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As loucas, loucas, loucas aventuras 
do Inspector Ribeiroá (1ª parte) 

 

Por Martín González Paz 
 
   Aínda que naceu en Lisboa, Fernando de 
Ribeiroá marchou de pequeno a Nápoles, 
onde vive actualmente. Era toda a envexa 
da comisaría onde traballaba e agora tiña 
que investigar á moi perigosa mafia campo-
rrana e ós seus dous máximos xefes: Luigi 
Spaghettini e Giorgio Macarroni. 
   Tras moitos meses investigando e moitas 
detencións, Ribeiroá recibiu un anónimo 
moi ameazante: “Inspector Ribeiroá, estase 
metendo en areas movedizas e o que xoga 
con lume acábase queimando”. 
   - Bah! Non lles teño medo. 
   Pasaron os días e Macarroni planeou al-
go. 
   - Maldicione! Ese maldito Inspector esta-
nos a pisar os talóns. Hai que acabar con 
el. 
   - Tranquilo, Giorgio –dixo Spaghettini-, 
que logo sóbeche a tensión e temos un 
desgusto. 
   - É a enésima vez que me fallas, Luigi. 
Quero que me traias a cabeza de Ribeiroá 
para cear. Capichi? 
   - Capichi! 
   - Pois non me falles, eh? 
   - Tranquilo, Giorgio. Heicha traer en ban-
dexa de prata. 
   Ribeiroá, moi nervioso tralo mensaxe, pe-
diu protección para el e maila súa familia. 
   - Comisario Mozzarella, quero protección. 
A ameaza de Macarroni vai en serio. 
   - Tranquilo, Fernando. Xa a terás. 
   - En calquera momento poden atentar 
contra min ou contra a miña familia. 
   - A ver que podo facer. 
   - Levo máis de vinte anos nesta bendita 
comisaría e sáeme vostede con “A ver que 
podo facer”. Non me toque a moral, home! 
   Ó día seguinte pola mañá cedo a dona e 
a filla do Inspector, Laura Gorgonsola e So-
phia Ribeiroá, saían no coche e cando ían 
comezar coa manobra de marcha atrás, o 
coche estoupou. Puxéranlles unha bomba 
nos baixos do coche! Ribeiroá vía impoten-
te como a súa muller e a súa filla morrían 
entre as lapas. 
   - Nooooon! Laura! Sophía! 
   Feito unha furia, volveu á comisaría: 
   - Síntoo, Fernando. Acabo de sabelo ago-
ra. 
   - Pedín protección tropecentas veces e 
non se me deu. 
   - Síntoo moito. 
   - Agora o sente, eh? 
   Macarroni celebrou o triunfo. 
   - Isto pásache por meterte onde non te 
chaman, inspectorcillo de pacotilla. Ha, ha, 
ha! 
   - Volvín, Giorgio. 
   - Luigi, onde está a cabeza de Ribeiroá? 
   - É que ese é o problema. 

   - Non me asustes. 
   - Segue vivo. As que morreron no coche 
foron a muller e a filla. 
   - O que? Pois haberá que recorrer ó Plan 
C. 
   - Que Plan C, Giorgio? 
   - “Cago en tó lo que se menea”! Maldi-
cione, segue vivo! 
   - Tranquilízate, que che sobe o azucre. 
   - Agora non parará até pillarnos. Témo-
nos que ir de aquí a un país onde non sos-
peite ninguén. 
   - E para onde imos? 
   - Que che parece Caledonia? 
   - Caledonia? Moi boa idea! 
   - Así me gusta. E aínda me gustaría máis 
que foses tan eficiente como pelota. 
   Pasou un mes e Ribeiroá non os daba 
atopado. 
   - Pero... Onde andarán? Nin que os leva-
ra o demo... Mala herba nunca morre! 
   Nese momento sooulle o móbil. 
   - Quen será? Si? 
   - Inspector? 
   - Si. Quen é? 
   - Son o detective Medio Metro. 
   - Home, Medio Metro! Que tal se ve o 
mundo dende aí abaixo? He, he, he! 
   - Moi gracioso... Mire, teño información 
que lle pode interesar. 
   - Dime. 
   - Sei onde se agochan os asasinos da súa 
familia. 
   - Onde? 
   - Eu non falo gratis. 
   - Pois non te levo de botellón o sábado 
que vén. Ben, ti en realidade vas de bote-
llín. He, he, he! 
   - Moi gracioso está hoxe, Inspector... 
   - A semana que vén págoche, pero dime 
onde se agochan. 
   - En Caledonia. 
   - Pois haberá que ir para aló. Grazas, Me-
dio Metro. De corazón, moito obrigado. 
   - De nada, Inspector. Sempre ó seu ser-
vizo. 
   - Pois próximo destino, Caledonia. 
   Chegou á comisaría e falou co Comisario 
Mozzarella. 
   - Comisario. 
   - Si, Fernando? 
   - Marcho para Caledonia a prender a Ma-
carroni e a Spaghettini. 
   - Moita sorte, Fernando. Ímoste estrañar 
moito. 
   - E non me enviarán a ninguén para axu-
darme? 
   - Xa cho darán aló. 
   Xa no aeroporto, o Inspector chamou a 
un taxi. 
   - Taxi! 
   - Si, señor? Para onde o levo? 

   - Para a comisaría do Comisario Granada. 
   - De acordo, señor. 
   - E! Como se chama? 
   - Eu? Cicuta. 
   - Cicuta, ten a cinta de “A cabritiña”, de 
Quim Barreiros? 
   - Teño. Quere que lla poña? 
   - Por favor. 
   - De acordo, señor. 
   - Grazas, Cicuta. Esta canción alíviame 
moito, e tamén porque son portugués. 
   - Señor. 
   - Si, Cicuta? 
   - No teatro “Rei Maximiliano” uns veciños 
meus representan esta noite unha obra de 
J.D. Salinger, “Vostede pode ser un asasi-
no”. 
   - Como se chaman? 
   - Raiolas. 
   - Bonito nome. 
   - Iraos ver? 
   - Claro que si. 
   Tras unha longa conversación con aquel 
simpático taxista, Ribeiroá chegou á comi-
saría. 
   - Ola, bos días. O Comisario Granada? 
   - Está dentro. Espere, que o chamo. De 
parte de... 
   - Fernando de Ribeiroá. 
   Entrou no despacho. 
   - Ola, bos días, Comisario. Perdoe que 
me presente así. Seguramente que o Comi-
sario Mozzarella o informou da miña chega-
da. Son Fernando de Ribeiroá, Inspector da 
Comisaría Número 5 de Nápoles. 
   - Un pracer coñecelo, Inspector. 
   - Moito gusto. 
   - Si, xa me informou Mozzarella da súa 
chegada. E xa lle temos preparada axuda. 
Pasa, Pancho! 
   - Ola, Comisario. 
   - Inspector Ribeiroá, preséntolle ó Sub-
inspector Francisco Cárdenas, Pancho, do 
Departamento Federal de Caradecán, en 
México. 
   - Encantado. 
   - Hola, mi Jefesito. 
   - Pois non hai un minuto que perder. Hai 
que capturar dous asasinos. 
   - Pero primero, mi Jefesito, habrá que 
llenar el estómago. 
   - Si, algo de razón tes, Pancho. Bérranme 
algo as tripas. 
   Chegaron ó restaurante. 
   - ¿Qué sugiere tomar, mi Jefesito? 
   - Eu bacallau á portuguesa. 
   - Y yo unos frijoles. 
   Mentres comían falaron: 
   - E ti dende México até acó? 
   - Bueno, mi Jefesito. Yo vine para aquí 
porque estoy amenazado por el Frente Za-
patillista de Liberación Nacional, del Subco-
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mandante Carlos. Tienen a mi hija de diez 
años secuestrada y no sé nadita de ella. No 
veo el momento de volver a México a bus-
car a mi hijita. 
   - Pancho? 
   - Si, mi Jefesito? 
   - Veste comigo ó teatro á noite? 
   - Si, mi Jefesito. Voy con sumo gusto. 
   - E logo a min non me leva? 
   - Quen falou? 
   - Mala centella nunca o mate, Inspector! 
   - Medio Metro! Que fas aí? 
   - Estou de turismo... Vostede que pensa? 
Veño axudarlle a capturar a Macarroni e a 
Spaghettini. 
   - Moito obrigado. 
   Os tres saíron e foron até o teatro. 
   - Ola, Cicuta. 
   - Ola, señor. Vén ver ó grupo Raiolas? 
   - Si, veño velos. 
   - Perdoe que o deixe, pero chámame o 
xefe do grupo teatral. 
   - Preséntemo! 
   - Luis Miguel! 
   - Si, Cicu? 
   - Vén, que te quere coñecer alguén. 
   - Vou. 
   - Luís Miguel Yáñez, preséntote a... 
   - Fernando de Ribeiroá, Inspector. 
   - Encantado. 
   - Gústame moito o teatro e moi especial-
mente J.D. Salinger. Fágano ben. 
   - Moitas grazas, e espere, que lle imos 
dedicar a actuación de hoxe. 
   - ¡Mi Jefesito, no! Que le pueden descu-
brir... 
   - Espera, Luís. 
   - Adeus e encantado. 
   Xa dentro e tras dúas horas de actua-
ción, Luís dedicoulle a obra ó Inspector. Es-
te, mirando ó público, atopou a Spaghet-
tini. 
   - Spaghettini! 
   - Oh, non! Ribeiroá está en Caledonia! 
   - Alto! Quedas detido! 
   - Si, ho! Espera sentado! 
   - Maldición, fuxiu! Tíveno tan cerca... 
   - ¡Vamos, mi Jefesito, que escapa! 
   - Non, agora é tarde. Voume a un hotel. 
   - Non, pode quedarse na miña casa. 
   - E non será moita molestia? 
   - Non diga iso. Ben, está un pouco sucia, 
pero é habitable. 
   Chegaron á casa e deitáronse. Volveu so-
ar o móbil ás tres da madrugada. 
   - Inspector? 
   - Si. Quen é? 
   - Son eu, Medio Metro. Sei onde se ago-
chan. Metinme no maleteiro cando fuxiron 
do teatro. Están nun vello restaurante 
abandonado, o “Varniac”. 
   - O “Varniac”? Estás seguro? 
   - Si. 
   - Témolos, Pancho! 
   - Un momento, Inspector –dicía Medio 
Metro, asustado-. Socorro! 
   - Cuñao! Colleron a Medio Metro!! Esta-
mos perdidos! 
   Mentres tanto, no escondedoiro de Maca-
rroni: 
   - Mira a quen temos aquí... O Inspector 
Medio Metro... 

   - Engánaste. Son Subinspector, non che-
go a tanto. 
   - Pois non has chegar, porque te vou li-
quidar. 
   - Espera, Spaghettini! 
   - Que? 
   - Imos facerlle unha chantaxe a Ribeiroá. 
A súa vida pola do seu anano amigo. 
   - Non vos permitirei que lle fagades nada 
ó Inspector. 
   - Cala, anano, e deixa falar a Giorgio! 
   - Mañá sairei falando na televisión públi-
ca, dicindo as miñas condicións pola vida 
deste microbio. 
   - Tío, sen insultar, eh? 
   - Cala a boca ou pégocha con esparadra-
po de arames! –dixo Spaghettini. 
   - Calo, calo. 
   - Segue, gran xefe. 
   - Sigo, gran pelota. E cando teña a Ribei-
roá na boca do lobo... Catapum! Mátoo e lí-
brome desa peste. Que che parece a idea, 
Spaghettini? 
   - Moi boa. Digna do teu gran cerebro. 
   Á mañá seguinte Pancho acendeu a tele. 
   - Mi Jefesito, no le molesta que encienda 
la tele un poco? 
   - Non, non. Acéndea. 
   - Espere. Se cortó la señal. 
   Nese momento saíu Macarroni mirando 
cara á pantalla. 
   - Macarroni! –dixo Ribeiroá, moi sorpren-
dido. 
   - Inspector Ribeiroá. Propóñolle un tra-
to... Estás gravando, Spaghettini? 
   - Si, e está saíndo en directo. Fala. 
   - A túa vida pola do teu insignificante 
Subinspector Medio Metro. Estamos no res-
taurante “Varniac” e non quero trucos. Vén 
só. Ti e máis eu. Cara a cara. Un só move-
mento en falso e Medio Metro pagará as 
consecuencias. Ti decides. Tes unha hora 
para vir ó “Varniac”. Até despois, Inspector. 
   E tras isto volveu a programación nor-
mal. 
   - Oh, no, mi Jefesito! Tiene a Medio Me-
tro! Que hacemos? 
   - Xa oíches. Quéreme a min só. Así que 
non virás comigo. E avisa ó Comisario Gra-
nada que teñan coches patrulla para pren-
delos. Voume, e deséxame sorte. Adeus, 
Panchito. 
   - Adios, mi Jefesito. 
   - E unha cousa. 
   - ¿Cuál, mi Jefesito? 
   - Non me sigas. 
   - Vale. Vaya usted solo. 
   - Adeus. 
   - Si piensa que lo voy a dejar solo es que 
está muy equivocado. Pero voy a llamar 
primero al Comisario Granada. 
   - Diga? 
   - Comisario, soy Panchito. 
   - Si, dime, Panchito. 
   - El Jefesito va al restaurante abandona-
do “Varniac” a liberar a Medio Metro. 
   - Xa o vin pola tele. 
   - Mande muchos coches patrulla. 
   - Mandarei. 
   - Y una cosa más. Me dijo que iba solo, 
que no fuera con él, pero le voy a desobe-
decer. 

   - Quéreslle ben. 
   - Es mi Jefesito. 
   - Vale, grazas, Panchito. 
   Cando Pancho quedou só: 
   - ¿Y ahora cómo voy al restaurante “Var-
niac”? 
   - Ola. Ti es Panchito. 
   - ¡Cicuta! Me vienes de maravilla. ¿Sabes 
dónde está el restaurante “Varniac”? 
   - Si, coñézoo como a palma da miña 
man. 
   - ¿Me podrías llevar? 
   - Claro que si. Monta. 
   - Rápido. El Inspector Ribeiroá está en 
peligro. 
   - O Señor da Cabritiña está en perigo. 
   - ¡Cicuta, fuego! 
   - ¡Fuego! 
   Ribeiroá chegou ó restaurante “Varniac” 
e comezou a berrar: 
   - Macarroni, xa cheguei! Libera a Medio 
Metro! 
   - Ti crías que ía liberar ó teu minúsculo 
amigo –dixo Spaghettini. 
   - Maldito! Non che chegou con matar á 
miña muller e á miña filla, que queres liqui-
dar tamén a Medio Metro? Onde está o teu 
xefe? 
   - Halo saber agora mesmo, Ribeiroá. E 
sabes? Foi marabilloso ver como agoniza-
ban a túa muller e a túa filla no coche ar-
dendo. Ha, ha, ha! 
   - Macarroni, dá a cara! 
   Nese momento chegou o taxi de Cicuta e 
Panchito baixouse correndo del. 
   - Gracias, Cicuta. 
   - De nada. E salva ó teu xefe. 
   - ¿Dónde está, mi Jefesito? 
   Cando Pancho entrou veu como Ribeiroá 
estaba sendo apuntado cun revólver, por-
que tiña o punto do láser na súa fronte. Mi-
rou para arriba e descubriu que era Maca-
rroni o que lle estaba apuntando. 
   - ¡Mi Jefesito! ¡Nooooo! ¡Apártese de ahí! 
   - O que? Panchito, que fas aquí? 
   - Adeus, Ribeiroá. Reza as túas últimas 
pregarias. 
   Panchito foi correndo cara ó seu xefe e 
recibiu a bala que era para Ribeiroá. 
   - Mi Jefesito! Nooooo! 
   Panchito esvaeceuse. 
   - Mi Jefesito. Ya está bien. 
   - Nooooon! Panchito! 
 
   Pasaron tres semanas e Panchito esper-
tou nun hospital. 
   - ¿Dónde estoy, mi Jefesito? 
   - Tranquilo, Pancho. “Tu Jefesito” está 
moi ben. Non lembras o que pasou? 
   - Si, Comisario Granada. Me acuerdo que 
Macarroni le estaba apuntando para matar-
lo y yo me puse en medio. ¿Dónde está mi 
Jefesito? 
   - Está fóra. Os vinte días que estiveches 
sen sentido el pasounos noite e día espe-
rando a que espertases. 
   - ¿Y Macarroni y Spaghettini? 
   - Morreron. Matounos o teu Jefesito. 
   - ¿Cómo? 
   - Ó ver como caías ó chan púxose feito 
unha furia e comezou a disparar contra 
eles. Baleirou o cargador, xa que disparou 
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cinco minutos sen parar. 
   - ¿De verdad? 
   - Non, mentinche. Están en Italia, nun 
cárcere de máxima seguridade. Están cum-
prindo cadea perpetua. Ribeiroá? 
   - Si? 
   - Pasa, home. Panchito espertou! 
   - Espera. Estou oíndo a Radio Valadouro, 
o programa Parolando. Están falando da 
seguridade nas rúas. Ese señor Loureiro é 
moi gracioso. Ola, campión. Pensei perder-
te. 
   - No, mi Jefesito. Ya estoy bien. 
   - Estouche eternamente agradecido. Sal-
váchesme a vida. 
   - ¿Qué iba a ser del mundo mundial sin 
el Inspector Ribeiroá. 
   - E por iso imos ir a México a ver se res-
catamos á túa filla. 
   - ¡Ay, mi Jefesito! Me hace el hombre 
más feliz del mundo mundial. No perdamos 
un segundo. Vamos a México. 
   - Toma este ramo de flores. Es del grupo 
de teatro “Raiolas”. Deixouno Luís Miguel 
antes de ir á súa casa e dixéronme que te 
poñas ben. A obra de J.D. Salinger foi un 
gran éxito. 
   - Me alegro mucho, mi Jefesito. Así que 

yo, el Subinspector Panchito Cárdenas, voy 
a rescatar a mi hija de las garras de los za-
patillistas y de su tirano líder, el Subcoman-
dante Carlos. ¡Que se preparen, que el Ins-
pector Ribeiroá va a México! 
   - Que treman! Alá vou! Al ataquerrrrr! E 
co Inspector Cárdenas. 
   - Inspector? Muchísimas gracias, Comisa-
rio Granada. ¿Y Medio Metro? 
   - Está aquí, e tan anano que non se ve. 
Tamén vén a México connosco. 
   - Comisario! 
   - Si, Ribeiroá? 
   - Poderíanos facer unha foto a min e a 
Panchito? 
   - Claro que si. A ver, dicide “patataaaaa”! 
   - Sonría, mi Jefesito. 
   - Xa non me chames “Mi Jefesito”. Chá-
mame Fernando. Ou non somos os dous 
inspectores? 
   - Sonríe, Fernando. 
   - Así me gusta. A ver: á unha, ás dúas, 
ás tres... Patataaaaa! E antes de nada en-
viar moitísimos bicos e abrazos ós nosos 
amigos do IES Alfoz-Valadouro, Ou non? 
   - Besitos, besitos. 
   - E que esperen até a nosa próxima louca 
aventura. 

   - Hasta dentro de poco, amigos del IES 
Alfoz-Valadouro 
   - Até a próxima, amigos, e lembrádevos 
sempre do voso Inspector Ribeiroá. 
 

FIN. 
Continuará. 

 
   - Narrador, espere un momento! 
   - Si, si, espero. 
   - Fernando! 
   - Si, Panchito? 
   - Para ser portugués, muy bien hablas el 
gallego. 
   - E ti, para ser mexicano moi ben enten-
des o galego. 
   - Non lle busquedes lóxica, que non ten 
sentido. Moita sorte en México, amigos. 
 
   PROTAGONISTAS: Fernando de Ribeiroá, 
Panchito Cárdenas, Comisario Granada, 
Medio Metro, Cicuta, o mellor taxista de Al-
foz, o grupo teatral “Raiolas”, a Radio Vala-
douro, Macarroni, Spaghettini, Laura Gor-
gonsola, Sophía Ribeiroá, Comisario Mozza-
rella e o seu narrador, Martín González. 

 
 
   Os rapaces de 4º estudan Ética e nesta materia de estudo fixeron nesta 1ª Avaliación do Curso 2009-2010 varios traballos en grupo 
analizando temas controvertidos ou polémicos sobre o aborto, o feminismo, a pena de morte e a cadea perpetua, a eutanasia e o racis-
mo e a xenofobia. Certamente son temas que poden dar moito que falar e poden xerar opinións moi encontradas. Aquí tedes eses traba-
llos, para que tamén vós reflexionedes e formedes a vosa opinión ó respecto. Logo podedes discutir, pero sempre amigablemente. 
 

O aborto                Por Nerea Lorenzo e Raúl Río 
 
PARTE CIENTÍFICA. 
 

   Por aborto enténdese a perda do em-
brión e do feto antes de que este chegue a 
un desenrolo suficiente que lle permite vivir 
dun modo independente. Considerase co-
mo aborto a interrupción do embarazo den-
de o momento da concepción até finais do 
6º mes. A expulsión ou perda do feto a 
partir do 7º mes considérase como parto 
prematuro. 
1) A LEI DO 2009. 

   A Lei, aínda non aprobada, do 2009 
enuncia que as mulleres maiores de 16 
anos poderán abortar libremente dentro 
das 14 primeiras semanas do embarazo sen 
a necesidade do consentimento dos seus 
pais. 
   Como dicíamos, o goberno modificou a 
Lei do Aborto en España. Segundo María 
Teresa Fernández de la Vega (Vicepresi-
denta do Goberno), o cambio fíxose co 
obxectivo de ofrecer seguridade xurídica á 
muller e que poidan abortar con garantía 
de equidade e sobre todo de confidenciali-
dade, así como amparar ós profesionais 
que realicen o traballo. 
   O resultado foi unha Lei sensata que 
quere apoiar ás mulleres a que exerzan o 
seu dereito a finalizar o embarazo non de-
sexado,  encher os ocos que tiña a Lei an-
tes para axustala mellor á realidade social. 

As palabras claves da nova Lei son o res-
pecto, os dereitos, a seguridade e a garan-
tía. 
   A nova Lei (aínda non aprobada) tamén 
permite abortar até a semana 22 se corre 
algún perigo a saúde da nai ou se o feto 
presenta anomalías moi graves. A partir 
das 22 semanas do embarazo só se poderá 
abortar se o feto presenta anomalías gra-
ves que sexan incompatibles coa vida ou 
algunha enfermidade gravísima ou incura-
ble. 
   Coma sempre, a Lei do Aborto non é de 
todo aceptada por todo o mundo, e, aparte 
de suscitar unha gran polémica, non conta 
co apoio do PP, a Igrexa Católica e os gru-
pos “pro vida”, que xa empezaron a facer 
campaña en contra. 
   Nin decreto, nin forma. Directamente 
unha nova Lei regulará o aborto en España. 
Así o anunciou a Ministra de Igualdade Bi-
biana Aído, quen explicou que o Goberno 
presentará o proxecto dunha nova normati-
va para a interrupción voluntaria do emba-
razo no primeiro semestre do ano que vén. 
A intención do executivo e aprobar unha 
norma que combine unha lei de prazos até 
as 21 semanas e contemple, despois, unha 
serie de supostos excepcionais. 
   2)    A LEI DO 1985. 
   O 9/1985 introdúcese o articulo 417 bis ó 
Código Penal mediante o cal se despenaliza 

o aborto en certos supostos. A Lei Orgánica 
do 10/1995 do Código Penal deixa vixente 
o artigo 417 bis do antigo código. 
   Artigo 417 bis: 
   Non será posible o aborto practicado por 
un médico ou baixo a súa dirección, en 
centro ou establecemento sanitario, público 
ou privado, acreditado e con consentimen-
to expreso da muller embarazada, cando 
concorra algunha das circunstancias se-
guintes: 
   1º. Que sexa necesario para evitar un 
grave perigo para a vida ou a saúde física e 
psíquica da embarazada e así conste nun 
ditame emitido con anterioridade á inter-
vención por un médico da especialidade co-
rrespondente distinto de aquel por quen ou 
baixo cuxa dirección se practique o aborto. 
En caso de urxencia ou risco vital para a 
xestante, poderá prescindirse do ditame e 
do consentimento expreso. 
   2º. Que o embarazo sexa consecuencia 
dun feito constitutivo de delito de violación 
do artigo 429, sempre que o aborto se 
practique dentro das 12 primeiras semanas 
de xestación e que o mencionado feito fora 
denunciado. 
   3º. Que se presuma que o feto haberá 
de nacer con graves taras físicas ou psíqui-
cas, sempre que o aborto se practique den-
tro das 22 primeiras semanas de xestación 
e que o ditame, expresado con anteriorida-
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de á practica do aborto, sexa emitido por 
dúas especialistas do centro ou establece-

mento sanitario, público ou privado, acredi-
tado ó efecto, e distintos de aquel por quen 

ou baixo cuxa dirección se practique o 
aborto. 

Táboa comparativa: as principais diferenzas 

Lei do aborto actual (1985)       Reforma da lei (2009)  

   - Lei de indicacións: constitúe un delito despenalizado en tres 
supostos: se o embarazo é froito dunha violación -permítese nas 
12 primeiras semanas de xestación-, se o feto presenta graves 
taras físicas e psíquicas –o prazo é de 22 semanas- ou si hai 
perigo para a vida da nai ou para a súa saúde física ou psíquica -
neste suposto non hai tempo máximo. 

   - Lei de prazos: o aborto será libre até as 14 semanas. Até as 
22 semanas se hai grave risco para a vida ou saúde da muller ou 
graves anomalías no feto; se se descobren anomalías incompatibles 
coa vida ou enfermidade extremadamente grave e incurable non hai 
límite. Neste caso un comité médico ditaminará a súa pertenza. 

   - Sanidade: menos do 3% dos abortos practícanse en centros 
públicos. Algunhas comunidades financian estes servizos noutros 
centros. 

   - Sanidade: a sanidade pública garantirá a práctica do aborto ou, 
polo menos, financiarao en centros privados concertados. 

   - Penalizacións: un aborto fora da lei podería enviar ó cárcere 
ao médico -de 1 a 3 anos-, así como facer que quede inhabilitado 
entre un e seis anos. Para a muller podería haber pena de prisión, 
de seis meses a un ano, ou unha multa. 
 

   - Penalizacións: desaparece a pena de cárcere para a muller 
que aborte fóra dos casos permitidos. Prevense multas que 
dependerán das circunstancias. Para o médico, cárcere dun a tres 
anos e inhabilitación de un a seis. 

 
PARTE OPINIÓN. 
 

   OPINIÓN DE CARMEN MENDOZA 
MÉNDEZ. 
   Estou a favor do aborto, porque é un de-
reito e non unha obrigación. Na vida sem-
pre hai circunstancias excepcionais que po-
den facer que necesitemos ese servizo, 
pero antes da práctica do aborto debemos 
ter moita información, porque a informa-
ción evita a maioría dos abortos que se 
practican en xente nova. Tamén estou moi 
de acordo na práctica do aborto cando o 
embarazo supón un perigo para o feto ou 
para a nai, e cando se demostre que o feto 
sufre problemas físicos ou psíquicos, máis 
psíquicos que físicos. 
 

OPINIÓN DE “ HUMAN LIFE INTERNA-
TIONAL”: 
   “Human Life International” sempre com-
bateu a mentalidade “promorte” en todas 
as súas formas, dende a eutanasia até a 
educación sexual; o aborto segue sendo o 
punto focal da súa batalla. Mantén unha 
posición de solidariedade coa Igrexa Católi-
ca, que no seu Catecismo expresa: “A vida 
humana debe ser respectada e protexida 
de maneira absoluta dende o momento da 
concepción. Dende o primeiro momento da 
súa existencia, o ser humano debe ver re-
coñecidos os seus dereitos de persoa, entre 
os cales está o dereito inviolable de todo 

ser inocente á vida”. 
   A Declaración de Independencia de Esta-
dos Unidos recoñece dereitos inalienables, 
como o dereito á vida, á liberdade e á con-
secución da felicidade. Sen dúbida, os dous 
últimos dereitos carecen de significado se 
non se respecta o primeiro. O dereito á vi-
da é o máis fundamental dos dereitos da 
persoa humana. Violalo, destruír unha vida, 
matar a un ser humano de calquera idade 
ou en calquera etapa do seu desenrolo- xa 
se encontre dentro do seno materno ou fó-
ra del- é un crime contra Deus e a humani-
dade. 
   O aborto non cura ningunha enfermida-
de. Se a nai desexa o neno, o médico brin-
daralle toda a súa asistencia necesaria para 
superar calquera complicación que se coñe-
za. Unha consecuencia da actual epidemia 
de abortos -neste momento hai máis de 1,5 
millóns de abortos cirúrxicos ó ano- é quen 
foi practicamente eliminando os servizos de 
adopción. 
   O aborto é a guerra máis violenta de to-
dos os tempos. Nunca na historia da huma-
nidade tivo lugar tanta morte violenta no 
mundo. Debido as baixas taxas de nace-
mentos, a poboación occidental está dimi-
nuíndo. É necesario conter esta tendencia 
catastrófica mediante a oración, a educa-
ción e a protesta pacífica. 
 

   OPINIÓN DE RAÚL E NEREA: 
   Estamos de acordo co aborto, dependen-
do de cal sexa o caso. Antes de facelo de-
bemos ter moita información sobre o tema, 
xa que así evitaríanse a maioría dos abor-
tos. 
   Non cremos que o aborto sexa un crime, 
pois se a nai non quere ter o neno por cau-
sas económicas ou por causas de idade, 
debe decidir por ela mesma. 
   Estamos en contra do aborto cando os 
pais da nena non saben o seu estado; cre-
mos que os pais deberían estar informados 
sempre. 
   Outro caso de aborto que apoiamos é 
cando a muller sabe mediante probas mé-
dicas que o feto está enfermo ou vai sufrir 
algunha discapacidade, tanto psíquica co-
mo física; nestes casos a nai debería abor-
tar, xa que o feto na súa vida pasaríao mal 
e tamén ela. 
   Unha nena non tería que abortar se es-
tivera antes ben informada. Os centros de 
saúde deberían repartir máis información 
polos centros de educación secundaria ou 
no Bacharelato sobre este tema. 
   O aborto é un dos temas mais discutidos 
do momento. Para finalizar dicimos unha 
frase representativa coa que estamos moi 
de acordo: “El cuerpo no es de Dios, ni del 
Estado, es tuyo… ¡Tú decides!”. 

 
 

A eutanasia                 Por Arturo Mon e Pablo García 
 

INTRODUCCIÓN 
   A eutanasia é un conxunto de métodos 
que producen unha morte sen sufrimento, 
para acurtar o tormento da agonía ou du-
nha enfermidade moi dolorosa e irreversi-
ble. Os elementos necesarios para que 
exista a eutanasia son: 
   - Unha conduta activa do suxeito. 
   - Causar a morte voluntariamente. 
   - Enfermidade incurable. 
   - Unha solicitude seria e insistente 

(excepto o caso dos nenos). 
   - Un móbil piadoso de aforrar sufrimen-
tos inútiles. 
   - Un sufrimento ou un estado físico inso-
portables. 
   A finalidade da eutanasia é procurar a 
morte debido a causas de enfermidades 
crónicas, mentais, físicas… 
   No seu aspecto penal esta preocupación 
social pola eutanasia foi debatida no ámbi-
to da xurisprudencia. No seu aspecto deon-

tolóxico, a asociación médica neerlandesa 
elaborou a súa guía sobre a eutanasia. Ta-
mén existe a Guía Europea de Ética Médica, 
elaborada polos colexios médicos da CEE 
(1987).  
   Con certa frecuencia centran a atención 
da opinión pública casos de decisións polé-
micas relacionadas en maior ou menor me-
dida co conflitivo e delicado tema da euta-
nasia. En moitas ocasións trátase de situa-
cións nas que se cuestiona si deben man-
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terse operativos os sistemas que manteñen 
con vida ós pacientes. O desenrolo das uni-
dades de coidados intensivos permiten en 
moitas ocasións prolongar a vida de per-
soas que non teñen posibilidade algunha 
de recuperación. Outra situación que igual-
mente se presenta é a posible actuación 
dos traballadores sanitarios, sexan médicos 
ou enfermeiras.  
   Unha circunstancia relacionada cos deba-
tes en torno á eutanasia e a aparición da 
depresión como manifestación de enfermi-
dade psiquiátrica. Non obstante, todo o 
mundo pode estar de acordo en que é ne-
cesario profundar máis nestes temas e ta-
mén unha maior información e debate, tan-
to do público en xeral como os profesionais 
implicados. 
 
CLASIFICACIÓNS DA EUTANASIA 
   No medio hispanofalante introducíronse 
conceptos da avaliación ética da eutanasia 
e cualifícana de directa ou indirecta en can-
to existe ou non a intención de provocar 
primariamente a morte nas accións que se 
realizan sobre o enfermo terminal. No con-
texto anglosaxón, distínguese entre a euta-
nasia como acción e a eutanasia como omi-
sión (deixar morrer). O seu equivalente se-
ría eutanasia activa e eutanasia pasiva, res-
pectivamente. Tamén se utilizan, en forma 
case sinónima, as cualificacións de positiva 
e negativa respectivamente. 
   Con todo, a Organización Médica Colexial 
Española e outras institucións non aceptan 
a distinción terminolóxica entre activa e pa-
siva, porque leva a confusión. Consideran 
que a eutanasia é sempre deontoloxica-
mente condenable. Cousa ben distinta po-
de ser o acto médico de suspender un tra-
tamento inútil. 
   EUTANASIA DIRECTA. 
   Adiantar a hora da morte en caso dunha 
enfermidade incurable. Esta á súa vez po-
súe dúas formas: 
   Activa: Consiste en provocar unha morte 
indolora a petición do afectado cando se é 
vítima de enfermidades incurables moi pe-
nosas ou progresivas e gravemente invali-
dantes; o caso máis frecuentemente mos-
trado é o cancro, pero poden ser tamén 
enfermidades incurables como a sida. Re-
córrese, como se comprende, a sustancias 
especiais mortíferas ou a sobredoses de 
morfina. 
   Pasiva: Déixase de tratar unha complica-
ción, por exemplo unha bronconeumonía, 
ou de alimentar por vía parenteral ou outra 
ao enfermo, co cal se precipita o termo da 
vida; é unha morte por omisión. A eutana-
sia pasiva pode revestir dúas formas: a 
abstención terapéutica e a suspensión tera-
péutica. No primeiro caso non se inicia o 
tratamento e no segundo suspéndese o xa 
iniciado, xa que se considera que máis que 
prolongar o vivir, prolonga o morrer. Debe 

resaltarse que neste tipo de eutanasia non 
se abandona en ningún momento ao enfer-
mo. 
   EUTANASIA INDIRECTA: Consiste en 
efectuar procedementos terapéuticos que 
teñen como efecto secundario a morte, por 
exemplo a sobredose de analxésicos, como 
é o caso da morfina para acougar as dores, 
cuxo efecto agregado, como se sabe, é a 
diminución da conciencia e case sempre 
unha abreviación da vida. Aquí a intención, 
sen dúbida, non é acurtar a vida senón ali-
viar o sufrimento, e o outro é unha conse-
cuencia non desexada. Entra así o chama-
do problema de dobre efecto, neste caso 
aceptando voluntariamente pero non bus-
cando que se vexa adiantada a morte do 
paciente. 
   Outros conceptos relacionados son: 
   SUICIDIO ASISTIDO: Significa proporcio-
nar en forma intencional e con coñecemen-
to a unha persoa os medios ou procede-
mentos ou ambos os necesarios para suici-
darse, incluídos o asesoramento sobre do-
ses letais de medicamentos, a prescrición 
dos devanditos medicamentos letais ou a 
súa subministración. Exponse como desexo 
de extinción de morte inminente, porque a 
vida perdeu razón de ser ou se fixo doloro-
samente desesperanzada. Cabe destacar, 
que neste caso é o paciente o que volun-
taria e activamente acaba coa súa vida, de 
alí o concepto de suicidio. 
   CACOTANASIA: É a eutanasia que se im-
pón sen o consentimento do afectado. A 
palabra apunta cara a unha mala morte. 
   ORTOTANASIA: Consiste en deixar mo-
rrer a tempo sen empregar medios despro-
porcionados e extraordinarios. Substituíuse 
na terminoloxía práctica por morte digna, 
para centrar o concepto na condición do 
enfermo terminal e non na vontade de mo-
rrer. 
   DISTANASIA: Consiste no "encarniza-
mento ou ensañamento terapéutico", me-
diante o cal se procura pospor o momento 
da morte recorrendo a calquera medio arti-
ficial, a pesar de que haxa seguridade que 
non hai opción algunha de regreso á vida, 
co fin de prolongar a súa vida, chegando á 
morte en condicións inhumanas, aquí bús-
canse vantaxes para os demais, alleas ao 
verdadeiro interese do paciente. 
 
HISTORIA 
   Durante a Idade Media producíronse 
cambios fronte á morte e o acto de morrer. 
A eutanasia, o suicidio e o aborto baixo a 
óptica de crenzas relixiosas e cristiás son 
considerados como “pecado”, debido a que 
a persoa non pode dispoñer libremente so-
bre a vida, que foi dada por Deus. O arte 
da morte na cristiandade medieval, e parte 
da arte da vida; o que entende a vida, ta-
mén debe coñecer a morte. A morte repen-
tina considerábase como unha morte mala. 

Quérese estar plenamente consciente para 
despedirse de familiares e amigos e poder 
presentarse no “máis alá” con un claro co-
ñecemento do fin da vida. 
   Nos medios de comunicación tivo particu-
lar relevancia a morte en 1990 en EE.UU. 
de Janet Atkins, unha muller de 54 anos 
cunha probable enfermidade de Alzheimer, 
que se suicidou utilizando unha “máquina 
do suicidio” que lle subministrou o doutor 
Jack Kevorkian. Este aparello contiña tres 
ampolas, unha cunha solución letal, outra 
cun tranquilizante, e a terceira con soro fi-
siolóxico. Suicidouse no estado de Michigan 
onde non existía leis específicas que prohi-
biran a eutanasia. 
   Paralelamente ós movementos en contra 
da eutanasia que entenden que tal acto e 
un atentado contra a vida humana, xorden 
asociacións ou colectivos que reivindican o 
dereito a unha morte digna. Estas asocia-
cións poden estar a favor da eutanasia 
coas matizacións que cada caso pode nece-
sitar. 
  
OPINIÓN PERSOAL 
   A eutanasia está mal, porque é quitarlle a 
vida a unha persoa, aínda que esta non 
sexa en condicións ideais. É unha decisión 
que ninguén ten o dereito a tomar, pero 
por outro lado ter unha vida digna tamén 
implica unha morte digna, e se a xente es-
tá vivindo artificialmente, baseándose nos 
valores humanos de compaixón podería ser 
correcto quitarlle a vida a esta persoa.  
   Nosoutros pensamos que a vida é un de-
reito que todos temos claro, aínda que non 
sabemos si está asumido. Todas as persoas 
teñen dereito á vida, á liberdade e á segu-
ridade da súa persoa. 
   Xa sabemos de sobra que é un dereito, 
ninguén pensa que a vida sexa unha obri-
gación. A vida é algo demasiado importan-
te, pero sobre todo é persoal. Cada un é li-
bre de facer coa súa vida o que queira, 
sempre dentro dunha orde que non afecte 
aos demais. Se alguén non quere vivir, non 
ten por que facelo.  
   Nun caso normal non hai problema. O 
que quere suicídase. O problema da euta-
nasia está en que, quen se quere suicidar 
non pode facelo. 
   O problema que nós vemos nisto é que 
ninguén quere matar, ou mellor dito, axu-
dar a morrer a outra persoa. Se alguén es-
tá disposto a axudar a alguén a morrer, 
adiante. Cando a situación de alguén non 
ten solución y supón un tormento para 
quen padece, estamos facéndolle un favor. 
E non quero dicir que os problemas se so-
lucionen coa morte. Pero hai casos nos que 
si: que cada un o decida por si mesmo. 
Pero o que quere, ten dereito a morrer, e a 
ser axudado se el por si mesmo non pode. 

 

 

Racismo e xenofobia    Por Sonia Paleo e Miguel Romeo 
 

   Na  actualidade, vivimos en España, en 
Europa e no mundo un momento de gran-

des e importantes contradicións políticas, 
económicas e sociais onde rexorden o ra-

cismo, a xenofobia, o antisemitismo, a into-
lerancia, o etnocentrismo... As dúas últimas 
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décadas do século XX están cheas de pro-
cesos acelerados, inevitables e irreversi-
bles, como son: a crise económica mundial, 
a presión dos movementos demográficos, 
as guerras, os cambios radicais nos países 
de leste, o lento e difícil proceso de unión 
europea e, sobre todo, a inseguridade, o 
medo polo futuro ante o desemprego  e a 
pobreza. 
   Na última década do século XX este 
rexeitamento manifestouse moi agresiva-
mente en todas as sociedades e en lugares 
onde cohabitan diferentes grupos étnicos 
que non están nin mesturados nin integra-
dos nas comunidades autóctonas. 
   Entendemos como racismo unha ideo-
loxía do rexeitamento e exclusión de toda 
identidade cultural allea. O racismo implica 
sentimento de superioridade racial ou cul-
tural, e aínda proclama a segregación cul-
tural, acepta ós estranxeiros pero só me-
diante a súa asimilación sociocultural. Ese 
desexo de preservación da cultura dunha 
rexión sen imposicións alleas asóciase ta-
mén co nacionalismo. 
   A xenofobia baséase en argumentos -ás 
veces prexuízos, ás veces opinións medita-
das -históricos, lingüísticos, relixiosos, cul-
turais e incluso nacionais, para xustificar a 
separación total e obrigatoria entre diferen-
tes grupos étnicos, coa fin de non perder a 
"identidade propia", argumento moi esgri-
mido polos defensores das comunidades in-
díxenas, que practican unha xenofobia moi 
radical, conseguindo de gobernos como o 
brasileiro incluso a prohibición de pisar te-
rritorio indíxena, estar pouco integrados na 
cultura local e inmigran por motivos econó-
micos e en cantidades masivas. 
   O racismo é un modo de pensar, unha fi-
losofía social biolóxico-cultural, unha actitu-
de e/ou un sistema social que propugna e 
afirma que a xente de diferentes grupos 
humanos son diferentes en valor, en base 
ás súas características físicas hereditarias, 
e determinados trazos de carácter e inte-
lixencia ou manifestacións culturais; que 
esas diferenzas poden ser medidas ou cata-
logadas xerarquicamente e que teñen con-
secuencias en vantaxes económicas, políti-
cas e sociais dun grupo en relación aos de-
mais. 
   Esta crenza da existencia de razas huma-
nas superiores e inferiores utilizouse moitas 
veces para xustificar a escravitude, o domi-
nio de determinados pobos por outros, e os 
xenocidios que ocorreron ao longo da his-
toria da humanidade. 
 
A tentativa de explicación da superio-
ridade racial. O nazismo 
   Alfred Rosenberg tamén creou obras que 
reforzaron a teoría da superioridade racial. 
Estas foron aproveitadas polo programa 
político nazi de cara á unión dos alemáns 
utilizando a identificación dos trazos raciais 
específicos. Como a "raza alemá" estaba 
bastante mesturada, isto é, non había unha 
normalidade de trazos fisionómicos, definí-
ronse entón razas inimigas, reforzando des-
ta forma un sentimento de hostilidade e 
aversión dirixido a persoas e cousas es-

tranxeiras. Deste xeito, os nazis usaron a 
xenofobia asociada ó racismo, atribuíndo a 
individuos e grupos sociais actos de discri-
minación para amalgamar o pobo alemán 
contra o que era diferente. A escravización 
dos pobos da Europa oriental e a persecu-
ción ós xudeus eran as probas pretendidas 
polos nazis da superioridade da raza aria 
sobre os demais ‘‘grupos diferentes’‘ e ra-
cismo. 
 
A SITUACIÓN DO RACISMO EN ESPA-
ÑA. 
   Os movementos de extrema dereita que 
se formaron dende os últimos anos do 
franquismo e convertéronse en grupos neo-
nazis a finais do século XX, incorporan o ra-
cismo como sinal principal da súa ideoloxía 
e destácanse polas opinións e actitudes 
contrarias á inmigración, en particular á de 
extraeuropeos. 
   Sen estar ligado a eses grupos, inciden-
tes racistas máis o menos espontáneos 
ocorreron esporadicamente. Os dous exem-
plos máis graves quizá serían: 
   - O asasinato, o 13 de Novembro de 
1992, de Lucrecia Pérez, na discoteca 
abandonada Four Rouses de Aravaca (Ma-
drid). Tratábase dunha dominicana de raza 
negra que estaba ocupando o lugar xunto a 
outros inmigrantes en situación precaria. 
Non se chegou a determinar se había inte-
reses inmobiliarios detrás do improvisado 
grupo de persoas de confusa ideoloxía que 
realizou o atentado. 
   - Os incidentes de Febreiro de 2000 en El 
Ejido, Almería, zona de agricultura intensi-
va cunha gran presenza de temporeiros 
norteafricanos. A tensión que producía a 
súa masificación e falta de integración coa 
poboación local terminou estalando nun 
motín contra eles en resposta, dicíase, a 
unha situación de inseguridade cidadá que 
culminou con distintos casos atribuídos a 
inmigrantes, dende roubos ata violacións e 
o asasinato de tres veciños do municipio.  
   Agresións racistas de maior ou menor re-
percusión mediática ocorren con algunha 
frecuencia. A policía calcula que en España 
hai case 10.000 "ultras" e neonazis. Só en 
Madrid foron detidas en 2007 64 persoas 
por 59 actos delitivos deste tipo. 
 
OPINIÓN PERSOAL DE MIGUEL E SO-
NIA. 
   A nós parécenos que o racismo e a xe-
nofobia non debería existir. Todos somos 
iguais, sexamos de calquera raza, cor, nivel 
social… O racismo tivo as súas orixes en 
anteriores gobernos fascistas e de ultrade-
reitas que mataban a este tipo de xente 
por consideralos inferiores. A nós paréce-
nos indigno e de xente sen escrúpulos que 
se asasinase pola condición de ser negro 
ou de outra raza. 
   Como apuntaba Wimmer(1903), tampou-
co se pode ocultar que existise sempre en-
tre as elites estadounidenses unha escala 
de distinción establecida a partir da distri-
bución de prexuízos ós distintos colectivos 
inmigrantes. Esta sociedade, a estadouni-
dense, é considerada unha comunidade 

bastante racista. A nós non nos parece ben 
nin entendemos o por qué desa fobia cara 
ás persoas inmigrantes por parte de EE.UU. 
   Segundo unha enquisa realizada polo Go-
berno, á poboación en xeral, a sociedade 
española, valora positivamente a existencia 
de persoas de diferente orixe social. Tamén 
a maioría  pensa que os dereitos dos inmi-
grantes deben ser os mesmos cós de cal-
quera cidadán español. Nós compartimos o 
anterior. 
   No fondo todos nós, inconscientemente, 
somos racistas en pequenas doses. Vamos 
pór un exemplo que seguramente fariamos 
a maioría de nós se nos encontramos cu-
nha persoa de Madrid e outra xitana: se-
guro que estableceremos primeiro conversa 
coa de Madrid. 
   Pensamos que a xenofobia ou racismo, 
no amplo sentido das palabras, debería evi-
tarse. Isto ocorre porque nós observámolo 
nun entorno moi próximo. 
   Para formar unha opinión completa, reali-
zámoslles algunhas preguntas ós alumnos 
inmigrantes que hai no noso centro: 
   Ayoub (debe haber dous anos que che-
gou ó Instituto dende Marrocos): ”Sentin-
me desprazado por algunhas persoas deste 
entorno ó principio, pero agora fixen moi-
tos amigos e todo o mundo me trata por 
igual”. 
   Peter (chegou o ano pasado ó noso ins-
tituto dende Ghana): ”Sentín que algunhas 
persoas escapaban de min cando eu inten-
taba establecer unha conversa con elas. En 
xeral fun aceptado como un máis, pero te-
ño dificultades co idioma”. 
   Agora imos resaltar fragmentos que dixe-
ron sobre este tema persoas populares: 
   Xoán Pablo II: "O racismo é un pecado 
que constitúe unha grave ofensa contra 
Deus". 
   Gilberto Rincón Gallardo destacou 
que en México existe una cultura da discri-
minación, abertamente recoñecida polas 
autoridades e que, sobre todo, había dispo-
sición, a partir da sociedade, de combatela. 
   Fidel Castro opina con respecto ó racis-
mo: "O problema da discriminación racial é, 
desgraciadamente, un dos problemas máis 
complexos e máis difíciles dos que a Revo-
lución ten que abordar. O problema da dis-
criminación racial non é o problema de alu-
guer, non é o problema o das medicinas 
caras, no é o problema da Compañía de 
Teléfonos. No é nin sequera o problema do 
latifundio, que é un dos problemas serios 
que nós temos que encarar”. 
   Raúl Veleia (periodista español) dixo: 
”Se me hei de pór do lado de Mariano Ra-
joy será cando anuncie publicamente que 
se retira a un hospital psiquiátrico para cu-
rarse dos odios e rancores que ten coa 
xente de cor. Porque non me cabe na ca-
beza que un home que pretende gobernar 
a todos os españois queira discriminar des-
ta maneira ós cidadáns españois que teñen 
os papeis en regra, polo mero feito de non 
ter nacido en territorio español. Non nos 
recorda iso a un home con bigote chamado 
Francisco Franco, cuxa neta dicía que o seu 
avó tiña unha finca chamada España con 
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millares de traballadores ó seu servizo?”. 
   Zerolo (encargado de movementos so-
ciais no PSOE): ”Os partidos políticos que 
pretenden abusar, non respectar e intentar 
botar de España ós inmigrantes danme 
noxo”. 
   A nosa opinión é que a xente inmigrante 
ten dereito a estar en España. Contribúen ó 
traballo e veñen ó noso país coa intención 
de encontralo. Xoan Pablo II, neste frag-
mento que se puido rescatar dunha das 
súas intervencións, parécenos que falou 
moi ben. Pero entón, ¿cómo Franco, con-

siderándose moi católico e español, vulne-
raba o dito polo Papa, maior representante 
da Igrexa, xa que, segundo as informa-
cións, era moi racista? 
   Estamos de acordo tamén co que dixo Fi-
del Castro. Efectivamente, o problema do 
racismo é moito máis complexo que cal-
quera dos citados por el, require unha 
abraiante participación da poboación, pero 
habería xente que seguiría sendo racista. É 
unha cousa parecida ó que falamos en So-
ciais do marxismo e anarquismo, moi com-
plexa. 

   Raúl Valeia parécenos que esaxera un 
pouco co odio de Mariano Rajoy cara os es-
tranxeiros. Pode que sexa algo máis cerra-
do que o PSOE en temas relativos ós inmi-
grantes, pero de aí a que lle dean asco... 
Na última parte que fala de Franco estamos 
completamente de acordo con el. 
   O que di Zerolo estamos  de acordo.  
   NON SE DEBE XULGAR A NINGUÉN 
POR CUESTIÓNS DE RAZA, RE-
LIXIÓN... 

 
 

Pena de morte e cadea perpetua  
Por Silvia Otero e Álex Rivera 

 
PENA DE MORTE. 
   A pena capital ou pena de morte é a exe-
cución dun prisioneiro como castigo por un 
crime ou delito. 
 
HISTORIA.  
   A pena capital foi rexeitada pola Igrexa 
até o século XI. É no século XVIII cando a 
humanidade comeza a preguntarse se a 
pena de morte compre unha utilidade den-
tro da sociedade. A pena de morte comeza 
a impoñerse con máis frecuencia e de for-
ma máis cruel e desapiadada.  
   A mediados do século XVIII iníciase unha 
polémica sobre a pena capital, que perdu-
rará até hoxe. Abolicionistas e antiabolicio-
nistas podemos atopar, tanto entre positi-
vistas, entre os partidarios dunha dirección 
intermediaria e entre técnico-xurídicos.  
   Defensores da pena capital foron Rous-
seau, Balmes, Alfonso de Castro, etc. 
   Foron partidarios da súa abolición Voltai-
re, Unamuno  Pellegrino Rossi, entre ou-
tros. 
   No século XVIII a humanidade exponse, 
por primeira vez, ó problema da existencia 
da pena capital. O dereito penal da primei-
ra metade do século XVIII caracterízase 
por:  
   a) O seu endurecemento: impón a pena 
capital a unha persoa con 17 anos cumpri-
dos.  
   b) A transcendencia aos familiares: estes 
son expulsados do país. 
   c) A posibilidade de impor penas arbitra-
rias.  
   d) A desigualdade ante as penas segun-
do a categoría do condenado.  
   e) O cualificar como delitos máis graves 
os de lesa maxestade divina e humana.  
   f) Empregar a pena de morte e executala 
elixindo modalidades crueis.  
   Entrando no século XIX é cando nalgúns 
países empeza a avogarse pola abolición 
total. Pero é na segunda metade do século 
XX cando a evolución do abolicionismo da 
pena de morte foi ascendente. 
   Algunhas convencións rexionais prohiben 
o uso da pena de morte. Con todo, a maio-
ría de tratados internacionais denegan a 
prohibición da pena capital en caso de cri-

me grave. 
   Varias organizacións internacionais han 
convertido a abolición da pena de morte 
nun dos seus requisitos de entrada, por 
exemplo a Unión Europea e o Consello de 
Europa. 
   Entre as organizacións non gobernamen-
tais, Amnistía Internacional e Human Rights 
Watch situáronse explicitamente na loita 
contra a pena de morte como obxectivo 
fundacional básico. 
 
PENA DE MORTE NO MUNDO. 
   En 2008 tívose noticia de polo menos 
2.390 execucións en 25 países, e calcúlase 
que polo menos 8.864 persoas foron con-
denadas á morte en 52 países de todo o 
mundo. Estas cifras son estimacións míni-
mas; as cifras reais son, sen dúbida, moito 
máis elevadas. 
   Seguindo a tendencia de anos anteriores, 
en 2008 China, Irán, Arabia Saudita, Pa-
quistán e Estados Unidos foron os cinco Es-
tados coa cifra máis elevada de execucións. 
Entre os cinco sumaban un 93 por cento 
das execucións en todo o mundo. 
   En China, polo menos 1.718 persoas fo-
ron executadas e polo menos 7.003 foron 
condenadas á morte en 2008. A constante 
negativa das autoridades chinesas a facer 
pública a información sobre o uso da pena 
capital fai que en China a pena de morte si-
ga envolta no segredo. 
   En 2008 Irán executou polo menos a 346 
persoas, Arabia Saudita a 102 e Paquistán 
a 36. En todos estes casos, as cifras son 
estimacións mínimas. En Estados Unidos, 
onde a información si é pública, levaron a 
cabo 37 execucións en 9 estados. 
   Entre os métodos utilizados para execu-
tar a persoas en 2008 atopábanse a deca-
pitación, a electrocución, o aforcamento, a 
inxección letal, a arma de lume e a lapida-
ción. 
   En 2008, Irán executou a oito acodes 
que eran menores de 18 anos no momento 
de cometerse o delito, o que constitúe 
unha flagrante violación do dereito interna-
cional. Irán foi o único país que levou a ca-
bo este tipo de execucións o pasado ano. 
   A pena de morte a criminais adolescentes 

aplícase cada vez menos. Os únicos países 
que aínda permiten oficialmente esta prác-
tica son Bangladesh, Irán, Iraq, Nixeria e 
Arabia Saudita. Amnistía Internacional veri-
ficou 47 execucións en diversos países de 
menores e adultos que foron condenados 
por crimes cometidos sendo menores de 
idade. China non permite a execución de 
menores de idade; con todo, segundo Am-
nistía Internacional, ditas execucións tive-
ron lugar.  
   A Convención sobre os Dereitos do Neno 
da Organización das Nacións Unidas dispón 
que non se imporá a pena capital nin a de 
cadea perpetua sen posibilidade de excar-
ceración por delitos cometidos por menores 
de 18 anos de idade. 
   O subcomité das Nacións Unidas para a 
Promoción e Protección dos Dereitos Hu-
manos sostén que a pena de morte aplica-
da a menores de idade é contraria ao de-
reito internacional consuetudinario. 
 
FORMAS DE APLICACIÓN DA PENA DE 
MORTE. 
   - Afogamento: é un tipo de asfixia debida 
á inmersión na auga. 
   - Cámara de gas: Usada en EEUU na an-
tigüidade. As cámaras de gas eran recintos 
subterráneos nas que se introducía gas que 
provocaba a morte da persoa exposta. 
   - A crucifixión: método romano de execu-
ción mediante o estacamento ou atamento 
da vítima, xeralmente espida, a unha cruz e 
deixado alí colgando até a súa morte. 
   - A decapitación: é a separación da cabe-
za do corpo dun organismo vivente. 
   - Desangramento: Reservada para algúns 
delitos especialmente crueis, ao reo practi-
cábanselle feridas de distinto carácter para 
deixar morrer ao condenado de maneira 
lenta. 
   - Desmembramento: sistema de execu-
ción que consiste en separar as extremida-
des do reo atándoas a animais de tiro até a 
súa morte. 
   - Electrocución nunha cadeira eléctrica: 
Cadeira eléctrica, máquina utilizada para a 
aplicación da pena capital. Utilizada desde 
o século XIX e durante o século XX nos Es-
tados Unidos de América. A cadeira eléctri-
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ca deixou de usarse. 
   - Empalamento: método de tortura e 
execución onde a vítima é atravesada por 
unha estaca. 
   - Envelenamento: Consistía en inxerir 
unha sustancia mortal ao organismo provo-
cando a morte do individuo. 
   - Estrangulación: A estrangulación é a 
acción de apertar o pescozo até a asfixia. 
   - Fusilamento: mátase o reo mediante 
unha descarga de disparos. 
   - Forca: colgar a unha persoa rodeándo-
lle o pescozo cun lazo, pode provocar a ro-
tura do pescozo. 
   - Inxección letal: inxección dunha canti-
dade letal dun barbitúrico de acción rápida. 
   - A fogueira: consiste en queimar vivo ao 
condenado nunha fogueira. 
   - A Roda: O reo era atado a unha roda 
de moer grans e viraba na roda até quedar 
mareado; logo esta era baixada polos ver-
dugos a unha canle por medio dun tronco 
que se metía nun orificio no centro da ro-
da. Cando chegaba ao arroio o corpo do 
reo era esmagado lentamente mentres se 
afundía. 
   - Lapidación: consiste en que os asisten-
tes lancen pedras contra o reo, até matalo. 
   - Morte por mil cortes: técnica chinesa 
empregada para torturar até a morte. 
   - Garrote vil: ao principio consistía nun 
garrotazo pero o garrote pasa a consistir 
nun colar de ferro que retrocedía até matar 
o acusado por asfixia. 

 
CADEA PERPETUA. 
   Cadea perpetua é unha sentencia de pri-
sión por un crime grave, usualmente para o 
resto da vida do criminal; sen embargo, o 
período varía dependendo das xurisdicións: 
moitos países teñen un tempo máximo de 
entre 7 a 50 anos e/ou por sempre, despois 
do cal o reo debe ser excarcerado ou posto 
en liberdade condicional. 
   Solo unhas poucas xurisdicións aboliron 
ambas. 
   En algúns países, a cadea perpetua con-
sidérase unha alternativa á pena capital por 
crimes maiores. 
   Establécese o límite de 40 años como o 
máximo que unha persoa pode cumprir en 
prisión de forma continua.  
   O Código Penal de 1995 supuxo en Espa-
ña as porcentaxes máis altas de presos en 
toda Europa; os internos cumpren practica-

mente toda a súa pena dentro do cárcere. 
   Dos 2,3 millóns de presos que na actuali-
dade cumpren condena nos cárceres de Es-
tados Unidos, uns 240.000, enfróntanse a 
toda unha vida entre rexas, 
   A porcentaxe de reclusos condenados a 
pasar o resto da súa vida en prisión elévase 
ó 20% cando se trata de California. 
   Unhas 34.000 persoas cumpren unha 
sentencia de por vida en California. En Ala-
bama, Massachusetts, Nevada e Nova York 
un de cada seis presos están condenados a 
cadea perpetua. 
 
OPINION PERSOAL. 
   A pena de morte na nosa opinión é un 
método que xa non se debería empregar 
hoxe, nun mundo tan desenvolto. Aqueles 
países que a exercen soen abusar deste 
método e creemos que o usan moitas ve-
ces de forma innecesaria para crimes que 
se poderían penar “simplemente” coa cár-
cere. Como antes dixemos non comprende-
mos moi ben como na actualidade pode 
haber semellantes cantidades de persoas 
condenadas a morte e como as leis poden 
permitir iso. Ademais empregan algúns mé-
todos moi violentos podendo empregar mé-
todos tan “sinxelos” como o envelenamen-
to.  
   Algúns países son capaces de condenar a 
morte a un menor por cometer un pequeno 
crime como roubar algo, neste caso non 
somos partidarios da pena de morte. Tam-
pouco apoiamos este castigo cando unha 
persoa cometeu un crime porque posúe 
unha discapacidade mental, para iso exis-
ten centros que poden axudalos. Alguén 
que mata ou tortura a unha persoa debería 
pagalo entre rexas, non é necesario em-
pregar a pena capital. Empregándoa nós 
tamén dalgún modo estamos a converter-
nos nunha especie de criminais. 
   Cremos que por unha parte a pena de 
morte estaría cumprindo unha boa función 
no caso do terrorismo ou dun asasino ou 
violador cunha gran suma de vítimas. Pero 
por outra parte consideramos máis axeita-
da a cadea perpetua, quizais un método 
máis doloroso en certo modo. Á fin e o ca-
bo empregar a morte como castigo só ser-
viría para converternos nuns criminais.  
   Como dixemos antes, si estamos de acor-
do coa cadea perpetua. Unha persoa capaz 
de arrincar a vida a outra persoa non mere-

ce liberdade e moito menos respecto. Fa-
cendo un resumo non somos partidarios da 
pena capital pero si da cadea perpetua. 
   Podemos poñer o exemplo de Marta do 
Castillo: en España, desde que se coñeceu 
a noticia da confesión do asasinato da ra-
paza, a familia da menor iniciou unha cam-
paña para pedir un endurecemento das 
condenas, esixindo un referendo para po-
der introducir a cadea perpetua nas penas 
xudiciais. Unhas 5.000 persoas manifestá-
ronse en Madrid a favor desta causa, cos 
familiares de Marta á fronte da marcha. O 
presidente Zapatero reuniuse cos pais 
deixándolles ben claro que a cadea perpe-
tua non está contemplada en España xa 
que se eliminou en 1978 da Constitución 
Española. Este é un dos moitos crimes que 
nuns lugares se deixaran impunes, noutros 
se pagarán cuns poucos anos de cárcere e 
noutros coa pena de morte. Nos votaría-
mos a favor da cadea perpetua. 
   Pareceunos interesante preguntarlle a al-
gún dos nosos compañeiros e profesores o 
que opinaban sobre o pena capital e a ca-
dea perpetua e isto responderon:  
   “A pena de morte paréceme unha barba-
ridade. Non é unha solución porque os cri-
mes continúan e se hai un erro non é irre-
versible. En canto á cadea perpetua soa-
mente se debería usar para casos moi gra-
ves”. 
   “Creo que hai outras maneiras para casti-
gar ás persoas mellores ca pena de morte. 
A cadea perpetua nalgúns casos si está 
ben”. 
   “Opino que a pena de morte nalgúns ca-
sos é positiva e noutros negativa, depen-
dendo da gravidade do caso”. 
   Pedimos a estas persoas que nos defini-
ran cunha palabra “pena capital” e o resul-
tado foi: “Agresividade”, “Atrocidade”, “Cri-
me”. 
   Como podemos observar, ninguén do no-
so entorno está de acordo coa pena capital, 
prefiren a cadea perpetua. 
   Parece mentira que vivamos no século 
XXI e aínda nos atopemos con semellantes 
problemas. Este traballo serviunos para 
darnos conta dos problemas cos que se 
atopa o mundo, pero continuamos cunha 
dubida: ¿rematarán algún día ou perdura-
rán até a fin da humanidade...? 

 
 

O feminismo      Por Ángel Fraga e Jose Geada 
 
INTRODUCCIÓN. 
   Machismo e feminismo, unha idea que 
está á orde do día en todo o mundo. Unha 
das accións máis antigas do home e ser 
machista, a cal foi soportada polas mulleres 
até os nosos días. A pesar do evoluciona-
dos que nos cremos, aínda na nosa socie-
dade existen accións machistas no traballo, 
a relixión e a sociedade en xeral. As mulle-
res empezaron a reaccionar no ano 1970, 

ano da Revolución Feminista, conseguiron 
algúns dos dereitos máis importantes; con 
todo isto o machismo non terminou na no-
sa sociedade pero si reduciuse en gran nú-
mero. O ano 1975 foi declarado como Ano 
da Muller e cada dez anos isto celébrase 
unindo a centos de mulleres que intentan 
mellorar o seu estatus social cunha conven-
ción mundial. 
   Podemos definir o feminismo como a ide-

oloxía a favor da igualdade de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres. O 
feminismo nega a “inevitabilidade” da su-
perioridade masculina, tanto no ámbito 
profesional como no persoal, afirmando 
que esta dominación masculina sobre a 
muller nace non dunha superioridade física 
ou intelectual, senón dunha ampla gama de 
estereotipos relativos o sexo. Pola contra o 
machismo consiste nunha discriminación 
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cara á muller adoptada polos homes. 
 
MOVEMENTO FEMINISTA. 
   Movemento para conseguir a igualdade 
política, social e económica entre homes e 
mulleres. Nace en Europa a finais do século 
XVIII, aínda que xa en 1970 a maioría das 
mulleres conseguiran mellorar os seus de-
reitos; polo momento aínda non se logrou a 
total igualdade política, social y económica. 
Algúns dos dereitos de igualdade máis im-
portantes que defenden son a igualdade de 
oportunidades no traballo e a educación, o 
dereito o voto, e o control da propiedade 
privada e o dereito a liberdade sexual. Non 
ten unha estrutura xerárquica, tampouco 
se basea nun conxunto de principios for-
mais, o seu tema central é que as mulleres 
sofren a opresión non compartida polo ho-
me, xa que estes son beneficiados en todos 
os sentidos. 
 
STATUS TRADICIONAL. 
   Orixe: 
   Dende que a historia foi escrita, os ho-
mes tiveron o dominio sobre a muller nas 
sociedades. O dominio masculino remónta-
se ó Paleolítico, xa que foi moi valorada a 
acción da caza, a cal realizaban os homes. 
   Relixión: 
   As relixións monoteístas están a favor da 
idea de que as mulleres son máis débiles e 
inferiores ó home. A Biblia defende que as 
mulleres deben obedecer ós seus maridos e 
Deus situou a Eva baixo o mandato de 
Adán. Nestes momentos facémonos unha 
pregunta: ¿Deus era machista? Baseámo-
nos no feito, por exemplo, de que non hou-
bera ningún apóstolo muller; é posible que 
en todo o mundo, non houbera unha muller 
digna desa tarefa, nin que nin unha soa 
muller fora máis adecuada para ese posto 
que un home, aínda que tamén podemos 
facernos esta outra pregunta: ¿Deus adap-
touse ó seu tempo e xa que a sociedade 
era machista pensou que as mulleres non 
serían respectadas? 
   No hinduísmo a muller debe adorar ó ho-
me e defenden que esa adoración será a 
que os protexa e manteña. 
   Familia: 
   A muller encóntrase en desvantaxe nas 
familias tradicionais. A súa educación é li-
mitada ós labores da casa e non poden ter 
cargos de poder. O matrimonio é unha for-
ma de protexelas, pero que á vez presió-
naas en dar a luz ós seus fillos, os cales 
prefírense varóns. A muller casada obtén o 
estatus do marido (nestas sociedades), vive 
coa familia del e non dispón de recursos 
cando suceden casos de malos tratos ou 
abandono. 
 
INICIOS DO CAMBIO. 
   O Século das Luces (igualdade política) e 
a Revolución industrial crearon a aparición 
do feminismo e outros movementos refor-
madores (séculos XVIII-XIX). En Francia os 
clubs republicanos de mulleres pediron que 
a liberdade, igualdade e fraternidade fora 
sometida a ambos sexos de igual maneira, 
pero non foi posible pola aprobación do Có-

digo Napoleónico. En Inglaterra, Mary 
Wollstonegraft publicou “Una reivindicación 
dos dereitos da muller” (1792), publicada 
por William Godwin (nesta obra a escritora 
inglesa e feminista afirmou que o matrimo-
nio reside na afinidade intelectual e loitou 
pola igualdade educativa e de oportunida-
des para ambos sexos). 
 
Revolución industrial. 
   A realización de traballos manuais gratui-
tamente feita polas mulleres cámbiase, xa 
que as mulleres empezan a traballar en fá-
bricas con un salario. Aquí comeza a inde-
pendencia e proletarización das mulleres, 
aínda que as súas condiciones non eran bo-
as e os seus salarios baixos e aínda contro-
lados polos maridos. 
   As mulleres de clase media e alta ficaban 
na casa para mostrar á xente o éxito dos 
seus maridos respecto o traballo. 
   A posibilidade de traballo das mulleres de 
calquera clase era a de doncelas, profeso-
ras ou vendedoras. 
   Os grupos feministas apareceron en Eu-
ropa e non se espallaron demasiado. 
   A Igrexa opúxose, xa que dicía que des-
truía a familia patriarcal. 
   Os países agrícolas seguían igual e nas 
fábricas as queixas eran apagadas polo 
movemento socialista. 
 
AVANCES DO SÉCULO XX. 
   Despois das guerras e revolucións en 
China (1949) e Rusia (1917), os gobernos 
apoiaron a igualdade de sexos e o control 
da natalidade. Na Unión Soviética as traba-
lladoras realizaban traballos mal remunera-
dos e estaban escasamente representadas 
nos partidos e nos consellos de goberno. 
   As técnicas de control de natalidade eran 
pouco eficaces e as máis traballadoras eran 
responsables do fogar e os fillos en maior 
parte. 
   China seguía discriminando en certa me-
dida á muller no traballo. 
    En 1960 houbo un cambio de patróns 
demográficos, económicos e sociais dos 
países occidentais, o que deu lugar a 
aparición da condición sociocultural da mu-
ller. 
   O descenso da mortalidade infantil, maior 
esperanza de vida e os anticonceptivos 
fixeron que a muller tivera menos respon-
sabilidades no coidado dos nenos, e o alto 
índice de divorcios fixo que traballaran moi-
tas máis mulleres. 
   O movemento feminista cuestionaba ins-
titucións sociais e os valores morais. As di-
ferenzas entre o home e muller non son 
biolóxicas senón culturais; moitas mulleres 
din que a linguaxe perpetúa este problema, 
isto da lugar a novos tipos de relaciones 
nas que incluso comparten os labores do 
fogar. 
   Entre 1960 e 1970 as feministas organi-
zan grupos polos dereitos da muller. 
   Obxectivos: igualdade de salario a traba-
llo igual, axuda estatal para o coidado dos 
nenos, dereitos para as lesbianas, legaliza-
ción do aborto e unha análise profunda dos 
problemas de violación, malos tratos e dis-

criminación das mulleres maiores e de mi-
norías. Están en estudio a reprodución e o 
acoso sexual no traballo. 
   Logros: na maioría dos países a muller 
pode votar e ocupar cargos públicos, é 
axudada pola Comisión das Nacións Unidas 
para o Status da Muller (1946), ten máis 
dereitos e un maior acceso á educación e ó 
mercado laboral; sen embargo, nalgúns 
países a industrialización dixo que as mulle-
res tiñan que traballar en fábricas mal pa-
gadas. 
   O fundamentalismo relixioso fixo que a 
muller volva ser presionada. 
   Os países en vías de desenvolvemento 
intentaron mellorar o seu estatus social a 
través de campañas contra os códigos le-
gais e sociais discriminatorios como o pu-
dra en Arabia e nas sociedades islámicas e 
o sistema de dotes en India, opoñéndose á 
mutilación xenital feminina. 
   En África máis das dúas terceiras partes 
da agricultura son conseguidas por mulle-
res e estase pensando en formalas e pre-
paralas tecnolóxica e para a agricultura. 
   A Organización das Nacións Unidas pro-
clamou 1975 como Ano Internacional da 
Muller, á vez que se iniciaba un programa 
chamado “Década da Muller”, e en 1975, 
1980, 1985 e 1995 celebráronse importan-
tes conferencias mundiais. 
 
PERSONAXES SIGNIFICATIVOS NA 
LOITA POLOS DEREITOS DA MULLER. 
   Grazas á loita de moita xente, case todas 
mulleres, conseguiuse mellorar a igualdade 
social entre o home e a muller. Entre as 
que loitaron por este motivo destacan: Glo-
ria Stein, Elizabeth Cady, Lucretia Coffin 
Mott... 
 
CONCLUSIÓN PERSOAL. 
   Moita xente cre que hoxe en día non 
existe dominio por parte do home cara á 
muller, ou que se dá en menor medida, e 
non é así. Certo é que se reduciu moito 
respecto a outros tempos, pero, desgracia-
damente, é un feito co que convivimos día 
a día e existe, está presente en moitas das 
escenas da nosa vida cotiá. E o peor de to-
do é que, na maioría dos casos, este ma-
chismo levámolo a cabo sen decatarnos, 
tanto homes coma mulleres. 
   A consideración que teñen a maioría das 
persoas cara ó machismo é errónea, xa que 
soemos pensar que só se dá por parte dun 
home cara a unha muller: a discriminación 
das mulleres tamén se leva a cabo entre 
estas mesmas. A aclaración desta frase 
queda recollida no seguinte exemplo: dúas 
persoas van a unha entrevista de traballo, 
unha é un home e outra é unha muller em-
barazada. Supoñamos que os dous están 
igual de capacitados para o traballo. Sen 
embargo, fronte a esta situación, o entre-
vistador sempre descartará directamente a 
posibilidade de contratar á muller polo me-
ro feito de estar embarazada, xa que á lar-
ga o seu estado pode darlle problemas e 
afectarlle laboralmente de xeito negativo. E 
xa non digamos se o entrevistador é unha 
muller, porque fará exactamente o mesmo 
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que se fora home. A entrevistadora mirará 
polo futuro laboral e non se dará conta da 
discriminación que está levando a cabo 
contratando ó home sen maior reparo. Por 
exemplos como este é polo que diciamos 
que o machismo non distingue entre home 
e muller: está presente entre ambos xéne-
ros. E casos así, nos que, indirectamente 
ou sen decatarnos, estamos desempeñan-
do un papel machista, danse todos os días. 
E falamos deste papel machista, xa que, 
aínda que sexa indirectamente, estamos 
discriminando igualmente á muller, sexa 
por unha razón ou outra. 
   Ó noso parecer, o xusto sería unha socie-
dade en igualdade de condicións: unha so-
ciedade na que todas as persoas tivesen as 
mesmas oportunidades para acceder ó 
mercado de traballo, na que non puideran 
existir discriminacións por razón de sexo, 
raza, idade ou crenzas relixiosas; dito en 
palabras menores: unha sociedade na que 
existira a igualdade de oportunidades. E 
isto é algo polo que temos que loitar todos, 
a sociedade no seu conxunto, xa que non é 
soamente labor dunha persoa; de feito, 
non rematarán as aberracións se cada per-
soa non pon o seu gran de area. As manei-
ras de facelo son infinitas, dependendo dos 
casos e situacións. O importante é facelo: 
alzar un voto de confianza en nós mesmo e 
denunciar situacións de machismo e outras 
dificultades sociais. 
   Moitos países inclúen leis que castigan a 
aquel que negue un posto de traballo a 
unha persoa por algún dos motivos anterio-
res. Algunhas organizacións van aínda máis 
lonxe e defenden unha política de discrimi-
nación positiva, como, por exemplo, a que 
resultaría de fomentar o emprego dunha 
muller ou de membros dun grupo minorita-
rio cando compiten con outros individuos 

da mesma cualificación profesional. E estas 
medidas de melloras á discriminación debe-
rían darse en todos os países, posto que, 
aínda que se lograron  importantes mello-
ras en canto á igualdade de oportunidades, 
os feitos demostran que aínda queda un 
longo camiño por recorrer. 
   Outra solución ó problema estaría nas 
mans educativas, xa que nos centros de 
ensinanza é onde máis se dá este problema 
discriminatorio. Xeralmente, soe distinguir-
se entre “nenos de berce”, que teñen todos 
os caprichos que queren e a súa economía 
lles permite levar unha vida folgada, e ne-
nos ós que lles custa bastante acceder ó 
medio educativo polo feito de que, se nos 
descoidamos, non teñen nin un bocado que 
levar á boca. Hai que compensar estas di-
ferenzas entre os rapaces para que así, nun 
futuro, se posibilite a maior igualdade posi-
ble no acceso ó traballo e outros bens so-
ciais. 
   Hai datas concretas nas que queda de 
manifesto o gran avance da sociedade ac-
tual, que xurdiron grazas ós pequenos 
avances e recoñecementos cara ás mulle-
res. Unha delas é o 8 de Marzo, Día Inter-
nacional da Muller, data que se conmemora 
hoxe en múltiples países do mundo. 
   Dende a antigüidade, vivimos nunha so-
ciedade machista. Como ben diciamos no 
traballo, un bo exemplo queda recollido na 
Biblia e no suposto orixe divino dos seres 
humanos: cando Deus creou a Adán e Eva 
no paraíso, creou ó home antes que á mu-
ller. De feito, a muller naceu a partir dunha 
costela do home. E exemplos coma este 
que mostramos no corpo do traballo, recó-
llense en case todas as relixións, non só no 
cristianismo. 
   Outro exemplo que chamou a nosa aten-
ción é a lexislación romana, base da socie-

dade occidental. Nela, a muller era unha 
‘posesión’ do marido e, como tal, non tiña 
control legal sobre a súa persoa, os seus 
bens ou os seus fillos. As mulleres respec-
tables tiñan que ser castas e fieis, a dife-
renza dos homes, ós que non se lles facía 
este tipo de esixencias. Na Idade Media, 
baixo a lexislación feudal, as terras eran 
herdadas polos homes e implicaban poder 
político, favorecendo aínda máis a depen-
dencia da muller. 
   Pensamos que se hoxe en día aumenta-
ron os esforzos por reducir a discriminación 
e se logrou en gran mediada a liberación 
da muller foi grazas ós avances sociais e no 
pensamento das persoas; e ás innovacións 
que tiveron lugar durante os séculos XVIII, 
XIX e XX, logo de grandes guerras e revo-
lucións mundiais como a Revolución Indus-
trial, que permitiu que as mulleres comeza-
sen a traballar nas fábricas, entre outras 
cousas. 
   Algúns destes logros foron: a obtención 
do voto feminino, polo que loitou o move-
mento sufraxista, a imposicións de leis co-
mo a do divorcio e a do aborto, a igualdade 
de salarios e de oportunidades de ascenso 
no traballo, e a non discriminación por ra-
zóns de sexo. 
   Estas consecucións deron paso a políticas 
de discriminación positiva, que establecen 
beneficios para as mulleres en todos os 
planos da vida social, destinadas a corrixir 
a tradicional discriminación da muller.  
   A pesar disto, non hai que esquecerse 
dos grandes avances conseguidos e telos 
sempre presentes, para pouco a pouco re-
matar de culminalos e así, como dixemos 
antes, seguir progresando e loitando para 
acadar a total igualdade entre todos os in-
dividuos.  
  

 
 

No triángulo das Bermudas    Por Iria Braña 
 
   Un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oi-
to… 
   Imposible. Non daba durmido.  
   Nove, dez, once, doce, trece… 
   Sería todo un simple pesadelo? 
   Vinte e seis, trinta, dezanove… 
   Que máis tiña, se ó final íamos morrer 
todos? 
   Trinta e dous, corenta e nove, cento 
tres… 
   Todo ía rematar a penas pasadas unhas 
horas… 
 
20 de Marzo. 16:50 
   - A ver, e dis que temos que facer un tra-
ballo de qué? – preguntei, e a miña voz da-
ba a entender que era un tema aburridísi-
mo. 
   - Sobre o que vós credes que hai no 
Triángulo das Bermudas –dixo a profesora, 
con voz grave e ton de enfado. 
   Alguén soltou unhas cantas palabrotas, e 
outros limitáronse a deitarse sobre a mesa 
e botarse a durmir.  

   O Triángulo das Bermudas... Vaia fraude 
todo. E que resultaba tan difícil de com-
prender que a desaparición deses barcos e 
avións foi a causa de non sei que gases do 
fondo do mar? Quedei pensando a miña 
propia pregunta. A dicir verdade, resultaba 
dificilísimo de crer que uns gases enterra-
dos no fondo do mar foran a afectar a uns 
avións. Imposible.  
   Para quen non o saiba, coñécese por 
Triángulo das Bermudas un espazo que hai 
entre as Illas Bermudas, Florida e Porto Ri-
co. Dise que alí desapareceron máis de cin-
cuenta barcos e vinte avións, que os únicos 
barcos que se atoparon tiñan a comida aín-
da quente dos pasaxeiros. Non obstante, 
non quedaba alí ninguén. A onde irían? Por 
un instante, pensei na posibilidade de que 
fora algo irreal, fantástico e misterioso. 
Pero acaso as especulacións deste tipo 
eran máis cribles…?: raios de ovnis, un 
monstro submarino… 
 
20 de Marzo. 18:30 

   - Estasme escoitando, Lucas? –berrei.  
   Odiaba que alguén non me prestase 
atención mentres falaba. Lucas era o meu 
compañeiro de traballo e o meu mellor 
amigo. Por desgraza, enchéralle a cabeza 
de especulacións sobre o Triángulo das 
Bermudas, e agora pasaba de min. 
  - Mira -dixo, por fin–. Xa che dixen que 
iso é a causa da profundidade das augas e 
cousas dese tipo. A min que me dis? Non 
son científico. 
  - Xa –refunguei–. E como me explicas que 
ningún estudo de científicos –pronunciei a 
palabra case con asco– descubrira nunca a 
verdadeira razón pola que estes barcos e 
avións se afundiron? É serio! Temos que 
facer algo. 
   - Oe, non me marees con pallasadas.  
   Isto era moito. Lucas negábase a axudar-
me. Pensade: máis de setenta vehículos 
afundidos sempre nun mesmo lugar, baixo 
circunstancias misteriosas, e que ninguén 
xamais fose capaz de desenmascarar o 
misterio. A calquera lle ía picar a curiosida-
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de, ou non? Pois non! A Lucas non. E era a 
única persoa que me podía axudar. Necesi-
taba saber qué ocasionara aquilo, ou tan 
sequera como se afundiran tantos barcos e 
avións. Por non falar da cousa que o puido 
ocasionar. Por un instante pensei na posibi-
lidade dalgunha criatura mariña mitolóxica, 
pero non, era demasiado fantástico. Non 
obstante, non cabía outra posibilidade! 
   - Por favor, Lucas, porfa. Tesme que 
axudar. Necesito saber o que pasa nese lu-
gar. 
   Por un momento miroume con un ápice 
de seriedade. 
   - Elena, como queres que fagamos algo? 
A ver! Somos uns simples mocosos de de-
zaseis anos que non saben no que se están 
metendo. 
   - Por favor, Lucas -repetín. Necesitaba 
sabelo, érame igual que me chamase tola e 
de todo. Daba o mesmo, necesitaba coñe-
cer a verdade sobre o Triángulo das Ber-
mudas.  
   - Elena, por ese lugar pasan moitos bar-
cos ó día e non pasa nada, entendes? 
   - Pero, e cos que se afundiron qué? Que 
lles pasou a eses? Por favor, non che pica a 
curiosidade? 
   Fixo como que pensaba un segundo e lo-
go, máis pensativo, contestou: 
   - Vale, a dicir verdade algo si. Non te cre-
as, eu tamén quero saber o que pasa. 
Pero, como o vamos descubrir?  
   - Tranquilo, sei a maneira. 
 
21 de Marzo. 17:25 
   - Isto é unha toleada, Elena. Non sei aín-
da como me deixei convencer por ti –gru-
ñiu Lucas ó meu lado no avión. 
   - Cala, ho! Estamos a punto de descubri-
lo. Tranquilo. 
   - Tranquilo? Pero se te pasaches a noite 
pegada ó ordenador e co fociño na enciclo-
pedia! 
   - Necesitaba concertar algúns datos, que, 
por certo, non me pediche aínda que che 
revelara. 
   - Non é necesario. Cando cheguemos alí 
e te deas conta de que é a loucura máis 
grande que cometiches na túa vida, deixa-

rei que me pidas perdón de xeonllos e vol-
veremos para a casa antes de que meus 
pais me machuquen a cabeza, vale? 
   - Boh! Mira -comecei, ignorándolle as 
súas parvadas por completo–. Poida que 
sexa por unha especie de animal enorme, 
como un tiburón asasino ou algo así. Dáste 
conta? 
   - Xa, e cos que pasan agora? O tiburón 
morreu ou algo así, non? 
   - Vale, vale. Iso non pode ser. Pero non 
me digas que o dos gases é unha chapuza; 
iso si que non ten nada que ver. Ben, des-
pois de desembarcar, colleremos unha lan-
cha e iremos até alí. Polo norte de Florida e 
máis ó este de Porto Rico, latitude 251º ó 
noroeste das Bermudas, e, dunha vez por 
todas, saberemos que pasou. 
   Por un momento vin nos seus ollos un 
pouco de medo. 
   - E logo? Asústate. Descubrín que todas 
as desaparicións se produciron de cada un 
ano durante varias décadas… 
 
21 de Marzo. 22:45 
   Un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oi-
to… 
   Imposible. Non daba durmido.  
   Nove, dez, once, doce, trece… 
   Sería todo un simple pesadelo? 
   Vinte e seis, trinta, dezanove… 
   Que máis tiña, se ó final íamos morrer 
todos? 
   Trinta e dous, corenta e nove, cento 
tres… 
   Todo ía rematar a penas pasadas unhas 
horas. 
   Por qué tiña este mal presentimento? Al-
go moi malo ía pasar, e non sabía o qué. 
Non obstante, eu e Lucas descubririámolo. 
Non me importaba morrer no intento. Ou ó 
mellor non nos pasaba nada e regresaba-
mos vivos. Ai!, pero aquela mala sensación 
de desgraza non ma quitaba ninguén… 
 
22 de Marzo: 11:46 
   - Lucas, non lle podes dar máis rápido a 
este chisme? Non vamos dar chegado na 
vida! 
   - Acaso queres conducir ti? Cala un pou-

quiño, que este tema estame chegando 
moito, eh? E até me dá medo. E se nos pa-
sa algo? Mira, Elena, ó mellor che parece 
unha parvada, pero teño un mal presenti-
mento. 
   Sentinme totalmente identificada con el.  
   Chegamos ó lugar sobre a unha da tarde. 
O estómago baixárase dous pisos do seu 
respectivo lugar. Tiña ganas de vomitar e 
aquilo dábame moito medo a medida que 
chegábamos ó lugar onde se produciran 
tantas mortes. Mirei as latitudes no radar 
da lancha. Coincidían. Estábamos no lugar 
preciso. Antes de chegar a noite anterior a 
douscentos vinte e catro, dinme de conta 
de que as desaparicións se produciran … e 
todas no mesmo lugar… 
   Tiña un grave presentimento que non sa-
bía explicar… 
   Foi impresión miña ou comezouse a mo-
verse o mar? 
   Non, Lucas tamén o sentira.  
   Un balanceo. 
   Dous balanceos. 
   Outro máis. 
   Seis. O mar comezouse a mover máis 
violentamente e con máis frecuencia. Era 
xenial. O único que necesitábamos nese 
precioso instante era un maremoto que nos 
matase. 
   Si, xusto iso. 
   Formáronse ondas cada vez máis gran-
des, as illas do fondo deformáronse até 
non volver a velas. Entón todo cobrou sen-
tido. Calculei as datas mentalmente. Había 
exactamente seis anos dende a última des-
aparición! 
   Era iso? Un maremoto? O que ocasionara 
as desaparicións… 
   Entón unha onda foi o último que vin. 
 
1 de Xuño. 16:51 
   Os medios de comunicación mareáronme 
durante semanas. Supostamente, ninguén 
sobrevivira a algo así. Dábame igual. Eu se-
guía pensando que o Triángulo das Bermu-
das gardaba un secreto moi misterioso. Un 
maremoto, non era capaz de ocasionar to-
do aquilo. 

 
 

Pequena mártir        Por José Vázquez Peinó 
 
   Cando comecei a descender a escaleira 
escura estaba xa convencido do meu ba-
leiro. Chegara a unha triste conclusión: a 
vida, as súas cousas, os seus seres, eran 
meras sombras absurdas, cuxos movemen-
tos eran determinados por unha ruleta indi-
ferente. Nada tiña valor. Todo aquilo polo 
que loitara derrubárase nunha hecatombe 
louca, nunha explosión angustiosa, oca, 
desesperante. As belas luces que ilumina-
ban os momentos e os detalles bonitos da 
miña existencia apagáranse. E todo, abso-
lutamente todo, víao afundido nas som-
bras, na escuridade profunda da nada. 
   Por iso comecei a descendera escaleira 
escura. Os seus chanzos infinitos chamá-

banme con inconcreta voz e bañaban en po 
os meus pés en cada paso, cando eu os pi-
saba. Comprobei dende o primeiro momen-
to que a escaleira escura era vella, moi ve-
lla, e presentín que o final cara ó que me 
levaba ía ser algo distinto a todo. 
   A escuridade foi diluíndose o final e a súa 
impalpable fisionomía de carbón foi deixan-
do paso a unha cor moi distinta: todo co-
mezou a impregnarse dun amarelo áureo e 
limonadas trenzas de luz comezaron a col-
gar, acompañándome no meu descenso. 
Cabalguei os últimos chanzos con sonoro 
taconear e os meus pés pousáronse en al-
go brando. Sentín unha calor horrorosa, as-
fixiante, e comprobei ó instante que a es-

caleira escura terminara, que nada queda-
ba dela. Ó mirar cara arriba, un sol brillante 
cegoume. Empecei a suar. Chegara ó de-
serto, lugar tórrido, refuxio abraiante de 
desesperados. Ante min, centos de dunas 
punteadas, émulas da seda, corrían e co-
rrían sen cesar, adiantándome, cruzándose 
comigo, escondéndose baixo os meus pés. 
   Caín, xeonllo en terra, abatido pola lanza 
da calor. Toquei o meu cabelo: estaba ar-
dendo. E o horizonte agochábase entre 
unha bruma fantasmagórica, case opaca, 
que me nubraba a visión e a mente. 
   Erguéndome cun supremo esforzo, em-
pecei a avanzar. As miñas pernas non que-
rían renderse e eu mesmo asombreime do 
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lixeiras que andaban: parecía como se al-
guén as levara deserto adiante. Dinme con-
ta entón de que ía descalzo e de que a 
area mancaba e queimaba os meus pés. 
Seguín adiante, a pesar de todo. Os meus 
pés comezaron a poñerse vermellos e, pou-
co despois, sangraban con bágoas cor car-
mín. 
   Levantouse unha violenta tormenta de 
area, con po, area e furor. Os meus pelos 
enredáronse sen control, converténdose 
nunha maraña informe de sucidade e lou-
cura. A miña pel, bombardeada por peque-
nos cachos de tormenta, comezou a 
queixarse co seu acostumado sufrimento 
silencioso. Soou algo parecido a un des-
garro, e logo outro, e outro, e outro... A 
miña roupa foise rompendo coas progresi-
vas arremetidas do vento; o seu louco ata-
que foima arrancando, até deixarme case 
espido. Chorei de medo, de mágoa, de an-
gustia e de dor, pero as miñas bágoas se-
cábanse coa calor nada máis saír dos meus 
ollos. Caín polo chan, dando voltas incon-
troladas, zarandeado e sacudido sen pieda-
de e sen tregua. A miña dor fíxose total. Xa 
non me doía aquí ou alí: doíame todo e cu-
nha dor tan intensa e insoportable que ca-
se non a sentía xa. 
   Quedei afundido na area, sepultado por 
miles de insignificantes cachos de mineral. 
E de súpeto... todo cesou. Chegou a calma, 
unha calma tan serena que fixo que, a pe-
sar das miñas escasas forzas, me incorpo-
rase para ver que pasara. Comprobei que a 
tormenta se afastaba, varréndoo todo con 
impía meticulosidade. 
   Erguinme como puiden e foi entón cando 
me din conta de que estaba a carón dunha 
casa. Era unha casa moi pequena, de pe-
dra, estartelada e a medio caer, vella e fea. 
Non tiña xa porta e as súas xambas, que 
estaban a medio arrincar, cubrían parte da 
escuridade que había dentro. 
   Algo novo e inexplicable me chamaba 
dende o interior da casa. Era unha voz 
amarela áurea, de limonada dozura. Entrei. 
Dentro non se vía moito, pero si o suficien-
te. Había unha cama que o ocupaba practi-
camente todo. Era unha cama vella, moi 
vella, e as súas mantas eran tamén vellas, 
moi vellas. Nada máis daquel lugar me cha-
mou a atención: só a cama e a que a ocu-
paba. Porque sobre a cama había alguén: 
non pasaría dos doce anos de idade; tiña 
uns cabelos moi lisos e moi amarelos; tiña 
unha cara e un corpo escuálidos, tan delga-
dos que case non se vían; os seus pómulos 
sobresaían claramente e as súas meixelas 
afundíanse como dous pozos sen fondo; 
nos seus ollos falaban a tristeza e a debili-
dade e nunca os seus beizos parecían ter 
emitido un sorriso; os dedos das súas 
mans, dobrados agarrando o aire, eran dez 
ringleiras de ósos articulados; as súas per-
nas adiviñábanse moi delgadas baixo a ca-
pa de mantas esfiañadas. E a pesar de to-
do, que inocente fermosura conservaba no 
seu corpo famélico e débil! 
   Achegueime a ela e contemplei a súa mi-
rada perdida, indiferente pero triste. Como 
poder expresar a dor que eu vía reflectida 

nos seus ollos! Tomeille a man e erguinlle o 
brazo, que pendurou no aire como sen vi-
da. Que podía facer eu por ela? Levantei as 
mantas e tomeina nos brazos. Pesaba pou-
co máis que un papel. O seu pantalón e a 
súa camisa eran tan vellos que case se des-
facían ó tocarlles. 
   Segundo se viu nos meus brazos, aniñou-
se, escondendo a súa áurea cabeza sobre o 
meu peito. Pareceume que choraba, pero 
non lles din demasiada importancia ás súas 
bágoas: parecéronme algo do máis normal. 
   Saqueina fóra da casa. Foi entón cando 
me decatei de que xa se fixera de noite e 
unha brisa xélida chegaba dende as mon-
tañas, as mesmas montañas dende as que, 
non facía moito, viña a tórrida calor do día. 
   Volvín a entrar na casa e envolvín á nena 
cunha das mantas. Logo saín de novo e 
empecei a camiñar con ela en brazos. 
   O deserto non tiña fin e era sempre 
igual. Non había camiños nin sinal algún 
que puidera orientarnos. O deserto estaba 
cheo de chairas e de soidades, de sufri-
mentos, de cansazos e de area, E o ceo... 
O ceo estaba cheo de escuridades e de es-
trelas, de distancias, de ausencias e de lúa. 
   Todo se impregnaba de frío; até a vida 
da pobre nena era unha estatua de xeo, e 
a manta na que a envolvera non conseguía 
evitar a súa crecente conxelación.  
   Cansei de camiñar. Xa non sentía os pés. 
   A nena tusía de cando en vez e salouca-
ba sempre ás agochadas.. 
   Camiñei un longo rato até que, subido no 
alto dunha duna, vin ó lonxe unha luz. Pa-
receume que podía significar algunha cousa 
boa, un brillo de salvación para os dous, e 
cara a ela dirixín os meus pasos. A miña 
vontade, e non as miñas forzas, esgotadas 
dende facía tempo, sostiñan as miñas per-
nas. 
   Camiñamos sen falar, eu respirando afo-
gado de cansazo e a nena tusindo de frío, 
durante media hora, durante unha hora, 
durante... O tempo converteuse nunha fan-
tasía, igual que a luz que crera ver ó lonxe. 
   As miñas pernas dobráronse e caín sobre 
os meus xeonllos. O frío da area percorreu 
todo o meu corpo esfarrapado e ferido. 
   - Déixame! –saloucou a nena-. Déixame 
aquí! Non quero seguir máis! Só sirvo para 
sufrir e para facer sufrir ós demais! 
   Nunca unha sensación tan intensa de im-
potencia lembro ter sentido en toda a miña 
vida. Gustaríame naquel momento berrar 
con todas as miñas forzas, desafogar coa 
miña boca a rabia que se amontoaba den-
tro de min por non poder facer nada, nada! 
   Deixei á nena sobre o chan, regando 
coas súas bágoas a area, e deixeime caer 
deitado ó seu carón, sen ter xa forzas nin 
para respirar. As bágoas da nena, doce e 
inocente alimento do solo, penetraron unha 
tras outra entre as areas e foron impreg-
nándoas pouco a pouco de vida, da pouca 
vida que lle quedaba. Tiven forzas para vol-
ver a miña cabeza e mirala. Ela tamén me 
mirou. E a súa mirada era tan doce... tan 
tenra... tan limpa...! Sentín unha dor in-
mensa, case física, ó vela chorar, ó con-
templar a súa esquelética cara brillando 

con aquelas crueis pingas que se levaban a 
súa última vitalidade, as súas últimas 
enerxías cara ó chan. 
   E lentamente, como un suspiro desaper-
cibido, o chan comezou a xemer con xemi-
dos de infantil tristeza. Alí onde as bágoas 
da nena caeran empezaron a brotar unha 
chea de talos vexetais, verdes, cheos de fo-
llas, longos, delgados e resistentes. Nos 
seus cumios abríronse, como mans xenero-
sas, cadansúa flor vermella; e aquelas flo-
res vermellas, no medio do deserto e da 
noite, brillaban con fértil luz. Todo naceu ó 
noso carón, como por arte de maxia. E si: 
pouco a pouco, pero con rapidez, os talos, 
as follas e as flores foron crecendo en nú-
mero e en beleza. O deserto, que até entón 
non tiña aromas nin colores, encheuse de 
perfume e de tonalidades. A area foi des-
aparecendo, oculta entre as plantas, e nós 
mesmos fomos quedando tapados e so-
merxidos nun mar de verde claro. Case 
perdín de vista á nena; varios talos de 
plantas, coas súas correspondentes follas, 
creceran entre os dous e ocultábannos a 
cada un da vista do outro. 
   Decateime entón de que non estaba can-
so, de que as miñas forzas regresaran, de 
que me sentía de novo cheo de vida, de 
ilusión, repleto de esperanza e de futuro. 
Púxenme de pé e abrín os meus pulmóns 
de par en par. 
    
   Amencía tralas montañas un sol áureo, 
amarelo limón, de trenzas luminosas e ce-
gadoras. 
   Todo o deserto convertérase nun verxel; 
non podía verse o final daquela infinita al-
fombra verde chea de vida. 
   Quixen que tamén a nena puidera ver a 
fermosura da paisaxe que se formara, pero 
ela xa non estaba alí, ó meu carón. No lu-
gar que ela ocupaba sobre o chan facía tan 
só uns instantes, formárase un pequeno 
manancial de auga limpa, que brotaba se-
rena, estendéndose logo sobre todo o de-
serto e fertilizándoo todo coa súa fresca 
onda vivificante. Sobre a auga reflectía o 
sol a súa áurea e enigmática fisionomía, o 
seu limonado feixe de raios, tinguindo de 
amarelo a cristalina transparencia do líqui-
do. 
 
   Pequena mártir, fúcheste, evaporando o 
teu pequeno corpo en dez mil pingas de 
bágoas! Filla da dor, transformaches en 
manancial de vida o teu sufrimento mortifi-
cador! Fúcheste como a noite, de súpeto! 
Sen poder facer eu nada por ti, ti déches-
me outra vez a paz, a razón de ser, o sen-
tido á miña existencia! 
 
   Cando, por fin, volvín ascender a escalei-
ra escura, estaba xa seguro do encanto de 
vivir. E por cada chanzo poeirento que pi-
saba convencíame máis de que o meu des-
tino ía ser o de vivir loitando continua-
mente co sufrimento. Dende aquel momen-
to quixen tamén converterme en manancial 
sereno e fresco que lles repartira a todos e 
a todo o doce líquido da alegría de vivir. 


