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EDITORIAL ISTO É UNHA 
f EIRA O Xacobeo é unha gran aposta civil 

pola promoción de Galicia. A tradición do 

Camiño, a promoción da enxebreza da paisaxe 

e a cultura galegas, o sabor dunha tradición 

europea milenaria, os mitos e os ritos, e unha 

espiritualidade compartida por moita xente, 

son unha ocasión para ofrece-lo mellar de 

Galicia ó mundo. 

O Conselleiro galega do ramo, Sr. Pérez 

Varela, informou 9un programa de posibilida

des a bertas e non concretadas, con grandes 

artistas de sona planetaria e raíz anglosaxona. 

Nada que obxectar a que veñan os máis caros 

a operación resulta rendible en termos de 

promoción do país. Especialmente se ademais 

d aro son bos. 

am 'n ú i pr guntado pola razón de que 

rti t gal gos . A súa resposta foi 

r 'tr n u ira "i t non , unha feira". E foi desas 

v e na qu máis ca simple resposta ternos a 

im.presión de starmos <liante dunha revelación 

do inconsciente. 

Os artistas galegas farían do Xacobeo unha 

feira, isto é, na mentalidade de quen o di, afgo 

meramente caseño, limitado, rural, e quizais, 

pailán. Os que nos redimen da nosa limitación 

cultural, da nosa cultura de segunda, de feira, 

son as grandes estrelas americanas e británicas: 

Paul McCartney, Sting, etc .... 

Sen embargo pode ser que o Conselleiro nos 

puxese na pista do que realmente debería, 

podería ser o Xacobeo, enlazando coa antiga 
' tradición medieval á que se debe. Facer do 

Xacobeo a gran feira de Galicia, aberta á 

humanidade, á diversidade, ás achegas . da rica e 

div r a tradición europea, ás máis plurais mani

ú ta i6ns da cultura mundial. Facer de Galicia 

unha feira d acollida, na que os anfitrións, 

r pre ntad polos eu artistas, . expresen ó 

mund m ll r d nó mesmos. 

·· · ·· · ···········e foto portada: Rcutcrs 

Xosé Loís Vilar 

O AQUEL MEMORIAS ' DUN VIAXEIRO 
Acababa de ·baixar do "Estrella Galicia", eran as nove. e media 

da mañá e chegaba a Lugo con 20 minutos de retraso. Traía o 

corpo destemperado polo medio insomnio e foi tomar un café 

e merca-la prens.a. "El año arranca en Galicia con .subidas en la 

gasolina, los peajes y el tren"; leu ria ti!ular de portada do dous 

de xaneiro do novo ano. Quedou matinando no da gasolina e 

no do tren.A suba do carburante "explicábase'.' polo seu desti

no, a financiación da sanidade galega. O que xa non acertaba a 
' t( 

entender era cómo a prolongada sobrefortaleza do euro por 

riba do dólar non · provovaba unha caída deses mesmos com

bustibles. ¿Sería que a complexidade da economía non ten 

vagar para deterse en preguntas tan simples? Deixou o asunto 

porque non vía canda ·el ningún accionista de Repsol que lle 

puidese ofrecer luces, e o home que tomaba café ó seu carón, · 

debruzado sobre da barra do bar, andaba polos roteiros da 

información d~portiva. 

Reparou máis no do tren, porque traía canda si información 

de 1 ª man. Pala noite apuntárase a un semivelorio porque dúas 

boas mulleres compañeiras de compartimento non paraban de 

mirar pola ventá intentando localiza-lo Ietreiro da estación de 

Logroño, agachado pola brétema. Queixábanse de que nos 

"Altarias" peninsulares os revisores ofrecían puntual informa

ción · de ónde se atopaba o viaxeiro~ Aquel tren que amoreaba 

en tres metros cadrados a seis liteiras cos seus seis usuarios, que 

ofrecía uns servicios de baño que non se limpaban en toda a 

viaxe, e que levaba unha cafetería pequena, estreita e roñenta 

para catorce horas de tránsito, aquel tren non tiña de recibo 

outra cousa que non fose o sorriso amable da súa revisora. E 

véuselle entón á mente a viaxe de ida que fixera coa familia 

cincq días antes. Comeza esperanzado porque nunca o fixera 

continúa na páxina 7 
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A PALABRA 
Xn 2, 1-11 

O terceiro día houbo un casamento en Caná 

de Galilea, e estaba ali a nai de Xesús. Tamén 

foi convidado Xesús e mailos seus discípulos 

ó casamento. Chegou a falta-lo viña e a nai 

de Xesús díxolle: 

-Non che teñen viña. 

Replicoulle Xesús: 

-Muller ¿que ten que ver isa comigo e conti

go? Aín.da non chegou a miña hora. 

Súa nai díxolles entón ós servidores: 

-Facede o que el vos diga. 

Había ali seis tinas de pedra para as purifica

cións dos xudeus, que levaban ó pé de cen 

litros cada unha. E ordenoulles Xesús: 

-Enchede de auga as tinas. 

Eles enchéronas de todo. 

Díxolles entón: 

-Collede agora e levádelle a proba ó mestre

sala. 

Eles levárona. E, cando o mestresala probou a 

auga volta viña, sen saber de onda viña (os 

servidores si que o sabían, que eles colleran a 

auga) falou co noivo e díxolle: 

-Todo o mundo pon de primeiras o viña bo e, 

cando xa están bébedos, o máis cativo; ti, en 

troques, deixáche-lo viña bo para agora. 

Foi así como fixo Xesús o primeiro dos signos 

en Caná de Galilea; manifestou a súa gloria, 

e creron nel os seus discípulos. 

A CLAVE Brindando en Caná 

A CLAVE 
Mari Carme e Tere Miguélez 

Facede o que el vos diga 

A presentación pública de Xesús: un ha persoa co·ma nós; ·Saído do pobo, 

coma. nós; que se relaciona cos seus, coma nós; que participa das 

festas.coma nós; que lle protesta á nai, ¡coma nós!: "Nai, aínda non me 

chegou o tempo" 

-Non sei, mamá, pésame tanto o carácter máxico desta pasaxe ... 

-Non, nena, debes ir máis alá. Xesús xa tiña discípulos, xa algo falaba, xa 

algo facía. É a súa presentación. A el non lle parece chegado o momento e 

p.rotéstalle á nai: ¡non me chegou o tempo! 

Pero María inmediatamente ordena: "Fa cede o que el vos diga". María si 

ten claro que lle chegou o día Xesús (interesante a posible visión obxectiva 

que os outros, sobre todo os que nos coñecen ben, teñen sobre o que 

damos ou non feito) e solidarizase co sentimento de vergonza que aquela 

xente podía sentir ó descubrir qu.e o preparado non chega pa.ra os invita

dos. A Xesús chegoulle o 

momento e esta necesidade 

- é tan boa coma calquera 

outra para comezar a andar: 

-Veña, Xesusiño, vai tirando 

que che toca. 

-Está ben, mamá, 

¡se ti o dis! A ver, 

enchede iso de 

auga . (¡e ca mece-

mos a andar!). 

Varios e importantes son o.s motivos posibles, pero irnos centrarnos no viña. Os hebreos no deserto soñaban coa Terra prometida 

porque deitaba leite e mel. Pouca causa para os labregos cananeos, demasiado para nómades que muxían cabras e ovellas e fací

anse co mel. que as abellas deixaba nos furados dos penedos. 

Asentados en Canaán, os isaelitas chegaron a exportar tres productos básicos para a alimentación: trigo, aceite pero sobre todo 

viña, ata o punto ae que o emblema patriótico nos escudos adóitaba ser un acio de uvas. O pobo de Israel é denominado Viña . 

- do Señor. Por isa hai quen fala do sentido nacionalista deste texto, toda vez que ademais non parece que faga referencia ó viña 

eucarísico nin que sexa símbolo do sangue ·de Xesús Cristo.- Discútese a improbable relación coa lenda de Dionisos, deus Baca do 

viña. 

A auga que hai nas xarras foi auga viva dos pozos; a s.úa conversión en viña alude á creación orixinal: o paso da auga a ser 

viña é coma nova creación. ¡Un brinde neste banquet~! _ ............... . 
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O 28 ternos que lembra-la LIBERACIÓN DE 
AUSCHWITZ polos rusos hai 59 a·nas, onde o nazismo asasinara a un 

millón e medio de xudeus. Un holocausto que supuxo a marte de 6 millóns de . 

persoas a mans de Hitler: xitanos, honiosexuais, eslavos, pero sobre todo 

xudeus, que nos fai lembrar outros xenocidios coma o dos armenios, ocultado 

polos turcos (1915), con máis de millón e medio de martas. Tamén Kosovo, 

Ruanda, Camboia, Palestina ... 

VIGO xa canta cun segundo alcalde 

dende o 26M, na sexta lexislatura da 

democracia. A urbe coa poboación máis 

nova e de máis participación cidadá da 

Península, que marcou a vida do conce

llo: loitando contra a incineradora de 

Navia en tempos de Soto, contra a 

empacadora de Guixar con Príncipe, 

contra os bloques de vivendas en Samil. 

con Manuel Pérez, contra a privatiza

ción de Vitrasa, etc. Nos últimos anos 

loitaron pala súa participación nos · 

organismos autónomos do concello: 

Xerencia d.e Urbanismo, Comisi.ón de 

seguimento de contratos. Na foto, unha 

manifestación dos veciños de Vigo. 

Comezamos o ano cunhas XORNADAS ECUMÉNICAS: o 14 

un concerto de reconciliación no Vaticano xuntou ós "fillos de Abraham", pero urxe 

unha vontade eficaz de comuñón. A apertura a outras crenzas ten hoxe unha pro

xección cotiá como é a imposibilidade de contar con centros de culto na maioría 

das nasas cidades. Os plans de urbanismo actuais só autorizan locais para xuntanza~ 

e conferencias relixiosas pero non edificios exentos para os oficios dos non católic_os. 

lsto nunha sociedade plural, tamén no relixioso, que abriga a dota-los cidadáns e 

colectivos dos medios necesarios para desenvolve.rse como persoas. Na foto, o local 

da lgrexa Cristiana Evanxélica na rúa Prado de Lugo. 

ANGOLA segue a liberarse da 

violencia. Despois de 40 anos de guerra 

con máis de 500.000 martas, 100.000 

mutilados palas minas e 4 millóns de 

desprazados_; cunha economía desequili

brada na que o 820/o da poboación' vive 

na miseria a pesar de ser un país rico en 

petróleo, pesca, diamantes ... A saude é 

un don para poucos: 25.000 marren ó 

ano de malaria, 8.000 con lepra e outros 

tantos de sida; _a desnutrición afecta ó 

800/o dos nenas. Podemos achegarnos á 

poesía an.golana gracias ás traduccións 

de Xosé Lois García (Floriram crcJcos ver

me/has), poeta galega radi~ado en 

Cataluña que nos axuda a saborea-la 

obra de Agonstinho Neto o líder do 

Movemento Popular de Liberación. Na 

foto, Da~id . Mendes, presidente a ONG 

Maos Libres, socio en Angola de 

lntermon. 
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PEDRO 
CASALDÁLIGA, aféctado 

pala enfermidade de parkinson, vén de 

renunciará diocese despois de 35 anos 

de bispo dos máis pobres e de defender, 

a pesar da persecución do Vaticano á 

teoloxía de liberación. Profeta, poeta, do 

bispo máis comprometido cos feble.s 

apreciamos a súa preferencia por "un 

Papa pobre, misericordioso, ecuménico 

de verdade. Un Papa que imite ó Deus 

que dialoga con todos. Gustaríame que 

pasase os primeiros meses do seu man

dado, antes de entrar na Curia, consul-

tando coa lgrexa e co mundo .. .': Na foto, 

nunha visita ó Vaticano no 1998. 

. Neste mes de CASTELAO, o 7 é o aniversario do seu pasa mento en Rianxo 

-lernbrámolo coas palabras que lle dedicaron os seus amigos no recordatorio: "Piedá, 

Señor, piedá para el · que finou co teu nome nos beizos, os ollas esvaídos na súa Terra 

que ti quixeches facer a máis beli.da do mundo". Na foto, o "banco de Castelao" da 

Praza do Humor da Coruña do canteiro Francisco Escudero. 

O día da PAZ lembramos guerras 

longuísimas: Angola, 30 anos, Sudán, 

40, Liberia ... , as principais víctimas son 

mulleres e nenas. Fronte ós conflictos 

antigos onde por 1 civil marta, perecían 

7 soldados, agora ó revés. O combate 

aliméntase co negocio das armas, nar-

cotráfico, minas, a cobiza dos recursos 

naturais ... Na foto cidadáns pacifistas de 

Belgrado apostados nas pontes para 

impedi-los bombardeos. 

A •ÍDECLARACIÓN DE DEREITOS DOS PAIS" 
é unha prodama de 30 asociacións de EEUU contra a explotación comercial dos 

nenas. Unha opresión que xa comeza antes do nacemento do pequeno cunha inva

sión de publ icidade ata o acoso de 40.000 anuncios por ano (as multinacionais nor

teamericanas gastaron no 2001, 12.000 millóns de dólares en publicidade infantil). 

que está a crear unha infancia obesa, agresiva, materialista, individualista. Considera 

esta· explotación comercial algo inmoral que estimula o consumismo e a pasividade 

en contra da imaxinación, a liberdade e a creatividade. 

e ················ 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 
Fax : 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf. : 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~~ Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs .: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf. : 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 3104830 

~~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~~ Dolores .. 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax : 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~~ Albareda, 1 7 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf. : 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax : 986 - 85 7918 

~~ Praza de España, 2 

········· ·····e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 - 41 60 33 

RETALLOS 
DA .LINGUA 

MIÑA GALICIA . 

¿Combatendo eu por unha Galicia de ante? ·¿Son eu da .Galicia que para 

~empre se esvaíu entre as brétemas do pasado? 

"Vivir entre recordos é vivir ent~e mortos" di o naso pobo. Non, certamen

te, eu non vivo no pasado cheo de exquisita melan.colia, xa que eu arelo 

preludiar miña existencia nun futuro mellar e máis grande! 

II 

Miña Galicia non é a que foi, é a que será; non é a de ante, é a de mañá. Se 

grande .foi a nasa histori~, máis grande pode xurdir o futuro naso! É a 
Galicia do porvir, na súa :florecente personalidade, a que eu arelo .e amo, a 

Galicia, pedra preciosa de. civilización humana! 

III 

O mañá non será coma o hoxe. Non acae na monotonía á vida creadora; é 

sempre nova e varia. O pasado exáltase no futuro, renovado, fecundado, 

¡coma un tema nunha sinfonía inesgotable! Ousemos os novas can1iños e, 

como sorrín ó florecer os ~osos campos renacentes, ¡alédense as nosas almas 

na alba miragrosa da nasa esencia! 

Xohán Vicente Viqueira 



O AQUEL M 'EMOR.IAS DUN VIAXEIRO 
ven da páxina 2 

no Talgo.-Logo perdeu a ilusión. Saía de Lugo ás nove e cando eran 

as 12.45 aín~ esta~a en PopÍerrada. Nunca imaxinara que fose tan 

duro saír de Galicia. Tocoulle un asento que miraba cara o viaxeiro de 

enfronte, polo 'que se ~ían ohrigados a compartir un espacio de 60 cm 

para catro pe~nas. Aínda menos mal que as súas eran cativeiras." 

Durante a viaxe a filia pequena mareouse e deu · en gamitar. 

· Controlo u os trousos irido precipitadamente ó baño, pero un deles foi 

impredecible e +egou parte do pasillo. Acudiu solíóto na busca do 

revisor para ver de limpar aquilo. Non ·apareceu, estaba noutro vagón 

que non comunicaba co resto e había que esperar a que parase o tren. 

Os da cafetería dixeron que o trance non era asunto deles e nin fre

gona tiñan para liinpar. Mentres, e con toalliñas de papel, a nai da cati

va recolleu e aseou o lugar o mellar que puido para que o resto da 

pásaxe non sufrira os malestares . Pasado o trance e nun intre de vagar 

contem,plou o vagón, que era corrido. Parecía unha excursión do 

Inserso. Un feixe de sufridos petrucios que fan pasa- lo nadal cos ~eus 

filias noutrora emigrados e que facían vida en Barcelona. Falou dis

tendidamente cos do seu redor. A viaxe tamén se lles facía pesada, 

pero un deles algo máis ''.informa~o" alentou ó resto da comitiva. 

"Parece que xa comezaron a poñer algunhas travesas por aí polo lado 

de Santiago e ademais xa principiaron· en Madrid as obras do AVE de 

Galicia" . 

O cansazo fixo que desistira de contestar como lle apetecía. Mirou 

para a pequena e a muller, mirou para o seu billete, pechou os olios 

para .monear un pouco e cavilo u para si "apaga e Talgo". 

e ····· ········· 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON . RITA GRADAÍLLE PERNAS 
¿En que consistiu o teu trabal/o? 

I . 

Rita Gradaílle Pernas acaba de doutorarse na Facultade de Ciencias da Educación, en 
Santiago. A súa tese consistiu en analiza-la influencia do medio rtJTa/ galega nas 

traxectorias académicas, /abarais e familiares de tres xeracións de mulleres: avoas, nais 
e netas. Para achegarnos ·á realidade do medio rural galega en xeral, e da rñuller en 

particular, empregamos unha metodoloxía de corte esencialmente cualitativo, porque a 
nasa intención era dar voz ás mulleres deste contorno coas súas propias testemuñas, a 

fin de poder comprender e interpreta-los cambios sociais, políticos, económicos e 
culturais acaecidos neste espacio nas últimas décadas. En definitiva, tratábase de 

coñece-la realidade por e/as vivida e experimentada palas mulleres nas áreas rurais 
galegas a través das súas propias testemuñas e historias de vida. 

¿Cambiou m oito a situación da 
muller? 

ConsiderablemeriBastante. te, pero 
estes cambio é necesario entendelos· 
desde unha perspectiva global máis 
ampla. DDun lado, constátase un 
cambio de mentalidade importante 
nas propias mulleres; ,doutro pero 
tampouco podemos obviar que o 

pacio rural variou substancialmente 
na últimas décadas, deixando de 
entenderse como un espacio illado, 
identificadorse sócase xclusivamente 

o u o e producción da terra. AN este 
ntido, a actividades agrícolas e gan

d ira dei an de concibirse como o 
modu op randi' da actividade eco

nómica ocial deste contornos, 
dando pa o a unha econonúa máis 

ligada ó sector terciarioservicios, 
comercio e servicio doméstico prin
cipalmente. N este sentido, a incipien
te industrialización e terciarización 
tamén irá 'modelando' as mentalida
des, os comportamentos e as actitudes 
da xente que habita estes espacios, 
orientándose cara a formas de vida, de 
ocupación e incluso de relación máis 

· propias dos núcleos urbanos . Deste 
xeito, tamén podemos entender que 
aA mentalidade da muller foi evolu
cionando ó compás da transforma~ 
ción do medio rural, dando como 
resultado un proceso no que as 
influencias son recíprocas. 

¿Como retratarías cada x era
ción? 

De Ccada unhaxeración pódese 
entresacar representa uun perfil 'típi
co', acorde por outra parte coas carac
terísticas de cada época. A xeración 
das avoas caracterizase por un abando
no prematuro da institución escolar, , 
que na maior parte dos casos está pro
movido pola temperá inserciónpara 
inserirse no mercado de traballo asala
riado, pero tamén polas abrigas 
domésticas e familíares ás que se tiñan 
de dedicar desde nenas, xa que en 
numerosas ocasións tiñan que deixar 
de estudiar por ter que qtied_arban ó 
coidado dos irmáns máis pequenos; 
do contrariode non ser así un dos 
proxenitores tería que deixa...,.lo traba
llo para dedicarse á crianza dos máis 
pequenosfillos . Esta situación traducí-

ase, na xeración das avoas, nun tránsi
to o brigada da infancia á xuventude e 
á vida adulta -dun xeito case prema
turo-, pois moitas destas mulleres 
empezaban a traballar con a penas 11 
anos na agricultura e gandeiría. Esta 
circunstancia implicaba que os casa
mentos tivesen lugar a idades tempe
rás e, consecuentemente, a maternida-

Na xeración 
das avoas había 

un abandono 
prematuro da 

ese ola 

de tamén se producía sendo moi 
novas .xoves. Unha das entrevistadas 
relatábao así : 

"naqúel tempo. .. estilábase traballar 
desde nenos ... que foi o que fixeron toda a 

. vida ... ninguén sabía· daquela .. . os únicos) 
os ricos ... porque aínda que foras listo) se 
non había cartos ... ¡nada!)) 

"antes o único estudio era casar. .. era a 
felicidade dunha nai ... e mtón dicía que 
había que aprender a cose~ porque dunha 
faldra ou dunha camisa xa se Jada un ves
tido a un meniño. . . e entón todas apren
demos a coser algo para defenderno.s" 

A diferencia do que acontecerá na 
seguinte xeración, as avoas compaxi
narán as súas abrigas e responsabilida-



des familiares co desempeño profesio
nal. Un retiato - o das avoas- que será 
significativamente diferente á xera
ción das nais, 

E a seguinte xeración, ¿respon
de ó mesmo perfil? 

O retrato das nais é distinto, xa que 
estas tratan de prolonga-la súa forma
ción académica ata conseguir - como 
núnimo- o Graduado Escolar, pois 
entenderi que lles facilitará a súa 
inserción laboral nun mercado de tra
ballo asalariado -no sector servicios, 
xa dixen- que require maior cualifica
ción profesional, e que ademais está 
directamente vinculado co sector ter
ciario. Din, por exemplo: 

Sen embargo, e. pese á progresiva 
inserción laboral, moitas destas mulle
res entenden "cando saín da escala. era 
cando eu empez aba a prosp~rar . .. daquela 
nada máis que podíamos ir ata os 14 anos, 
que foi cando saín ... e non houbo quen me 
dixera ... país ti tes que seguir, Ó contrario, 
dixeron: hai que atender esto e hai que tra
ballar. .. a ver si aguantámo-la casa, a ver 
si aguantamos esto . ... e foi así" 

Sen embargo, moitas destas mulleres 
entenden o traballo como un tempo 
de espera para o matrimonio; de aí 
que cando este se produce decidan 
abandona-los seus pos tos · de traballo 
para dedicarse ó coidado dos filias e. 
do fogar. 

É ¿E na última xeración? 
Aquí é onde se constata unha maior 

prolongación da súa forniación aca
démica, que se traducirá en maiores 
oportunidades de inserción laboral en 
actividades máis diversificadas que nas 
xeracións anteriores. É, sen dúbida, 
nesta xeración ondé . se produce o 
cambio máis evidente, xa que enten
den que a formación académica é a 
chave do seu desenvolvemento perso
al e profesional, porque non sólo lles 
facilitará a incorporación a un mundo 
laboral que require maior cualifica
ción profesional, e que se afasta dos 
modos de producción campesiños ós 
que -case de forma abrigada- se 
dedicaban as súas avoas, serrón que 

tamén lles permitirá acceder a outras 
realidades sociais e culturais máis 
coincidentes cos modos de vida urba
na. Repetíanse con frecuencia 
comentarios coma estes: 

"ó mellar non me importaría traballar 
no campo, pero se teño outras posibilidades 
non é o que quera, ó mellar algún día ... sí 
non me aparece ningún traballo teño que · 
adaptarme ó que teño pero ... levar non me 
leva a vida, non me gusta ... ninguén vai á 
escala para traballar coas vacas. Se vas á 
escala é para ter un traballo, se pode ser no 
urbano. Ninguén. vai á escolq por aprender 
senón. para formarse para non. quedar 
_aquí" 

" ... e estou concienciada da importancia. 
que ·ten para min estudiar... sobre todo 
porque agora fago algo que me gusta e que 
lle vexo sentido, porque se non atopo nada 
sempre podo leva-las cantas na explotación 
de meus país" . 

Por esta razón, a xeración das netas 
decide prioriza-la traxectoria acadé
mica fronte ó desexo de conformar 
novas unidades familiares, pois consi
·deran que unha maior cualificación 
académica será a base da súa estabili
dade económica, social e persoal, así 
como ~ogra-la independencia do 
fogar, que vai máis ligada ó desempe
ño profesional que ó casamento; de aí 
que progre-sivamente se vaia amplian
do a idade para casar e, consec.uent~
mente, atrasando a maternidade. En 
calquera caso, son perfis que resultan 
acordes coa evolución e transforma
ción dos propios espacios, e tamén 
coa forma de pensar das mulleres, que 
en definitiva son as protagonistas e 
promo~oras <lestes cambios sociais . 

"casarei e terei fillos coma todo o 
mundo ... pero ó seu tempo... aínda son 

As mulleres, 
protagonistas 

do futuro 
do rural 

Manolo G. Turnes 

moi nova e aínda me queda moíto por facer 
antes deso" 

E para rematar, ¿qQue futuro 
lle ves ó medio rural e que papel 
pode xogar a muller nel? 

É evidente que o medio rural expe
rimentou unha notable transforma
ción nas últimas décadas; xa que pasou 
de concibirse como un espacio social 
illado para entendelo como unha rea
lidade social diferenciada e con iden
tidade propia, e quizás esta sexa a clave 
para poder entender a súa propia evo
lución. N este sentido, o O futuro do 
medio rural dependerá en gran medi
da da xente que o habita, e para iesto 
é necesario afondar npartir dun cam
bio de mentalidade -que debe ir pro
movido -palas mulleres, como dinami
zadoras de~tes espacios- e que está 
orientado a deixar de concibi-lo 
medio urbano como o modo de vida 
'ideal' . A so.ciedade rural en xeral, e o 
colectivo feminino en particular, 
deben se-las protagonistas e promoto
ras desta transformación, favorecendo 
un cambio de actitudes e de compor
tamentos que impulse un sentimento 
de pertenza a unha determinadaesta 
realidade social, xa que mentres que 
non se asimile e afiance esta idea 
pouco ou nada se poderá facer para 
cambia-la realidade rural galega .. 

e················ 
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PARA NON 
PERDE-LO SUR Xerardo Castedo 

, , 

O FORUM ALTE.RNATIVO OS FOROS 
ALTERNATIVOS 

eguro que xa vistes algún dos 
anuncios do Fórum 2004 que están a 
aparecer nos medios dende hai case 
un ano. Tiña a idea de que Barcelona. 
ía ser un gran lugar de encontro de 
culturas, de persoas que traballan pala 
paz, olo rr dio ambiente, os dereitos 
humanos etc. Pero hai uns meses 

¿ Quen colabora? Empresas que 
defenden eses principios tan bonitos: 

Les Gavarres que pasa a poucos 
m_etros de pobos e masías de 
Cataluña. 

Patrocinadores: 
Coca-Cola: Financiou a Bush para 

que chegara a presidente do mundo. 
"Cambio de vida", no amplo sentido 
da palabra, '_'a outra vida", de defen
sores dos dereitos dos traballadores en 
Colombia. Discri~inación racial 
(EUA, 2000). Destrucción do terri
torio (Can Fenosa, 2003). 

Iberia: participa . en programas da 
Armada e do exército do Aire. Tamén 
responsable do saqueo arxentino. 

N estlé: Esta · le~a moitas ... 
Persecución de sindicalistas 
(Colombia 2002). Explotación labo
ral con tort~ra (China 2001). 
Prácticas . antisindicalistas (Tailandia, 
1998) . Pasarse polo forro tratados 
internacionais para ampliar mercado 
(2001). Incumprimento de acordos 

Socios: sobre medio ambiente (2000). Uso 
El Corte Inglés: A área de infor- -de transxénicos (Francia 2002). 

mática traballa co Ministerio de Reetiquetado de 200 :fm de leit-e·---'""' 
Defensa. Traballo infantil de nenas de caducada para vendela (Colombia 
14 a 16 anos ~n talleres en Marrocos, 2002). Soia trainsx' ·ca en productos 
sen sindicatos. declarados llores (Italia 20..00} .·llend 

----;':'.--r - , • ..--.... Telefónica: Telefónica s·stemas de sucedáneos de leite materna ue 

pini' n". 
do forum 
e añolas, e a ora a2arec 
' A amblea de Resisténc1es 
2004". ¿Por que será .. :? 

· uen e tá de á d éJrum? Poi 
grand s antimilitari ta e coidadores 
do m dio an1.bi nte como o goberno 
d E tado pañol, as autoridades de 
B r lona atalunya e varias multi
nac10nai. 

--------------------------------------------.....i.----·-

1 ntos co goberno arxentin , o 
agravou a crise do país. 

Endesa: Emite 73 millóns · de m 
de C02 ó ano. :f; a 4ª empresa· euro
pea dos líderes - xa somos europeos
en emisións causantes dó cambio cli
mático. Responsable da destrucción 
dos ecosistemas do Alto Bío-Bío e do 
pobo Pehuenche-Mapuche en Chile. 
Constrúe _a línea de alta tensión de 

provo ca 1,5 millóns de mortos infan-
tí am1~i . R G ama 6 millóns $ a 
.litiopi p_a compe..nsa- nacionali
zación dunha empresa alemana fai 27 
r1e . P-rev0G fütÍa¿i; en 12icado dos 

lles paga 6s productores 
e cacao e os afoga na súa 

a darlle bombo durante 

·Para máis informació_n: www.boi
cotpreventiu.org · ou www.transna
tionale.org. 



~ 

l1TOPIA 
Nunca quedou o .amor, 

a máis cativa pinta, 

sen froito de resposta. 
Carne se fixo, 

óso e alma~ 
nome en nós; 

e todo ca.nto · demos 
· foinos devolto en medras, 

semente prodixiosa dunha vida 
acochada na dor, 

pobre na morte, 

na túa aperta solecida 

Deus que sofres pola vida. 



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

FAI A.DOIRO NO ADRO 
, 

HISTORIA DA ·RELIXION NO ENSINO (E 11). 
O PROBLEMA FOI ADQUIRINDO MAGNITUDE 

O SÉCULO XX raron o dominio da institución esco-

é ulo XX foi de lo.ita, guerra lar: 

olar agudizada pola intervención 

dogmática do papa. No século XX, El sistema burgués que sustituyó al 

n 1933, a Santa Sé intervén cunha 

ncíclica dedicada específicamente ó 

problema español, na que Pío XI di 

causas con'la esta: 

Aparece demasiado claro el designio 

con qÚe se dictan las disposiciones, que 

no es otro sino educar a. las nuevas 

generaciones, no ya en la indiferencia 

religiosa, sino con un espíritu abierta-

1nente anticristiano; arrancar de las 

almas jóvenes los trdicionales senti-

111.ientos católicos, tan profundamente 

arraigados en el buen pueblo español, 

y seculariz ar así toda la enseñanza 

inspirada hasta ahora en la religión y 

/llora! cristiana. 

Franci co Carballo e Alfonso 

Magariño ·afirman que durante o 

p ríodo da Igr xa-cristiandade o sis

t ma pa toral non re ultou e procu-

antiguo régimen, cuestionó el monopo

lio escolar de la Iglesia, que se vió así 

sometida a un combate secular. El ins

trumento principal con el que la 

Iglesia mantuvo parte de su labor · 

escolar y que creó una nueva escuela 

católica fueron las congregaciones reli

giosas. 

Para Xosé Ramón Barreiro 

Fernández o sistema educativo é un 

sistema de clases socia.is, reproducin

do a ideqloxía dominante A cuestión 

galega é a de situa-lo sistema educa

tivo no proceso de penetración do 

mundo burgués, estratexia do capita

lismo. Así fala Barreiro do ensino 

medio: 

A burguesía é, polo xeral, quen pro

move o espallamento da cultura ata as 

cidades e vilas co fin de procurar no 

J posíbel unha formación (basicamente 

en orde ó paso para unha universida

de) ós fillos d~s clases máis acomoda

das. Por iso non vai forzar ó Estado 

para que sexa el quen se resJ!ónsabili

ce do ensino medio (o que significaría 

unha oferta d.e posibilidades para 

tódalas clases) senón que permitirá 

que o Estado ceda esta responsabilida

de ás ordes relixiosas, maiormente ós 

xesuítas, escolapios etc. De aquí que o 

ensino medío será custoso e clasista. 

Sírvanos de elemento para unha 

análise, o texto que nos transmiten 

Carballo e Magariños: 

Los españoles cultos se han visto 

forzados a considerar a la Iglesia no 

sólo como el enemigo del gobierno par

lamentario, sino de toda la moderna 

cultura europea; las clases trabajadoras 

han encontrado en ella una barrera a 

sus esperanzas en pro · de un nivel de 

vida mejor. Detrás de cada acto de vio-

. lencia pública, de cada reducción de la 



Xosé Chao Rego 
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libertad) . de cada asesinato Judicial) 

estaba el obispo) que en su pastsoral o 

en un artículo de fondo de Ún periódi

co católico) manifestaba su aprobación 

o pedía una represión más dura. Y si 

no olvidamos que esta intransigencia 

política encubría a menudo· Ía mayor 

relajación en la conducta y una ausen

cia más o menos total de las virtudes 

cristianas) no . nos sorprenderemos_ de 

que) a -los ojos de amplios sectores 

españoles, la Iglesia haya llegado a ser 

el símbolo de lo qu'e hay de-más vil y 

más estúpido y más hipócrita. 

1953 rep .r~senta 
o cume das 

relacións 
Estado-lgexa 

A SEGUNDA REPÚBLICA 
Esta fase histórica abríase o día 6 de 

xaneiro de 1932 co tema da relixión 

na escala. O Gobernó republicano . 

estaba preocupado pola falta de esco-

_ las ·e a carencia de mestres'. Optaban 

pola escola única e que esta fose fun

ción do Estado, laica como corres

pondía á secularización da socíedade, 

.e gratuíta. 

A xerarquía hispana preparouse 

para ·a loita atrincheirada no integris

mo do "Syllabus", documento parido 

polo papa Pío IX no século XIX. 

N ese clima os bispos elaboran un 

documento - 25. de xullo de 1931 
. preparándose para a loita. Levan 

con ta de que . o .Estado español non 

tiña relixión oficial; a cuestión era 

dilucidar cal debería se-la presencia 

na vida pública: os republicanos opta

ron pola secularización da sociedad.e. 

Disolvían a Compañía de Xesús e a 

prohibición de exerce-la docencia 

estendíana a tódalas Ordes relixiosas. 

Como alguén dixo, o debate 

sobre a secularización do ensino for

. múlase teoricamente a metade do 

século XIX, vai quecendo durante a 

. Restauración e chega vivo e sen 

resolver ó período da Segunda 

República Española. Un problema 

básico coµstituíao o ensino do cate-. 

cismo na escola e tamén a seculariza

ción da segu_ndo Ensino Medio e a 

disciplina tj.e relixión nos Institutos. · 

O FRANQUISMO 
A Constituéión foi aprobada o 9 de 

decembro de 1931 e o primeiro de 

xaneiro de 1932 os bispos rexeitaban, 

en. carta pastoral, a nova 

Constitución, -con apoio da Santa Sé. 

Múltiples e graves motivos existen 

para non aceptar o comportamento 

da Fronte Popular con relación ó 

asunto relixioso. Torpes e crueís, 

foron inaceptables víctimas do. seu 

integrismo primario, brután, quei

mando templos e matando cregos. 

Traia guerra civil a xerarquía eclesiás

tica tratá de_ recupera-lo terreo che

gando á confesionalidad.e e politiza

dón da educación por parte dun 

Estado celoso en depurar elementos 

e persoas. 

. . 

O ano 1953 represent~ o cume das 

relacións entre o Estado e a Igexa. A 

educación desenvólvese conforme ó 

dogma católico e o ensino da ~eli

xión impártese en tódalas escolas, 

públicas e privadas, en tódolos niveis, 

incluída a Universidad.e. O . 

Conco_rdato outorgaba á xerarquía 

dereito a inspecciona-lo ensmo en 

tódolos centros docentes, para vixia

la pureza de fe. Subiron os socialistas 

ó poder e o asunto segue sendo cues

tión de negociaci~ns e de tratos e 

chantaxes pouco decentes dos prota

gonistas de ambos lados. Non pode

mos entrar no asunto e o que intere

saba era a a~tigüidade do problema .e _ 

a súa actualidad.e. 

Unha análise das forzas católicas 

faríanos ver. que en corespondencia 

ó apoio dos bispos á "cruzada" ou 

guerra civil, agora os seguidores do 

padre Ayala, que pretendía a forma

ción de selectos" eran coma propie

tarios perpetuos do Ministerio de 

Educación. Refirome á Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas 

(ACN de P), coñecidos coma "A 

Santa Casa" . Tratando de emulalos,o 

Opus. Dei petaba ás portas dun réxi

me que se lle foi abrindo. 

e······· ·· ·· ·· ··· 
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O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME. 
Sábado, 7 de febreiro de 2004 

Lugar 
Parroquia de Galegos 

(Lugar do Pazo-Casa das Monxas) 

-Dende Ordes, 

Horario 

10:00 

11:15 

Asemblea anual ordinaria da 
Asociación Irimia 

dirección Ponte Carreir4 (10 Km). 
-Dende Lugo, 

12:00 

Asemblea extraordinaria da 
Asociación Irimia 
Relatorio a cargo de 
Bernardo García Cendán 
(Sociólogo). Ponte Carreira-Frades (1 O Km) 

14:00 
16:00 

Xantar compartido. 
Eucaristía 

Gais e lesbianas ¿defraudadores? 
Unha de dúas: ou os homosexuais defraudan a facenda ou 
están exentos do pagamento do imposto sobre a renda. 
Rouco Varela, repentinamente preocupado polas contas 
públicas, xa aviso u: se se equiparan · os dereitos sociais da 
familia de toda a vida coas parellas homosexuais vai quebrar 
a Seguridade Social. E debe ter razón porque o ministro de 
Facenda dixo que esta proposta do PSOE volveríanos a 
unha· España de parados e non de empregados coma a que 
disfrutamos nesta potencia mundial que saíu do recullo da 
historia. ¡Ai esas familias desestructuradas con dous pais ou 

dúas nais nun mundo que só promove o hedonismo e a insolidariedade! Menos mal que aínda quedan das 
outras, das boas, esas coma as Aznar-Botella que dende o sofá da Moncloa desvÍvense por facer infraestn~c
turas en Iraq e levar a democracia a todas partes. Xa sabedes por quen hai que ir votando. 
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CARl~S DESDE 
O POLEIRO Daniel López Muñoz 

, 

O CAMBl·Q DE PNEUMATICO 

Ola, campas, 

Estoutro día falabamos dos nenos e 
nenas e da educación, e do futuro 
laboral dos africanos e da man de . 
obra barata, etc .. Hoxe quero que 
poñamos un chisco de atención niso 
que se chama a · productividade. 

Explícovolo co exemplo da roda 
pinchada, que xa vos · contei persoal
mente ·a algún de vosoutros . Pois si, 
cando eu pinc~aba unha roda na 
miña casa de Galicia, fa ó meu ·veci
ño Vic.ente. O Vicente tiña un nego- · 
cio deses nos que pon Michelín en 
letras grandotas· na porta. El recibía
me, diagnosticaba, reparaba, mirába
me a súa mellor oferta se era o caso 
de cambio de roda, quitaba . a vella e 
poñía a nova, cobraba, e despecliase. 
El era o dono e único traballador. 
Non paraba, un tras outro, rápido, efi
caz, un faino-todo do país. 
Productividade do douscentos por 
cen. 

Un día dos moitos que .pinchei 
nesta parte· de África, levei o coche ó 
taller de rodas. Saíume un branco 
afrikaner; botoulle un olio. Deu tres 
pahriadas e dous berros, e apareceron 

catro traballadores negros. Dous 
empezaron a fedellar para quita-la 
roda, outro púxose a buscar no gato e 
o cuarto miraba con atención. O 
branco desapareceu e apareceu por 
momentos. A volta dun anaco dous 
dos currantes andaban no parcheo e 
os outros dous controhban que o 
gato respondera axei~adamente. A 
volta dunha media hora a roda estaba 
para volver ó sitio, operación ·na que 
interviron tres dos operarios. O outro 
empezou a . pecha-las portas, porque 
xa era tempo de acaba-la xornada. 
No mÓmento de cobrar o branco 
indicoume o lugar para facelo, onde 
estaba un mulato que realizou a ope
ra'ción coa axuda dunha calculadora. 
Outro expediume unha factura moi 
feitiña. O xefe bóer acompañoume 
ásaída para se despedir de min moi 
cortesmente. 

Todos somos do País e sabemos 
como se traballa; e como se chegou a 
traballar, nos barcos de pesca galegas. 
Agora imaxinade a escena dos kenya
no mauritano ou namibios comezan
do a traballar nun conxelador dunha 
empresa galega. A cousa ten un aquel 
de escena simpática e digna dunha 

comedia, pero na realidade ten outro 
tanto de pequenas traxedias, perdas 
de control e malos rollos. 

Un serio problema desta África 
que quere chegar a controlar os seus 
propios recursos cun tecido empresa
rial propio é o da productividade e o 
paro encuberto. Hai moito de cues
tión cultural, certamente. Traballar, 
traballan, ·pero durante séculas vivi
ron un fenómeno: nada cambia nas 
súas vidas se traballan máis duro ou 
menos. O círculo vicioso da impro
ductividade péchase na parte do 
patrón, cargada de prexuízo racial: os 
salarios son de vinte mil pesetas e 
non hai incentivo ningún. 

Pero vouvos contar un segredo. Un 
día un vello mariñeiro dos nosos 
recoñeceumo: parece mentira -díxo
me- que tivesemos que vir a estes países 
para deixar de traballar coma animais, 
como escravos do século vinte: eles fixeron 
que a causa fose cambiando. 

Porque os nosos eran lobos de mar, 
aínda que os verdadeiros lobos que
daban en terra. 

E déixovos que aquí é verán e 
quero pescar un peixe. 

Biquiños. 

e······ ·········· · 
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FAI ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

A voltas co 11 b" 

¡Canto máis se folga.' máis _preguiza!, xa o dito é . vello~ Pero acabáronse as 

vacacións, nós volvemos ó trabilla. 

No número an~erior falabamos das abelás e recordamos que se escribían 

con -b- , e con razón debido a que tiñan b na forma orixinaria, posto que 

en galega conservamos as grañas etimolóxicas (o mesmo que en voda, avo

gado ... ) En. cambio en castelán podemos dicir que "mete_ron a zoca", porque 

eles escríbenas con -b-... ¿E por que? Pois a razón é que naldade Media os 

sons pertencentes ás 

letras b e v deixaron 

de pronunciarse dife

rente (igual que 

aínda pasa en portu

gués e francés por 
exemplo), e' esa con

fusión levou a que 
nos textos ·escritos 

desa· época, unha 

mesma palabra ap'are

za escrita unhas veces 

con b e outris con v 

segundo lle cadrara ó 

escriba. Cando se 
elaboraron os pri
meiros · diccionarios 
en castelán (alá,· polo 

século XVI), a maio

ría destes termos con 

b 'e V unificáronse segundo lles correspondía pola súa orixe etimolóxica. Pero 

houbo casos coma estes que · comentamos que "se lles escaparon" e logo 

nunca os rectificaron. O galego, como fixou as normas moito máis tarde .tivo 

conta de grafar todo correctamente. O problema é que a inaioría da xente 

aprendeu primeiro castelán e a partir de aí galego. Pero é só unha cuestión 

de ignorancia, xa que hai que saber a orixe .das cousas antes de falarmos . 

Non son moitos os casos onde_ hai diferencia gráfica entre castelán e gale

ga· e desde logo, se a hai, haberá que fixarse un pouquiño máis. O que non 

vale é os que usan este argumento para xustificar o inxustificable, coma o 

outro día que escoitamos. unha naí que se baseaba nel falando dos malos 

resultado do rapaz na escala, ou · outra que tentaba demostrar que o proble

ma dos eu erros ortográficos estaba en tanta lingua qu_e aprendían: "claro é 

qu tudian tanta linguas e nunhas escriben dunha maneira e µoutras dou- . 

tra ... ' . Aprend r linguas supón unha riqueza, e cantas máis se sabe máis fácil 

apr nd r outra . Agora xa os rapaces os mandan a aprender inglés con tres · 

no, p ro logo se memos pais protestan .porque .teñan que aprender gale

go. Pod n pintalo como queiran pero o que hai detrás é un desprezo pola 
lingua da terra. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

L Máis de páxinas seiscentas 
estou lendo estes días 
que só é primeira parte 
dunha autobiografía. 

2. o · autor, crego· suízo, 
que Hans Küng leva por nome, 
el ben vale o que pesa 
e ben paga o que come. 

3. Cony:idado a Barcelona 
· para dar un relatorio 

non se celebrou por culpa 
dun noxento requilorio. 

4. O cardeal mosén Carles 
que ó cume chegou. a dedo 
acusa de heteroxo 
<leste teólogo o credo. 

5. Hai anos o purpurado 
declarouse progresista 
pois· tiña ordenador 
e facía de alpinista. 

. 6. Ter terá ordenador 
e de bispo está ord~nado 
pero as súas ordes son 
algo moi desordenado. 

7. Levo lido uns dez libros 
de Hans Küng, de teoloxía. 
¿Serei lector burranzán? 
Hai xente que inda se fía . 

8. Precioso libro "A Igrex~" 
"¿Infalible? unha pregunta" 
E outros libros que don Carles 
do seu valor nin barrunta. 

9. Débelle o ecumenismo 
a· Hans Küng moita paixón: 
Barcelona non o escoita 
por· culpa de Don Din Don. 

1 O. ¿ Quen é vostede, Eminencia, 
gris, pra rexeitar un credo 
dun crente que pra saber 
sempre madrugou ben cedo? 

·11. A mitra ínfulas ten 
mais non deben ser .obstáculo 

,, para que pastor, prudente 
saiba que facer co báculo. 

12. Paradoxo: nunca fun 
de Küng moi simpatizante, 
mais unha cousa é a ciencia 
e outra distinta o talante. 




