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Da súplica ó encontro 

En boa parte da xente que acode ás romerías parece que é 
frecuente a oración de súplica para obter algo, acompa
ñada de ofrendas, ou a actitude agradecida porque xa 

algo se obtivo. O pedimento a Deus, a oración de súplica, 
¿pasou xa de moda nestes tempos postmodernos e de seculari
dade? Unha cuestión importante. 

Desde logo, o perigo de que tal clase de oración se desvíe, 
é grande. Deus non precisa da nosa información e moito menos 
do noso suborno. Por outra parte, os santos non comen. Pero 
hai moita xente que reza e ofrece a Deus ou ós santos como 
facendo un trato : se me fas isto, douche estoutro. 

Por iso xorde a pregunta: ¿hai que pedirlle algo a Deus ou 
soarnente lle haberá que facer oración de loanza, de acción de 
gracias? A discusión sobre o asunto está ó día hoxe. 

Desde logo, parece claro que todo o que se poida conse
guir por medios humanos resulta fóra de sitio, unha alienación, 
pedirllo a Deus. Neste sentido, aquí criticouse hai semanas o 
que e fagan rogativas para pedidle a Deus que chova. Noutros 
tempos, tal mentalidade puido ter explicación, hoxe tal tipo de 
oración parécenos un. engarro. 

Polo tanto, seriamos moi críticos por toda clase de oración 
que se reduza ó pedimento de causas materiais, e mesmo de 
a untos que, coma a saúde, teñen cauas biolóxicas que corres
ponden máis á medicina ca ó mundo relixioso . Pero a unha per
soa, víctima da úa dor, do sufrimento, ¿háselle privar do con
s 1 de 'e dirixir ó seu Deu en ton de súplica? 

O r humano é unha criatura, no dobre sentido da palabra: 
coma ser creado e coma un neno diante do seu Pai Creador. O 
home experimenta a súa condición limitada e fráxil e sábese 
filio da morte. E desde aí -"de profundis", desde o seu abismo 
que o separa de Deus- , chama ó seu Señor, confiado, como 
nos di o salmo 129. E sabe que Deus se lle achega. 

Desde a profunda experiencia do seu corpo magoado e do 
seu espírito derrotado, Xob berroulle a Deus e Xesús pediulle ó 
Pai en Xetsemaní. Desde o profundo do seu inconsciente, moi
tos pobres e oprimidos pola propia debilidade ou pola malicia 
dos outros, claman ó ceo para que Deus os libere. ¿Haberá 
quen llelo prohiba, quizais confortablemente instalado , en 
nome da "pureza" da oración? ¿Non haberá que estimular unha 
pedagoxía do camiño a facer entre o queixume a Deus e a con
fianza? 

Xob e Xesús déronno-la resposta: remataron aceptando o 
que lles viña enriba tratando de se situaren aí, no plano da rea
lidade fatal , pero intentando descubri-lo camiño da realización 
do reinado de Deus. Hai un traxecto a facer desde o berro do 
pedimento á palabra do diálogo confiado, da súplica ó encon
tro. Como di o evanxelista Lucas (11, 13), a quen pida, o Pai 
halle dar Espírito Santo. Haberá que intentar pasar da oración 
de súplica á de loanza, pero isto quizais é un labor de aprendi
zaxe que pode custar anos. 

En definitiva, o problema fundamental da oración de súpli
ca é que nunca abemo onde está a fronteira entre a acción de 
Deu e a do home. Polo que haberá que ter aquela disposición 

pi1itual que aconsellaba santo Ignacio de Loiola: facer todo 
como d pende e de min e esperar todo como se dependese 
d Deu . 

D todo , eito , i to da oración de súplica é unha cuestión 
aberta ... 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Tomates camuflados e cacaos 
disimulados 

A gran perdedora deste 
tempo é a verdade. O abuso, o 
roubo e a inxustiza eran noutros 
tempos un tanto máis visibles, 
máis groseiros, máis evidentes. 
Ben é certo que a mentira sem
pre serviu para xustifica-la 
explotación do pobre, o poder 
inxusto, a desigualdade. Agora 
non, agora todas esas fealdades 
non se xustifican, simplemente 
agácbanse. Agora con esto da 
cultura do "look", da imaxe, da 
cosmética e do envoltorio, os 
pecados non son se non se ven, e 
non serán mentres non se vexan. 

Por exemplo, na politicona 
de ringorrango. O tal Naseiro, e 
os seus coleguiñas seica usaban 
métodos máis ca corruptos para 
financia-lo seu partido. Polo que 
se deduce das famosas cintas, 
empresas que contrataban obras 
con alcaldes dos seus debían 
pasar polo portelo do P.P. para 
deixa-la súa "contribución 
empresarial". É dicir, cos cartos 
de todos non só se pagaba unha 
obra para todos, senón que un 
tanto por cento se "desviaba" 
onde todos sabemos. 

Un xuíz usando métodos 
anticonstitucionais saca á luz o 
tomate. E todos entomatados. 
Se non se descubrise, se non 
saen á luz esas conversas, nada: 
¡olla! , que a corrupción só é 
corrupción se se sabe dela. 

Agora anúlase a proba das 
escoitas telefónicas, cousa que 
está ben por outra parte. Como 
non hai proba legal, como a 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

prqba foi rexeitada polo tribu
nal, pois os cidadáns entomata
dos libran seguro do sambenito 
dunha condena. A derrota víra
se en triunfo. O tomate esfúma
se. O tinglado agáchase. O 
lavado de imaxe, xustifícaos. 

Outro exemplo que anda 
de actualidade. Imaxinádevos 
un funcionario de alto rango 
nunha cidade pequena, afín ós 
grupos dominantes, con accións 
neste gran hotel de acó e pre
sencia no consello de adminis
tración daquela empresa de 
acolá. Imaxinádeo pola praza 
maior, ben traxeado , testa 
erguida, porte caciquil. " ¡Bos 
días don Fulano, que usted sija 
bien!". Unha institución local. 
Máis aínda, dentro da propia 
administración, un intocable, 
un modelo de eficacia. 

Pero un día, de casualidade, 
descúbrese o cacao. O tal míster 
era un listo de envoltorio: a 
mellar parte do seu patrimonio e 
facenda era a conta de vender 
pensións a falsos pobres e invá
lidos. ¡Ata a súa muller cobraba! 
Pero amigo, todo vale, mentres 
non se saiba. E, digo eu, 
¿cornungaría os domingos? 

O caso é qrie o sistema este 
se nos vai metendo a todos den
tro e cómpre andar con ollo, 
non sexa que, calquera día, 
cando vaiamos consultar alá na 
nosa íntima reserva de princi
pios, nos atopemos cun tomatal 
de moito cacao. E a cousa non 
sería nada graciosa. 
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BOA NOVA Manolo Regal 

Benditos insubmisos 

X
esús de Nazaré foi un insubmiso. 
E matárono por iso. A súa insub
misión, con morte incluída, foi 

causa de liberación, ou salvación, ou 
redención -como queira o lector- para 
motios. Este é o noso presuposto cristián 
máis fondo cando nos poñemos a falar 
algo dos insubmisos e da insubmisión, 
cousa que non abonda na nosa sociedade, 
nada dada a insubmisións e si a somete
mentos por activa e por pasiva. 

A conciencia individual ante a 
presión das institucións 

Precisamente a presión da sociedade 
a través das institucións que a represen
tan, Estado, Igrexas, etc., é o que por 
veces fai salta-la actitude insubmisa en 
determinadas persoas que se senten xa 
incapaces de aturar por máis tempo a 
ideoloxía dominante que se traduce na 
obrigatoriedade para todos de determina
dos comportamentos sociais: mili, aporta
cións da renda para gastos militares, e 
outras formas de rebelión contra a pre
sión dos poderes instituídos. 

O que realmente está en xogo nestes 
casos e noutros posibles é o papel que 
debe e pode xoga-la conciencia individual 
ou dun pequeno grupo ante o estamento 
social ou eclesial que representa á maioría 
da sociedade, e que te_n un determinado 
funcionamento ó que se chegou por un 
proceso social en principio democrático. 
En boa moral cristiá -cousa que non ten 
por que impoñerse no funcionamento 
social-, o que está por riba de todo é a 
conciencia individual, que é o derradeiro 
punto de decisión da propia bondade e 
liberdade. Por suposto que esta conciencia 
individual pode entrar en conflicto co con
xunto da sociedade, e este é precisamente 
o caso dos insubmisos, que por iso son 
insubmisos. ¿Que facer nestes casos? 

Insubmisión fronte a masificación 

Benditos os insubmisos, así titulaba
mos esta Boa Nova. E estas palabras 
recollen a nosa posición ante as situa
cións de confrontación ás que polo de 
agora teñen chegado determinadas perso
as e grupos minoritarios . Benditos os 
insubmisos, porque ata o de agora a 

A insubmisión, case sempre nas vidas da xente nova, unha alternativa válidad e creativa ante as 
imposicións sociais. 

insubmisión estase presentando coma 
unha protesta e incluso unha alternativa 
válida e creativa fronte ós comportamen
tos sociais masificados, que non por ser 
da maioría e estaren incluso avaliados 
pola leí xeral, teñen trazas de se-los 
mellares cara á construcción dunha socie
dade feliz, pacificada, libre. 

Xesús, o gran insubmiso 

Os cristiáns -diciámolo ó principio
sómo-los herdeiros e os seguidores dun 
insubmiso, aínda que iso hoxe por hoxe se 
nos note ben pouco. Os nosos antepasados 
na fe deron proba de insubmisión negándo
se, por exemplo, ó cumprimento militar, 
razón pola cal moitos dos primeiros cris
tiáns sufriron condena e morte. Se facémo-

la honrosa excepción dalgunhas épocas e 
persoas especiais, épocas e persoas de mar
tirio, ternos que recoñecer que hoxe os 
cristiáns estamos nunha dóce e branda har
monía cos criterios da maioría social en 
todo, ou, se estamos en desacordo, ca e 
nunca traducimos ese desacordo en actitu
des valentes de belixerancia social. 

E, así, están sendo grupo relixioso 
coma as "Testemuñas de Jehová", ou gru
pos non definidos coma relixio os coma o 
obxectores de conciencia, o insubmi os 
fiscais, e outros, o que no recorden que a 
insubmisión lonxe de er un delicto, anque 
por delicto se teña ás veces no funciona
mento social pode er un lugar moi e pe
cífico onde dar te temuño da nosa vontade 
de construír unha ociedade nova, mái a, 
mái libre e, para nó , máis cri tiá tamén. 
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A PENEIRA 

A ESCRAVITUDE, coma en tempos 
d Faraón de Exipto, segue a esmaga
la vida d millón de persoas: arredor de 
vint millón , de e. cravo (máis de sete 
mill n ·, n n ) traballan nas peores con
dición no Paquistán, e na veciña India 
mái d cinco millóns de nenos de 
m no de catorce anos subsisten perden
do o eu corpo e o seu espírito. En Bir
mania o nenos son utilizados coma 
e cudo na guerras, e ¡que dicir, das 
desfeitas que están a sufri-los "servos" 
do Brasil, Perú ... ! 

A "CAMPAÑA LO
BO IBÉRICO" está 
sensibilizando a moita 
xente sobre este pro
blema. Por unha 
banda, a Universidade 
de Santiago vai facer 
un estudio sobre a 
situación real <leste 
animal, e os grupos 
ecoloxistas endereitan 
a súa loita en varias 
frontes: solicitar da 
Consellería de Agri
cultura indemniza
cións rápidas e xene
ro s as ós gandeiros 
afectados polo lobo; 

creación dun centro 
de documentación; 
divulgar entre asocie
dade a problemática 
des ta campaña ... Para 
máis información: 
Biotopo, Rúa Darwin, 
l. 11572 Perillo. A 
Coruña. Tf.: 635769. 

TEMPO PARA INFORMARSE sempre hai 
no verán, e así a Universidade de Santiago 
organiza neste mes dous cursos: "A crise do 
sector lácteo e o mercado único" en Vilalba 
(día 7 ó 1 O) e "Innovación e desenvolvemento 
económico na periferia europea" en N oia (os 
días 13 ó 17). 

Alfonso Blanco Torrado 

PESCANOVA resístese 
á crise con coraxe e 
teima. Antes de que se 
fosen pechando os cala
doiros en distintas 
rexións do mundo, Pes
canova foi creando 
empresas mixtas en case 
vinte países: Namibia, 
Chile, Australia, Arxenti
n a ... , e agora mesmo 
cento trinta e catro con
xeladores sulcan os 
mares do mundo trans
portando cento cincuenta 
mil toneladas dos máis 
diversos productos do 
mar. O oitenta por cento 
destas capturas consumi
ranse en España e o res
tante noutras latitudes. 

< - Estanse enviando os 
reembolsos da 

- susbcrición de 1992. 

w -



fóra de casa ... , pois o seu 
país segue ocupado. Eles 
viven dispersos polo 
mundo, e moitos dos seus 
atletas corren con outros 
países. Setecentos cincuen
ta mil palestinos malviven 
en Israel, e millón e medio 

OS DEPORTISTAS DE loitan nas rexións ocupa-
PALESTINA tampouco das de Gaza e Cisxordania 
estarán presentes en Barce
lona defendendo a súa ban
deira. A selección de futbol 
desta nación sempre xoga 

o ALCALDE DO 
FERROL apoiado polo 
pacto gobernante vén 
tomando decisións que pre
x u di can gravemente ó 
pobo e mesmo á manco
munidade de Ferrolterra, 
por exemplo coa corta ile
gal das árbores centenarias 
da Alameda de Suances ou 
co peche da planta de reci-

e o lanzamento de obxec
to s e as carreiras teñen 
outro cariz cás que van a 
ter lugar en Barcelona. 

claxe de vasuras dos con
cellos da ría instalada en 
Mougá, tirando pola borda 
un acordo anterior dos 
devanditos concellos. 
Nesta situación de prepo
tencia pola banda dos que 
mandan no Ferrol, compre 
máis atención ó pobo e á 
comarca, xa moi magoada 
desde hai anos. 

O NOVO CÓDIGO DE 
TRÁFICO quere corta-lo número 
de accidentes nas nosas estradas, 
máis debe de ir acompañado 
dunha decisión puntual de mella
ra-las nosas vías de comunicación, 

outra causa non pequena de tantos percances ... As estradas 
de Galicia son as que están en peores condicións de todo o 
Estado, sobre de todo as que aturan máis tráfico. Tanto 
Madrid coma Santiago están investindo pouco na rede via
ria, aínda que agora hai promesas dalgunha mellara pola 
banda das dúas administracións ... Na actualidade, o Estado 
conta con 1641 quilómetros de estradas, a Xunta con preto 
de cinco mil e as catro deputacións con outros nove mil. 

O TURISMO EN GALI
CIA neste verán está a 
pedir un forte incremento 
coma pórtico do Xacobeo 
93 ... Ata agora houbo pou
cos reclamos; máis de cen 
mil turistas doutros estados 
escollen Galicia para pasar 
algún día ... E aínda os que 
veñen de máis cerca só per
noctan en termo medio 

menos de tres días ... , o que 
fai que as prazas hoteleiras 
estean baleiras a meirande 
parte do ano. Os empre a
rios hosteleiros desconfían 
de que o Xacobeo 93 apor
te un turismo de calidade e 
rexeitan unha publicidade 
abocada a facer medra-lo 
número de vi itante , mai 
non de recurso . 

"A GALIZA QUE QUERES. 
ENTRE TODOS PODEMOS" 
é o lema que están a desenvolver 
moitos colectivos nacionalistas 
preparándose para o Día da Patria 
Galega. Esta reflexión e festa vén 
precedida dunha forte polémica 
dentro dos nacionalistas que debe resolverse no artellamen
to dunha plataforma de colaboración. Na fotografía, Fran
cisco Rodríguez, integrante da UPG, un dos colectivos que 
forman a organización do BNG que está a preparar con 
coraxe a manifestación de Santiago o vintecinco de xullo. 

OS MACROCONCERTOS DO 
COLISEO da Coruña seguen a 
baleira-las arcas municipais dos 
presupostos de cultura, mentres que 
as gradas tampouco se enchen a 
pesar de traer a Frank Sinatra e de 
agasallar ós amigos con centos de 
entradas mentres outros pagaban 

quince mil pesetas. O fracaso económico non é tan grande 
coma o cultural: pois o noso pobo non se sente convocado 
por estas manifestacións importadas de moi lonxe. O deza
nove de xullo actuará Elton J ohn que cobra trinta e tres 
millóns máis IVE e queren que tamén pague a débeda de 
Sinatra.Quizais os noso rexedore non on o mái axeita
dos para negociar cos americanos, todo ería normal e 
ofrecesen a no a música. 
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As comunidades cristiás 
de Galicia: liña pastoral 

Francisco Carballo 

A existencia dunha coordenación inicial de comunidades e de grupos 
galegas cristiáns é unha nova singular; pregoa que hai unha Igrexa galega 
plural, alomenos intencionalmente de inculturación liberadora. Para cola
borar con "esta boa nova" vou expresar os meus puntos de vista sobre tres 
aspectos: os retos da realidade sodal galega,. a orientación fundamental 
destas comunidades e as súas relacións entre si e coas institucións civís. 

1 
A folga do 2-IV é un fito para a análise da conflictividade social en 

Galicia. Cómpre ter moi en canta indicadores coma estes: á beira dun alto 
consumismo está a ameaza de esfarelamento da actividade económica e a 
realidade xa actual dos parados e dos marxinados. Uns e outros non min
guan, poden crecer. A desaparición de utopías coma alternativa ó "neoli
beralismo selvaxe" está a paraliza-la militancia social. 

Contrariamente, a penetración dese capitalismo forza a un remodela
do social moi doroso para algúns; e este remodelado inflúe na desorienta
ción política lenta en resposta~ adecuadas . 

Mentres, a Igrexa non recupera o interese da poboación, a pesar dun 
certo reviva! relixioso, cheo de ambigüidades. As estatísticas son unha 
proba indiscutible da deserción da práctica relixiosa, moi concretamente 
dos sectores situados entre os 18 e os 34 anos. Inda que Galicia alcance a 
media estatal neste campo, tal media supón en vinte anos un descenso de 
máis de 30 puntos -do 70% ao 37%. Os conflictos entre clero e fregue
ses dos últimos anos son un espello no que se mira parte da sociedade e 
que observa unha Igrexa reaccionaria e de poder, que traxicamente se 
alonxa do seguemento de Xesús Cristo. 

11 
Xulio Lois apresenta nunha das súas publicacións para a HOAC pau

tas moi interesantes para unha liña pastoral. 
l. Unha espiritualidade máis profunda e de maior identidade evanxé

lica. O relixioso "convencional" carece de prestixio, cómpre un de "con
traste". 

2. Só a través dunha "inculturación" real se pode evanxelizar; desde 
aí e desde a busca da "transcendencia" que aposta pola erradicación da 
pobreza e a solidariedade cos pobres, podemos ser seguidores de Xesús 
Cristo. 

3. Así nos atreveremos a unha presencia pública máis realista, signi
ficativa e liberadora. 

Esta presencia estanos a forzar a unha clarificación entre o "naciona
lismo" español, agachado pero agresivo, e o galega, de resistencia, pero 
parte dunha inculturación máis importante no ámbito relixioso ca noutro 
calquera. Non podemos dar· de lado a tal realidade, porque se introduce no 
miola da evanxelización. O exemplo das loitas de San Paulo fronte ós 
xudaizantes ten algunha constatación na nosa necesidade de superar· os 
"sincretismos" alienantes e lograr unha evanxelización desde as raíces ata 
a situación presente. 

111 
Este encontro debe mellorar· a coordenación, extendela a máis comu

nidades e conseguir formas de mutua axuda, de colaboración nos diversos 
sectores. 

Estas comunidades cristiás saben que a súa presencia individual nos 
sindicatos, partidos, asociacións veciñais etc. é necesaria. Sen solidarieda
de e responsabilidade na sociedade civil, o evanxeo seiía ocioso. Pero iso 
obríganos a unha grande capacidade de respecto a todas esas institucións, 
dentro das que témo-lo deber de loitar pola súa democracia interna e pola 
participación social. 

Ternos perante nós horizontes de esperanza e carniños xa algo prepa
rados, podemos entir a alegiía da presencia do Espírito Santo, que quere 
a liberación de tódolos pobos e de tódolos séres humanos na interioridade 
do seu pobo. 



TERCEIRO MUNDO Jesús Medín Roca 

Avanza a solidariedade institucional 

Segundo un recente infor
me da Federación Española de 
Municipios (FEMP) as admi

nistracións territoriais ( conce
llos, deputacións e comunida
des autónomas) aportaron o 

ano pasado 2.909 millóns de 
pts. en proxectos de coopera

ción para o desenvolvemento. 

Cada vez son máis as comuni
dades autónomas e os conce
llos que dispoñen dun departa
mento e dunha partida presu
postaria específica para a coo
peración co Terceiro Mundo. 
Neste senso, destacan Euskadi, 
con máis de 900 millóns e o 
concello de Vitoria con 110 
millóns dedicados a este con
cepto. 

En Galicia, a Coordina
dora galega de Organizacións 
solidarias tenta de concienciar 
ós poderes públicos para que 
se abran cauces institucionais 
para a cooperación. Irimia só 
sabe das respostas dalgúns 
concellos: Oleiros, Narón, en 
menor medida Vigo ... 

Tamén esquecidos no 92: 
Afroamericanos, roubados da súa terra nai 

Países 

Brasil 
Cuba 
Haití 
Xamaica 
Nicaragua 
Panamá 
P. Rico 
República Dominicana 
USA 
Venezuela 

Poboación negra % 

15.400.000 11 
1.146.310 11 
5.178.450 95 
1.896.000 79 

280.000 8 
308.000 14 
540.000 15 
754.000 11 

29.030.400 11 
1.900.000 10 

Pub/icidade dunha 
partida de escravos 
en New Jersey (USA) 
en 1856 

"Arraguara Circo-Obradoiro Popular" financiado pala 
CEE e "Mans Unidas" 

O circo coma instru
mento de educación popular 

Nas rexións amazónicas e 
pre-amazónicas do Brasil está 
funcionando un circo-obra
doiro popular, como vehículo 
de transmisión da cultura e de 
preparación para o exercicio 
da cidadanía. 

Esta iniciativa foi promo
vida por diversas comunida
des populares de base da pre
lacía de Sao Félix de Arra-

guaia, onde re ide coma bispo 
Dom Pere Ca aldáliga. 

Tendo en canta a raíce 
latinas, indíxenas e africanas do 
pobo, cunha fo1te expresividade 
na danza, na música e no teatro 
e considerando o alto nivel de 
analfabetismo, e timou e que a 
mellar maneira de chegar ó 
pobo era a linguaxe do lúdico 
ou festivo e da arte como in -
trumento mái adecuado para 
a educación popular. 

Mujer india con su hijo, con la comarca de lmbabura (Ecuador) 

Apoio á Federación oraní, Cofan, Siona e Secoia. 
Indíxena FCUNAE Estes pobos, organizados 

"Amigos dos indios-Gali- na Federación indíxena FCU-
cia" está colaborando nunha NAE decidiron, entre outra 
campaña de apoio á Federa
ción indíxena FCUN AE da 
Amazonia ecuatoriana. Dende 
hai 25 anos, compañías petro
leiras, maiormente dos EUA, 
extraen o petróleo en terras da 
Amazonia ecuatoriana, provo
cando un grave deterioro 
medio-ambiental e sen o máis 
mínimo respecto polo lexíti
mo propietarios de a terras, 
o pobos indio Quichua, 
Shuar, Achuar, Shiwiar, Hua-

causas, xulgar nos propios 
EUA ás compañías Texaco e 
Occidental. Para levar adiante 
este contencioso coas mencio
nadas multinacionai , estes 
pobo olicitan apoio econó
mico internacional. 

Para mái información: 
"Amigo do indio -Galicia" 
32.435 Rubillón Avión 
(Ouren e) c/c 3000000971 de 
Caixa Galicia, oficina de Bea
riz (Ouren e). 
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ENTREVISTA 

N 
tempo do verán as festas populares enchen Galicia. Case sem

pre se jan ó redor dalgún santo patrono, dalgún santuario. Neste 
caso achegámonos á comarca de Abadín, ó santuario do San 

Cosme da Montaña, que festexará ó seu patrono o día 27 de setembro. 
IRIMIA, curiosa, achegou a orella para escoita-la conversa que entre si 
traían o crego Xosé Antón Miguélez, encargado do santuario, e o seu 
colaborador Manolo Regal. Velaquí algo do que lles puidemos oír. 

Primeiras impresións xerais 

Xosé Antón: Mira, eu ó pensar no 
San Cosme, o primeiro que se me vén á 
cabeza é que ternos un pobo pobre, que 
busca eguridades; o pobo anda sacudido 
por moitos problemas e acode ó santua
rio, por se atopa un remedio. 

Manolo: Si , e tou de acordo, é unha 
pobreza xera] de toda a vida, tamén da 
maneira de interpretar que é o que está 
pasando nas súas vidas e por que está 
pasando. Sen embargo eu cóidoche que a 
x nt non Lan parva coma á veces pen
sam s b n qu he e dá de canta, por 

x mp l , do que é o principal evanxeo; 
v s qu cando no San Co me e fala do 
amor para achegar e a Deu , do pouco ou 
nada que valen os cartas para eso, etc ., 
có ll no de eguida, e vese que lles gusta. 

Xosé Antón: Mira, ó lor diso, ¿non 
viche algunha vez nas ofrendas que a 
xente trae ó santuario uns paquetiños 
pequeniños cun grans de trigo dentro, ou 
un gran de sal, ou cun pan pequeniño 

coma un puño pequeno? Demostra a deli
cadeza espiritual dalgunha xente , polo 
menos, que entende o valor simbólico de 
moita causas que alí se fan. 

Manolo: Home, á xente o símbolo, 
o rito vaille, fái elle necesario, eu diría 
qu inclu o impre cindible. A relixiosi
dad éntralle na alma e áelle da alma por 
determinado contactos con cousas 
upo tamente sagradas. Os que nos cre

mo ' li sto " u ámo-la razón para todo, 
p ro a ente, o pobo u a o contacto direc
to, o entido a vi ta , o tacto; ¿que 
man ira de trata-lo relixio o é a mái 
aut'ntica? 

Xo é Antón: Non t pa es, que eu 
e qu todo i o á eces o que 

h r ela , o grand p rigo da relixio i
dad 

Manolo: ¿A qu te r fir ? 
o é Antón: R fír m a que con 
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lmaxe do San Cosme que se venera na parro
quia de Galgao, en Abadín (Lugo). 

moitas causas desas andamos beiras de 
converte-la relixiosidade en opio, en 
engarro para a xente. Atopas xente que 
non quere sindicarse nun sindicato agra
rio, que non vai a unha manifestación 
labrega por nada do mundo, que non 
quere entrar polo do saneamento, e des
pois vaiche alí coa vaca, ou presentando 
os problemas agrarios a Deus, ó santo. 
Todo iso é moi perigoso, ben o ves ti. 

Algunhas actitudes importantes 

IRIMIA despistárase un pouqui
ño; cando volveu colle-la onda, xa os 
cregos andaban a falar de actitudes 
importantes que deberían manter ante 
os romeiros. Atención. 

Xosé Antón: Non, niso das actitu
de importantes que ti dicías, a min o pri
meiro que se me vén á cabeza é a necesi
dade de respecta-las demandas da xente 
ante a situación límite nas que ás veces 
e atopa. 

San Cosme' 
entre a tradicié 
Manolo: Bah, non toda a xente vén 

hoxe con situacións apuradas, algunhas 
si, pero ... 

Xosé Antón: Pois as que veñan. Eu 
vexo que é abriga nasa darlles unha aco
llida humana e relixiosa fonda e verda
deira. Por aí hai que empezar. 

Manolo: Eu dicíache que había 
moita xente que non viña con apuros, e 
non é que queira dicir que todos cantos 
veñen teñan que vir con apuros . Hai 
xente que vén para pasalo ben, para feste
xar, para comer con familiares e amigos, 
para saír do mundo pequeno no que a 
xente do campo anda diario. E todo isto é 
xa curativo e moi humano e moi do agra
do de Deus tamén. 

Xosé Antón: Home, claro. Se moití
sima xente o que busca é iso. O bo é que 
nosoutros saibamos encadra-la experien
cia relixiosa dentro dese marco, e, claro, 
ofrecer tamén posibilidades de avance. 
Mira, por exemplo, cando non lles cabrá- . 
mo-las Misas, cando non esiximos nin
gún tipo de prestación por poñe-lo santo, 
de feito o que facemos é poñerlles en 
crise unha experiencia relixiosa tan de 
vello vencellada ós cartas. Eu entendo 
que eso á xente ten que lle dar que pen
sar, máis aínda, sei seguro que o pensa e 
que avanza. 

Manolo: Si, eso é o que comenta
bamos tamén o outro día cando falamos 
de non recoller Misas para celebralas 
exclusivamente neste santuario. ¿Que 
facemos con iso? Estamos desbloquean
do a Deus; estámoslle dicindo á xente: 
non, Deus está en todas partes, non está 
secuestrado por lugares, por persoas, por 
curas. Pero, ves, eu non sei se a xente o 
entenderá tan ben , porque a causa do 
lugar sagrado tena moi metida na alma. 

Xosé Antón : Eu tamén vexo que 
estamos ante causas que escapan á racio
nalidade, que é un mundo complexo, no 
que hai que entrar con moito respecto e 
valorando outros elementos non racionais 
que para a xente importan moito; e digo 
para a xente e digo para todos nós, que ó 
mellor chuleamos de ser moi racionais en 
determinadas causas, pero noutras ... 

O pobo galego que aparece 

Máis adiante o Xosé e o Manolo 
deron en falar de como nesas grandes 
celebracións nos santuarios se estaba 



da Montaña, 
~n e a novidade ----~---

Formas ve/las e novas de gaña-la benevolencia dos santos, difíciles de casar coa bondade perma
nente de Oeus, da que os santos deberan ser testemuñas. 

revelando algo específico do pobo gale
go. Como a IRIMIA todo o que ula a 
pobo galego lle priva tanto, atendeu 
especialmente e ... 

Xosé Antón: A min chamoume a 
atención que nun museo de Pontevedra vin 
unha vez os exvotos etruscos ós seus deu
ses, e eran idénticos ós que hoxe a nosa 
xente trae ó San Cosme e a outros santua
rips. Sómo-lo mesmo pobo evidentemente. 

Manolo: Si, pero iso é algo que hai 
por tódalas partes. Eu o que vexo como 
moi especial é que aquí en Galicia témo
la maior especialización de santuarios do 
mundo enteiro. Hai santos especializados 
en tódolos males e doenzas. Unha verda
deira rede de servicio galego de sanidade, 
só que un pouco avellentado. 

Xosé Antón: Estaste cachondeando. 
Mira, eu vexo que coma típico galego é 

~ que aquí acode en xeral -hai de todo, 
certo- un pobo avellentado que quere 
un remedio a cousas que ás veces a cien
cia as solucionaría e ás veces non. E 
tamén vexo que a nosa xente ten necesi
dade de materializar, de encarna-lo evan
xeo, e iso é bo. Porque nó-los curas , e 
outros, moito dicir que si, que Deus 
salva, que Xesús nos redime, pero a xente 
busca concretar iso nas cousas diarias 
coas que se atopa na vida ... Nese sentido 
hai aí unha busca que eu creo que é 
auténtica como tal busca, anque logo nos 
resultados non o sexa tanto. 

Manolo: E unha cousa que me pare-

ce moi clara, é que a xente busca tratar 
con Deus cos mesmos métodos que trata 
cos grandes, cos caciques. Pasa á relixión 
o que vive nas cousas normais da vida. 
Para conseguir un favor ¿que tiña e ten 
que facer? Coller algo so ó brazo e ache
garse humildiño cabo daquel señor. Pois 
iso mesmo é o que practica cos santos . 
Esto é importante. Eu penso que as rela
cións sociais teñen moito que ver co esti
lo de relixiosidade. E para chegar a modi
fica-los comportamentos relixiosos habe
ría que modificar tamén os comporta
mentos sociais. 

Xosé Antón: ¿E por que non pensar 
que desde os santuarios e desde outros 
lugares e momentos , modificando os 

comportamentos relixio o e podería 
crear un estilo novo que forzase a modifi
ca-lo comportarnento ociai no o ? 

Manolo: Home, iso é o ideal, i o é o 
que debería ser. ¡A forza de renovación 
para Galicia que podería haber nos an
tuarios se neles se anuncia en a manei
ras de Deus coa xente ! 

Algunhas chamadas 

IRIMIA puido comproba-lo que 
en parte xa sabía, que estes dous cre
gos teñen moito "rollo". Así que resu
midamente e para acabar, pediulles de 
favor que lle dixesen algo sobre as cha
madas que todo iso do San Cosme lle 
estaba lanzando. Obedeceron, si, 
señor. 

Xosé Antón: Pois a chamada a non 
esquece-lo sufrimento da xente, que non 
sempre é recuperable polibcamente, 
de de unhas mellare e tructura , de d 
un mellor goberno de Galicia do 
mundo. 

Manolo: Pero chamada ó me mo 
tempo a axudar a facer lectura mái polí
ticas e estructurai da cou a da vida; 
non pode ser negarse a ir a unha manifes
tación labrega e logo ir alí co exvoto de 
cera da vaca. 

Xosé Antón: Chamada tarnén a eli
minar todo o que cheire a carto, nas 
misas, en poñe-lo santo. Que se palpe por 
tódolos lados a gratuidade de Deus. 

Manolo: Chamada a galeguiza-la 
liturxia. A experiencia nosa é moi boa. 
Sempre o facemos en galego e non hai 
nin a máis mínima resistencia na xente. 
Todo o contrario. 

Xosé Antón: Chamada tamén a 
aprender a comungar coa tribulación, cos 
traballos; medrar na experiencia de que 
Deus non nos abandona porque teñarnos 
unha enfermidade, nin é un ca tigo de 
Deus, que hai moita xente que aínda fun
ciona con este esquema. 

Manolo: E xa para acabar, eu diría 
tamén unha chamada a ter sempre unha 
acollida de calidade humana, de calidade 
cristiá. Hai que amar moito ó pobo inxe
lo, comprendelo no seu lraballo na 
súa interjJretación da cousas, na úa 
raiantería , e de de aí face-lo traballo de 
envanxelización que e vexa mái conve
niente. 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS · 

CERAMICA 

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

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 

Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

d&l Provenza, 274 
~~"f 

08008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 48 30 

~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

.!~ 
"'!'11' 

Dolores, 55 
15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~,,. Pza. Sto. Domingo, 2 
~ .. 

27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

~ Dr. Cadaval, 24 
~~ 36202 VIGO 

Telf . 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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DESDE PORTUGAL 

U:
m grupo de cristilos galegas acaba de 
inventar urna nova "Estrada de San
tiago", mas agora, rumo ao Porto. 

Nos dois primeiros dias de Maio últilmo, atra
vessaram o Rio Minho e vieram encontrar-se 
com cristilos do Porto. Objectivo: darem-se · a 
conhecer e conhecerem alguns rostos concre
tos da Igreja de base que está no Porto, e com 
a qual, ultimamente, passaram, consciente
mente, a sintonizar, gra9as ao Jornal FRA
TERNIZAR que, regularmente, lhes tem che
gado as milos. Entre os "peregrinos", tocou
nos muito a todos, a presen9a do, tilo eminen
te quilo simples, teólogo galego, Andrés 
Torres Queiruga. 

O encongro decorreu em 
dois locais distintos. Na tarde 
do dia 1, coube a Paróquia de 
Coimbr6es, emprestar as suas 
instala~6es . O respectivo páro
co, o Cónego Narciso Rodri
gues, fez questao de dar as 
boas-vindas, naquele seu jeito 
bem humorado, que a todos 
sensibilizou e bem dispós. O 
encontro prosseguiu, na manha 
do día seguinte, na sede do Jor
nal FRATERNIZAR e simul
tan eamen te sede da Asso 
cia~ao Padre Maximino, em S. 
Pedro da Cova. Prolongou-se 
por toda a manha e culminou 
num almo~o em comum, com 
sabor a Eucaristia, na ocasiao 
improvisado pelos companhei
ros da Fraternidade Grao de 
Trigo que residem na mesma 
casa. 

Pode dizer-se que o "pai" 
deste primeiro encontro de 
cristaos da Galiza e do Porto, é 
Joao Días, um antigo padre da 
diocese portucalense que, 
desde há anos, vive casado, 
mas de modo algum perdeu a 
sua dimensao de cristao atento 
e comprometido comas Cau
sas do homem/mulher, antes 
aprendeu a estar nelas, de outra 
maneira, porventura, até mais 

saudável, porque já despida 
daquele típico jeito clerical. 

Como ele próprio expli
cou, logo no início da tarde do 
primeiro dia, os contactos dele 
com cristaos galegos remon
tam ao tempo em que ele 
ainda era pároco. Anos mais 
tarde, numa viagem de pas
s ei o, com a família, pelas 
terras de S. Tiago de Compos
tela, voltou a recordar nomes 
e rostos de alguns párocos que 
também haviam estado num 
simpósio internacional de 
paróquias e foi bater-lhes a 
porta. Nem todos estavam no 
activo . Havia quem tivesse 
feito como ele, deixado a 
paróquia e constituido farru1ia. 
Mas foi possível chegar a fala 
com um que, por sua vez, deu 
informa~ao de todos. E o rio 
da amizade voltou a correr 
abundante entre a Galiza e o 
Porto. 

Mais ultimamente, quem 
fez o resto, até desaguar neste 
primeiro encontro, foi, sem o 
saber, o Jornal FRATERNI
ZAR que o Joao Dias, assi
nante desde a primeira hora, 
fez questao que passasse a ser 
enviado a alguns dos seus 
amigos e irmaos de peito, na 



Gra~as também ao Jornal FRATERNIZAR 

Crist3os da Galiza e do Porto 

Galiza, entre eles , o bilblista . 
popular Xosé Chao Rego, e o 
já referido teólogo , Andrés 
Torres Queiruga. 

Tratou-se de um primeiro 
encontro. Nao houve, por isso, 
grandes conclus5es. Houve, 
sim, um estreitar de la¡;os; um 
descobrirmonos mais irmaos e 
companheiros; um mesmo 
dizer, em galego e portugues, 
dessa determina¡;ao que nos 
anima de vivermos, lá e cá, a 
solidariedade com os mais 
empobrecidos e a sua Causa; 
hou ve o reafirmar de urna 
mesma vontade de continuar
mos a dar corpo a um modelo 
alternativo de Igreja, mais con
forme ao saído do Vaticano II, 
e que, ao contrário do modelo 
tradicional e de cristandade, 
tem tudo a ver com a 
comunhao de vida e de bens, 
com a participa¡;ao de todos e 
de cada um dos crista.os e 
cristas, segudno os respectivos 
carismas, como servi¡;o incon
dicional e gratuito a Humani
dade, com a ora¡;ao que sabe 
escutar, nos clamores dos 
pobres do mundo, o Deus da 
vida e pai-mae de muitos 
irmaos, com a evangeliza¡;ao 
libertadora e com a entrega 
quotidiana de nós próprios, no 
jeito da parteira, para que o 
Reino de Deus continue acres
cer cada vez mais na História. 

"Preferimos peregrinar 
até aquí, junto de vós, do que 
peregrinar a Fátima". O tom 
bem-humurado destas pala
vras , proferidas pelos com
panheiros da Galiza, é revela
dor do espírito que os anima. 
Fosse um espírito assim que 
animas se todas as peregri-

'descobrem-se' 

Joao Dias A/ves ( primeiro a dereita) explica a algúns irimegos causas da cidade de Porto. Foi nomeado cónsul 
de lrimia en Portugal. Foi o artífice, por parte portuguesa, do fecundo encontro que aquí describe o padre Mário 
de Oliveira, director da revista FRATERNIZAR. Quen queira suscribirse (1. 000 escudos) que escriba a: S. 
Pedro da Cora 4420 GONDOMAR. PORGUTAL 

na¡;5es que por aí se fazem, 
tanto no ambito específica
mente religioso, como no des
porti vo e recreativo , e, sem 
dúvida , que a Humanidade 
era mais fratemidade estabe
lecida, do que egoísmo insti
tucionalizado, onde até Deus 
e a Senhora de Fátima sao 
invocados, quase exclusiva
emnte, para proveito pessoal. 

Duas sao as publica¡;5es 
que os cristiaos da Galiza que 
nos visitaram, estao a fazer 
sair periodicamente. A "IRI
MIA", em formato de pequena 
revista, ve a luz cada 15 dias e 
cuida de alimentar a vivencia 

de urna fé cri sta , na sua 
expressao mais popular. A 
"ENCRUCILLADA'', no s 
seus seis números por ano, em 
formato de cademo, dirige-se 
sobretudo aos c1istao de for
ma¡;ao mais académica. Basta 
dizer que o seu director é o 
teólogo A. Torres Queiruga. 

Entre os crista.os do Porto 
que responderam ao apelo
convite do Joao Días, para lá 
dos companheiros que sao 
habituais em iniciativa de 
crista.os de ba e, alguma pre
sen¡;as inéditas e que desperta
ram muita esperan¡;a em todo 
os outro . 

Para lá do próprio J oao 
Dias e mulher, impressionou 
vivamente a partilha do 
Vasco, actual co-presidente 
leigo da Comunidade Crista 
da Serrado Pilar. Nunca mais 
esqueceremos também a pre
sen¡;a do Carlos Sousa que a 
si mesmo se de ignou como 
um "vagabundo da Fé", e a 
jovem Patrícia, ua filha, o 
Joao que, na ua paróquia, 
anima grupo de jovens, e 
ainda o Correia Fernande , 
padre, que, regularmente, 
e creve no emanário da Dio
ce e do Porto, "A Voz Portu
calen e'. 
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" RECONVERSION -DO VINEDO 

AXUDA Nº 11 
Fomento do arrinque dos híbridos de pro
ducción directa 

QUE CONSISTE EN 
300 pts./planta arrincada no sistema emparrado. 200 pts./planta no sis
tema baixo ou espaldeira 

E VAi DESTINADA A 
Agricultores que se comprometan a arrincar tramos enteiros de cepas 
híbridas e a non volver a plantar variedades do híbrido productor directo 

AXUDA Nº 11. DOG 13-7-88 

UNTA 
DE GALICIA rrn1 

o 
Pregamos disculpas ... 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 

a inserción deste anuncio en números anteriores, houbo un erro na cita do Diario Oficial 
de Galicia, que se ha de corrixir deste xeito: 

Revista Ax u da D.0.G. 

384 nº 1 6-3-91 

385 nº 4 3-7-90 

387 nº 8 28-2-91 

388 nº 9 30-5-90 

389 nº 10 21-3-91 
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BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 17) 

Coa baralla marcada (Xén 25 e 27) 

No capítulo 26 aparece Xacob aproveitándose da Jame do seu irmán Esaú para lle 
merca-lo dereito de vinculeiro. Afeitas á dignidade relixiosa de Abraham, e mesmo 
de Isaac, desconcertan bastante as falcatruadas de Xacob coa complicidade de 
Rebeca, muller de Isaac. (1) 

Ca . 25 29Nunha ocasión tiña Xacob disposto un guiso e nisto chegou Esaú canso do 
monte. 3ºEsaú pediulle a Xacob: "Dáme de comer desa cousa vermella, pois estou esgo
tado" (Por iso puxéronlle o nome de Edom) (2) 

Lembremos que entre lssrael e Edom non había boas relacións e, ademais, represen
taban dous xéneros de vida en tensión: pastores que practicaban algo de agricultura 
e cazadores, estes máis antigos. Edom tamén era reino anterior a Israel, pero este 
dominábao agora, en tempos de David/Salomón. Aquí o autor sagrado retrotrae o 
problema histórico contándonos unha lendafamiliar. 

31 Respondeulle Xacob: "Coa condición de que me vendas agora mesmo os dereitos de pri
moxénito ( ... ) 34Entón Xacob deulle a Esaú un anaco de pan e mailo guiso de Ientellas. El 
comeu e bebeu, e despois foise. En tan pouco tiña Esaú os dereitos de primoxenitura (3) . 

Cap. 27 Rebeca, nai dos dous, engana a seu home Isaac; aproveita a súa cegueira de vello e 
argalia un plan arteiro, renarte ( 4 ). 

1lsaac f'ixose vello e anubróuselle a vista. Entón chamou ó seu primoxénito Esaú ( ... ) 2Ti ves 
que vou vello e non se~ cando morrerei. 3Colle as túas armas, o arco e a alxaba, sae ó 
monte e cázame unha peza. 4Guísaa como sabes que me gusta, e tráesma que a coma, pois 
quero darche a miña bendición antes de morrer. 

Trala terida de campaña, Rebeca escoita e instrúe a Xacob para que vaia ó corte/lo, 
mate un cabuxo ello prepare a Xacob para se adiantar a Esaú (5) (Pegamos brincos 
no noso relato: le a Biblia). 

11 Xacob retrucoulle a súa nai: "Repara que meu irmán Esaú é peludo (6) e que, en tro
ques, eu son lampo. 12Se meu pai me apalpase, descubriríame trampulleiro, e no lugar da 
bendición atr~ería sobre min a maldición" 13Súa nai respondeulle: "Que esta maldicion, 
meu filio, caia sobre min" (7) . 

l¿uenuidade no relato: co pelello do cabuxo esfolado, Rebeca reviste con peles o 
corpo de Xacob, e Isaac, que estaba cego, pero -non 1nanco ¡traga o anzó! Pero non 
hai t¡ue deixarse enganar polo ton humorístico e mesmo burlesco dalgún anaco: en 
conxunt.q a narración é sublime, m.esmo tráxica. 

19Xacob díxolle a seu pai: "Eu son Esaú, o teu primoxénito ( ... ) 22Xacob chegouse a Isaac. 
Este palpouno e dixo: "A voz é a de Xacob, pero as mans son as de Esaú". 23E non o reco
ñeceu, proque as súas mans eran peludas coma as de seu irmán. E bendíxoo". 

As palabras de bendición, a ler na Biblia (vv.27-30) son bastante independentes das 
promesas que anteriormente lles foran feitas ós patriarcas. Céntranse no país e na 
súa fertilidade, e logo na hexemonía política, da que certamente gozaba Israel cando 
este relato se escribe: en tempos de David e de Salomón. 

30En acabando Isaac de bendicir a Xacob, e este de saír de onda seu pai, chegou Esaú coa 
súa caza. 3 1 Preparou el tamén un guiso saboroso, levoullo a seu pai e díxolle: ''Érguete, 
meu pai, e come da caza do teu filio, pra que me deas logo a túa bendición". 

¡A que tal se armou! Esaú sentiuse estafado por segunda vez. Arrincoulle ao pai 
unha segunda bendición, pero ... (8). 

Xosé Chao Rego 

l. Con todo, non teriamo que 
no enganar ollando o a unto 
de de a no a ética. A r nartería 
e as maña non eran mal vi ta 
entre o home do de erto: 
constituían un igno de inteli
xencia. 

2. Hai un xogo de palabra 
entre adom, que significa ver
mello e Edom: Esaú vai se-lo 
pai dos edomitas ou idumeo , 
pobo inimigo de Israel, e non 
queda ben parado no relato ó e 
desfacer do dereito de vinculei
ro ou primoxénito por un prato 
de lentellas, aca o cociñadas co 
sangue -vermello- dun cabu
xo. 

3. O autor bíblico fai un comen
tario pexorativo; non é impar
cial, xa que fala de de o pa tor
agricultor sedentario mái culto 
có cazador, errante lvaxe 
que non e encontra a gust 
entre pasLores. 

4. A elección procede de Deu, 
on vén forzada poJo der ito do 
máis vello. E a é a lección teoló
xica: Israel é escolhdo por Deu 
sen fundamento xurídico pola 
súa parte. 

5. A bendición non tiña marcha 
atrás, xa que debido ó seu carác
ter case máxico non dependían 
da vontade do que bendicía. 

6. Probable xogo de palabra de 
Esaú con "seír ', que ignifica 
peludo. Na montaña de Seír 
asentaban os edomita . 

7. O plan de Deu vai cumprir e. 
Paulo escríbelles ó Romanos 
(9,12-13) dicindo que Deu esco
lle a quen quer e ponlle e te exem
plo, porque non importa a xera
ción natural, enón a prome a. 

8. A bendición outorgada a E. aú 
é imetricamentc opo. ta á do eu 
irmán, aínda que a terceira e tro
fa deixa un 1 ugar á e peranza: 
"Pero virá un tempo e serás 
libre' . 
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BUZÓN 

,. 

Escríbenos ún insubmiso vasco 
Amigos de Irimia: 

Ante todo, unha forte apreta e as 
miñas felicitacións polo estupendo 
traballo que facedes para achegar 
unha visión da fe axeitada á realidade 
destes tempos ó crente de Galicia. 

Escríbovos para vos comentar un 
par de causas sobre as reflexións que 
faciades no número de primeiros de 
xuño acerca da insubmisión e da 
obxección de conciencia. 

A sentencia que absolvía a Arre
dondo caía, na miña opinión, nun 
grave reduccionismo da formulación 
da insubrnisión, xa que a reducía a un 
simple conflicto conciencia-Estado, 
no que, por suposto, a conciencia 
deb prevalecer. Pero non é iso a 
insubmi ión ... Se non vos importa, 
v uv tran cribir aquí un parágra
f d "Informe obre a Insubmisión" 
do MOC (Movementeo Obsección 
Conciencia). 

"A obxección de conciencia é 
unha actitude individualista de quen 
" ente noxa" cara ó uso das armas. Se 
cadra de forma interesada, os medios 
do poder difundiron unha idea, así de 
estreita, da obxección. ¿Por que? Moi 
sinxelo. porque se a obxección ten un 
contido individualista, é moi boa de 
domear: relacións privadas entre o 
"obxecto" e a Administración que, de 
forma "benévola", e comprendendo 
os problemas do obxector, exímeo da 
abriga a cambio doutra distinta que 
non lle produza tantso escrúpulos. 

Pero a obxección de conciencia, 
alomeno a que se vén facendo no 
E tado e pañol desde 1971, ten un 
contido di tinto: trátase dunha poción 
política arriscada, coa que se pretende 
aportar "algo diferente" a unha verda
deira tra formación do no o istema. 
U nha tran formación a fondo de (raíz 

u radi al) que pretende negar colabo
ra ión e apoi ó mecanismo de lexi
tima i "n r t rzo da arde económica, 
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política, XJ.lrídica, 
cultural, etc . de 
dmp.i.nac\ón na 
que esta~os ac
tualmente( .. . ) 

Vivimos baixo 
un réxime de 
internacional 
dominación dos 
menos sobre os 
máis (norte sobre 
sur, capitalistas 
sobre resto de 
po boacións e 
pobos etc.) ( ... ) 

Vivimos nun 
sistema de domi
n ac 10n (coma 
antes) no que os 
poderosos asegu
ran o seu dominio 
mediante a vio
lencia e a forza. 
Así, a domina
ción vólvese mili
tarista na súa ide
oloxía ( ... ) 

Non se nega a 
colaboración á 
mili, senón ó 
exército e ó militarismo nas súas 
manifestacións de todo tipo. Así, 
obxección de conciencia é algo practi
cado e practicable por homes e mulle
res, vellos e novas, traballadores e 
estudiantes, porque todos e todas esta
mos afectados polo mesmo militaris
mo ( anque de xeito diferente). 

Velaquí o tendes. Todo isto non 
invalida o que comentastes acerca da 
primacía da conciencia sobre a leí 
(nin moito menos), pero creo que vos 
poderá axudar a situa-la obxección e 
a insubmisión (que son o mesmo, 
aínda que unha é unha parte e da 
outra, digámola súa "punta de lanza") 
no lugar que lles corresponde: unha 
loita política, encamiñada a facer 
desaparece-la mili, o exército e tóda-

las relacións de dominación e de 
inxustiza. Seguirán meténdonos na 
cadea, porque nos prestaremos a iso; 
queremos que o naso sacrificio sexa o 
xerme desa nova sociedade á que 
aspiramos. E é que, cando as ideas 
son claras e a meta é xusta (sen 
andrómenas: cando queremos cons
truí-lo Reino de Deus), nada nin nin
guén pode pararnos. "Non hai prisión 
que pare á insubmisión", nin á forza 
renovadora do amor de Deus que é a 
que move a tanta xente, cristiáns ou 
non, a sacrificarse por un mundo 
xusto, solidario e en paz. 

U nha forte apreta 

JOSUGOMEZ 
(Traducíu do castelán: Beatriz García Turnes) 



ECOLOXÍA 

A propósito do plan 

D 
ecatácheste non moi tarde do que 
acontecera. Si, escoitárase na 
radio e na televisión, falábase del 

tamén na prensa, na rúa, ás veces (pou
cas). Baixo o nome do Plan Forestal todo 
o mundo estaba a falar pero ti sabías que 
eran poucos a entender. 

Intentábase encher o país, o teu país, 
de eucaliptos e piñeiros, de convertelo 
nunha gran mancha que violentaría a túa 
paisaxe, a de sempre, a cultura e a ecolo
xía do teu pobo e todo eso cun afán mera
mente comercial, eso dicían para dar pas
tos de traballo dos de pan par ahoxe e 
fame para mañá; eso si, con moita merda. 

Ti pensaches, e pensaches, non 
escoitabas voces ou poucas delas en con
tra de semellante barbarie, en contra do 
Plan Forestal. 

Saíches a camiñar, non moi lonxe do 
teu pobo, polas carballeiras da comarca, 
era primavera e o tempo vestía xa as 
numerosas árbores. 

Tentaches imaxinar, e vaia se facía 
falla botarlle imaxinación para ve-lo que 
acontecería gracias a ese Plan, en corenta 

anos (ou quizais moitos menos) as fragas, 
os soutos veríanse esnaquizados, violados 
por un exercito de árbores alleas a nós, de 
alá lonxe, dos países australianos (e ¡que 
tivemos nós que ver con eso!), <lesas árbores 
que secan a terra, <lesas árbores que esterili
zan todo o solo e que fan fuxir os animais. 

Con esa forza imaxinati va viches que 
faltaba as sombras, que non chovía, que as 
aldeas desapareceran xa que aterra estaba 
arruinada, que case que non se podía vivir, 
e o peor e que imaxinaches ó pobo sumido 
na miseria e viches unha gran fábrica, de 
nome celulosa ó seu carón, e viches fumes 
e cheiros que mataran os ríos e a vida no 
teu pobo, do teu país. 

Deixaches de imaxinar rapidamente 
porque o que parecía un exercicio imaxina
tivo converteuse nun terrible e cruel pesade
lo e ti neses momentos quixeches senti-la 
sombra dun carballo ó ar e o voo dunha 
andoriña, sentíche-lo vento e un pequeno 
esquio cruxouse <liante túa. 

Nese momento simplemente dixe
ches NON. 

Encaminácheste cara ó pobo, para 

protestar, e ti querías que te escoitasen 
porque ninguén tiña dereito a roubarche o 
que era teu, o que era do pobo, a úa 
identidade, a súa cultura, pai axe e vida. 
Protestaches e uníche-la túa voz, o teu 
esforzo ós que xa estaban a loitar en con
tra do plan, e pronto seriades moitos, por
que ti non ías renunciar a iso, non estabas 
por renunciarás túas árbores, ó teu entor
no, á túa cultura, a ti mesmo. 

Ese día, quizáis hoxe, cando lea esta 
pequena historia, unha nova esperanza nac~u 
no pobo, a da túa loita porque ben sabes que 
de ti, de min, de nós dependen os vieiras 
polos que carniñe Escairón, e ti, eu, nós ... 
queremos que sexan entre carballos e casti
ñeiros, entre árbores autóctonas, entre vida e 
ecoloxía, entre cultura e pai axe e nunca 
entre eucaliptos e seca , entre lixo e fume. 

Por iso hoxe, non o dubide , ti 
tamén di que NON ó Plan. 

Porque o Plan facémolo todo , como 
nós queramo , para nó e para o que 
virán despois de nós, que creo eu teñen 
os nosos mesmos dereitos. ¿Non che 
parece? 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e Historia (6) 
Somos galegos e ... 

E non nos entendemos. O <lito é de 
perenne actualidade. En Galicia aplícase 
maiormente ás nosas desgracias políticas 
e económicas. Poucos e mal compostos. 
Minifundio nos ollos. Incapaces de unir 
forzas. Dío moitas veces un dos grandes 
do petróleo, Manuel Cordo Boullosa, fillo 
de galegas. Os galegas de a pé non se 
unen para facer cooperativas. Pero os 
empresarios galegas tampouco se unen 
para facer máis grandes as súas empresas. 
Non hai maneira de participar nunha 
empresa galega. É coma se, mesmo a 
nivel empresarial, non fosemos capaces a 
aír da economía de subsistencia na que a 

familia controla todo o proceso. E aí 
marren tantas empresas que naceron ben. 

Somos galegas e non nos entende
mos. É unha especie de maldición prerro
m'ma. Mirade un ca tro: cada casa orien
tada m ll e cadra, ó tuntún, sen plan de 
ur ani, m . Vaia, talmente coma hoxe as 
n sas viJas. Aquí non hai Plans de Urba
ni mo . enón plans de reordenación. O 
plan empre se fai despoi . 

E no ámbito político ¿que queres 
que che diga? Preferible ter seis partidos 
galeguistas, cinco ortografías e dúas ban
d ira antes de uni-las forzas a prol dun 

núnimo común. 
O P. Sobreira (Cartas p 98) di que 

foi Xoán de Barveyra en Sanabria o pri
meiro que lle dixo Somos galegas e non 
nos entendemos ós discordes galegas 
defensores do seu defunto tío D. Pedro. 
N algún lugar lin, sen embargo, que foi 
Paio Martínez Barbeito, quen tal dixo pri
meiro, cando entre Sanabria e Benavente 
ían os tercios galegas á conquista de 
Almería en 1412 porque non se entendía 
os xefes entre eles sobre cal tiña que ir 
<liante e disque sortearon e tocoulle ó 
señor de Moscoso. 

Gonzalo Correas no século XVII oe 
o <lito en Salamanca e recolle estas 
variantes Todos somos negros y no nos 
entendemos e Somos griegos y no nos 
entendemos e explica que se di cuando 
hay bulla y grita e que se comenta Están 
como unos griegos; tienen muy grande 
greguería. 

¿Celtas, negros, gregos? Se cadra 
ternos nisto unha raíz grega e non a viu 
García de la Riega, aquel pontevedrés que 
tanto porfiou na orixe galega de Colón e 
nas raíces gregas de Galicia. A autarquía 
das cidades gregas facilitou a caída políti
ca ante os romanos pero Grecia coa súa 
superior cultura venceu, como recoñeceu 
Horacio, ó salvaxe vencedor. 

Procesión do Nazareno con 
cadaleitos (Pobra do Caramiñal) 

Relixión e morte. Morte e reli
xión. A máis fonda experiencia da 
debilidade e da fraxilidade humana 
-a morte- ante a máis atrevida 
promesa da súa superación -a reli
xión. 

O medo á morte, a esperanza de 
retardala o máis posible, fai que avi
vezan en moita xent e os sentimentos 
relixiosos dunha maneira espontánea. 

Xesús soubo acepta-la morte, 
con medo pero sen desesperación, 
porque a derradeira palabra para el 
non a tiña a morte, senón Deus, que 
é máis poderoso cá morte mesma. 
Unha aprendizaxe difícil á que todos 
estamos invitados, porque todos, 
antes ou despois, estamos avocados 
á morte. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Xa chegan as romarías 
¿que hai que dicir delas, logo? 

Disque hai que respectalas 
pois son relixión do pobo. 

A modiño, non me pillen, 
señores, a dianteira: 

a fariña ten farelo 
¡hai que emprega-la peneira! 

A relixión popular, 
gran palabra, ¡case nada! 

pero que non haxa trampa: 
¡ haina popularizada! 

Non é o mesmo o que o pobo 
crea desde a rebeldía 

có que lle bota enriba 
o xugo. da clerecía. 

A ver se me entendo: eu vexo 
como os romeiros dan cartas: 
¿seica comen tanto os santos? 

¡Xa vos deben ir ben fartos! 

As crenzas do pobo aplaudo 
cando son liberadoras, 

pero causan noxo e rabia 
mañas manipuladoras. 

Se quero ter un criterio 
prá saúde do meu credo 
hei ver se me dá ledicia 

ou se me produce medo. 

As esmolas para os santos 
serán un causa nobre 

o dia que a ofrenda sexa 
pra beneficio do pobre. 

Abráianme certas causas 
e inda non dou entendido 
por que lle cravan billetes 

á Virxe no seu vestido. 

Non me cadran coa Virxe 
do Magníficat imaxes 

cheas de cartas e xoias 
con ricos, luxosos traxes. 

Tampouco vexo moi claro 
rezar con tanto palique 

levando ofrendas ó santo 
como se fose un cacique. 

En América Latina 
do pobo é unha rebeldía 

a relixión popular: 
liberación-teoloxía. 




