomes átonos?, porque eses tamén lle están a dar guerra na nasa lingua a 
mái de un. E esta guerra ten unha artillería máis forte cá do "veña"; irnos ver 
de gañarn10s: 

En primeiro lugar, ¿que é un pronome? É aquel que é capaz de substituí-los 
nomes: el, min, me, nos, vos, te, che .... ¿Cales son os átonos? Son os que non 
1 vall' acento, non teñen forza, non son suxeito nin se poden empregar acorn.
pañados dunha prepo ición, por exemplo: me, te, che ... 

¿E onde os irnos colocar cando falamos ou e~cribimos?' Primeira regra de 
ouro: o pronome átono en falego nunca vai empezando un discurso, así "*Me 
dixo a verdade", "*Che envío o paquete" , "*Nos telefonou Pepe" fan estre
mece-la orella galega de calidade. Recordade que como norma xeral os pro
n me dos que falamos, van detrás do verbo e pegadiños a el; así: "Díxome ... ", 
Enví h ... ' , "Telefonouno ... ", aínda que haberá certas palabras que os 

abriguen a ir diante del, pero iso explicarérn.olo no seguinte capítulo. Polo de 
agor ide practi ando con esta fra e sinxeliñas. Moitas batallas vencidas gañan 
unha 0 uerra. ¡Vi ña ..... a practlcar! Ata a próxima! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Recibo fermosa carta, 
para min boa noticia: 
un frade que se interesa 
pala Igrexa de Galicia. 

2. Emocionado respondo, 
pero iso 'si, tamé'n fino 
recomendándolle os libros 
do amigo Victorino. 

3. Pra ir facendo cam.iño 
nesta ben linda viaxe 
mándolle o libro que Tori 
tixo sobre a Romaxe. 

4. Porque eu penso que a Romaxe 
é o signo máis visible 
da nova Igrexa galega 
que resulta moi plausible. 

5. O Dezaseis de setembo 
do ano Setenta e Oito 
foi a Prime.ira Romaxe 
doutras varias causas froito. 

6. Froito daquela Carpeta 
. con título "Boa Nova" 
á que o trobador ansía 
facerlle unha humilde traba. 

7. Xustamente un ano antes 
nacía Encrucillada: 
o crente galega estaba, 
abofé, de boa anada. 

8. No ano Oitenta e Un(he) 
nace esta nasa revista 
dende aquela, ler Irimia, 
non hai quen se lle resista. 

9. Outros grupos se moveron 
e ¡non o fixeron mal! 
pra ter liturxia en galega 
coa Biblia e o Misal. 

10. Saiba tamén o anugo 
que o Bienio Irmandiño 
é unha nova criatura 
rn.erecente de cariño. 

11. Non vos é causa, xaora, 
de amasarse triunfalista, 
mais sería falsidade 
unha visión pesinusta. 

12. Vai o corazón ferido 
na viaxe en noite crúa 
pero os olios aprenderon 
a ve-lo claror da lúa. 




