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A lgrexa, 
¿pirá01ide ou pobo? 

X 
a se sabe que o concilio Vaticano II, non por casualida
de, senón despois de rexas tensións, na Constitución 
dogmática sobre a Igrexa, definiuna coma Pobo de 

Deus, no capítulo II, e só despois, no c. III, falou da xerarquía, 
dando a entender que esta era unha parte dese pobo e que, de 
ningún xeito, estaba por iiba del. 

Coma consecuencia, a antiga imaxe da Igrexa como 
pirámide -imaxe, queiramos ou non, que evoca a ideoloxía 
faraónica-, deu paso a unha nova concepción: a recuperación 
da ba e de tal pirámide coma lugar desde o que había que 
facer teoloxía, construír pobo, crear Igrexa. O nacemento das 
Comunidade de Base foi o froito máis singular desa nova 
ecle ioloxía. 

Producto dese cambio conciliar, a renovación da Igrexa 
cmpezou a gañar unha credibilidade en parte perdida, e houbo 
unha amplí ima rexión do pobo de Deus -a dos pobres-, que 
apr nd u a o ll ar con confianza á Igrexa coma sacramento pri
m rd ial da presencia liberadora de Deus e de Comuñón frater
na. T rcciro Mundo albiscou unha esperanza e o Evanxeo 

xp rim nl u ma unha forza liberadora para combater 
inxusti a ·. 

P rqu n n falta e nada a tan prometedor horizonte, deu 
n ambiar e a linguaxe, e a fascinante palabra servicio reem

prazou ó que ante e concebía coma poder. Pero o medo pillou 
á in titución eclesiá tica e as inevitables tensións e conflictos 
foron converténdo e en espectáculo piramidal: a maquinaria do 
v llo poder curial e pertou e anda esmagando esperanzas e uto
pía . O ervicio pa ou a ser flor murcha dunha primavera frus
trada. 

Recentemente, o cardeal Ratzinger, que pasa á historia 
co triste balance dun teólogo renovador que se transformou 
en xerarca represor, está apurando, coma home de privilexia
da confianza do papa Xoán Paulo II, tódolos recursos, teóri
co e práctico , para lembrarnos que a Igrexa é verticalista 
coma unha pirámide; que o que considerabamos libre pobo de 
Deus e tá sometido, e non precisamente á autoridade do Espí
rito. 

Con moita dor polo disentimento ó que nos obrigan as 
m dida repre oras e a no a conciencia mancada pola marcha 
atrá que e lle dá ó Concilio, reafirmamos que a Igrexa é o 
Pobo d Deu · non unha pirámide, senón aquela comunidade 
de iguai , por bautizado , na que a primacía a teñen os pobres, 
, qu a tradición e le iá tica ininte1Tompida lles chama vica
rio de Cri to. Na Igre a a autoridade, ou é un servicio, ou 
pa a a r p camino a como todo u o de poder incontrolado. 

R mitimo ó último número da no a irmá, a reví ta 
En rucil/ada, qu trata amplamente o tema de Igrexa e dema
cra ·ia. R afirmamo , con todo, de de aquí a nosa inquebran-
tabl p ranza. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Os nosos 
atranquiños 

Reparemos nos fillos que 
aínda estamos a tempo. 

Están aí, agardando unha 
sorpresa. Aínda que non pidan 
nada: son máis resignados do 
que parecen e xa dan por 
suposto que estamos tremen
damente ocupados . Velaí os 
tedes, pastando mainiños, 
dediante da tele ou prematura
mente ceibos, botados á rúa ou 
ó monte. 

Saben que existimos pero 
a penas nos cheiran. Son, coi
tados, unha carga para os pais
laboriosos, un atranco para os 
país-militantes, un incordio 
para os país-marchosos. 

Por suposto que hai cou
sas máis "importantes" que 
facer, e cousas máis "urxen
tes" e sobre todo moitísimas 
cousas máis "rendibles' nas 
que emprega-los nosos precio
sos minutos. 

Pero, ben mirado, a meta
de das cousas "importantes e 
socialmente útiles", non 
importan tanto ou, en definiti
va, só son realmente importan
tes para nós mesmos, para 
enche-los nosos vacíos máis 
íntimos, para sentirnos aplau
didos por non se sabe quen. 

E a metade das cousas 
urxentes sono pola forma neu
rótica coas que as miramos . 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

E a necesidade de tanta 
rendibilidade é unha cadea coa 
que nos aferrollamos sen nece
sidade. 

Quizais, por desgracia 
para esta cultura de mercado, 
o peor que nos pode pasar cun 
adulto é resultarlle pouco útil 
ou eficaz. Pero o peor que nos 
pode pasar cun fillo é resultar
lle aburrido. Porque con eles 
non facemos negocios, nin 
plans, nin asinamos contratos. 
Con eles simplemente vivi
mos. 

Por iso que está ben con
verte-lo tempo de vagar vera
nego nun tempo de intensa 
aventura. E non precisamos ir 
ó país de nunca xamais para 
esa conversión . Pero si que se 
precisa unha viaxe interior que 
nos transporte do mundo da 
utilidade ó mundo da gratuida
de, dos asuntos importantes ás 
trangalladas chistosas, das 
empresas serias ás parvadas 
máis intrascendentes. 

Probemos a soterra-lo 
reloxo e desconecta-la tele 
para gañar unha relación 
única, unha experiencia irrepe
tible, mentres perdemos mara
billo s amen te o tempo con 
xogos absurdos, coleccións 
inútiles, relatos fantásticos, 
cacerías chorras e descubertas 
do xa descuberto. 
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BOA NOVA Manolo Rega/ 
Victorino Pérez 

En solidariedade con Leonardo Boff 

Amaioría dos nosos lectores segu
ramente teñen oído f alar de Leo
nardo Boff. Incluso terán lido 

algunha cousiña del Leonardo Boff é un 
frade franciscano do Brasil, que ata agora 
se estivo mostrando coma un excelente 
teólogo desa liña teolóxica que se deu en 
chamar "teoloxía da liberación". Escribiu 
ben de libros, e sempre co desexo de que 
os seus escritos de teoloxía servisen para 
que a doutrina cristiá se puxese ó servicio 
da xente máis humilde e tripada. 

O choque co Vaticano 

A traición de Xudas 

Ó Vaticano moléstalle moitísimo que 
se lle metan coa súa autoridade que repe
tidamente quere facer depender da vonta
de mesma de Cristo. Leonardo Boff 
entrou en confrontación con esta autori
dade e pagouno caro. Presións dun lado e 
doutro forzaron a súa decisión última de 
deixar de ser franciscano e incluso de 
deixar de ser crego, para quedar coma 
simple segrar na Igrexa. 

Todos sabemos que o Papa e a Curia 
do Vaticano nunca viu ben a así chamada 
"teoloxía da liberación, anque nalgúns 
documentos últimos admitiu que algo de 
bo debía ter. Para xustificar as súas 
obxeccións contra a "teoloxía da libera
ción", insistía case sempre en que esta tal 
teoloxía botaba man da análise marxista, 
e non das bases da teoloxía cristiá, que 
son a Biblia e a Tradición católica, sobre 

todo entendida coma xerarquía. Os teólo
gos da liberación, anque recoñecen que a 
análise marxista lles ofrece instrumentos 

científicos válidos para decatarse de por 

que a vida é tan fastidiada para unha gran 

maioría da humanidade, non deixan de 

afirmar e demostrar unha e mil veces que 

toda a súa loita por poñe-la doutrina cris

tiá, ó servicio dos máis pobres é cousa 

que vén da máis pura tradición bíblica e 

cristiá. Pero os seus argumentos nunca 

foron entendidos desde o Vaticano, onde 

se lle quere da-la aprobación unicamente 

a unha teoloxía de sempre que deixe as 
cousas substancialmente coma sempre. 

O cardeal Sodano, secretaiio de Esta
do do Vaticano, comparou bastante cinica
mente este abandono coa traizón de Xudas 
a Xesús. Segundo unha tradición evanxéli
ca -que non parece amáis acertada- Xudas 
traicionou a Xesús polo seu amor ós car
tos. Habería que preguntar e quen e tá 
traizoando a Xesús e a súa mensaxe por 
apego ós cartos, ó poder, etc. Leonardo 
Boff desde logo, parece que non. 

A cousa é bastante mái complexa e 
ben que nos gustaiia que de de o Vatica
no se empezase a dubidar de e todo o que 
se está facendo con determinada persoa 
e ante determinadas situacións é o máis 
correcto. Pero o malo é que o Vaticano 
non sabe dubidar. 

REMOENDO O EVANXEO 

A palabra de Deus de cada domingo, unha f onte inesgotable 

Domingo XVI do Tempo Ordinario (19 de xullo) 
Xesús entrou nunha aldea e unha muller chamada 
Marta acolleuno. Marta tiña unha irmá, de nome 
María, que sentada ós pés do Señor escoitaba a súa 
Palabra .. . 
Xesús díxolle: 
-¡Oh Marta, Marta! Vexo que andas anguriada por 
moitas causas, cando unha soa pe necesaria .. . (LC 10, 
38-42). 

Día do Apóstolo Santiago. 
Os Apóstolos dixeron: Hai que obedecer a Deus antes 
ca ós homes. (Feit 5, 29). 

Domingo XVII do Tempo Ordinario (26 de xullo) 
Daquela dixo Xesús: 
Se vós, senda malos, sabedes dar causas boas ós vasos 
fillos, ¿cando máis o Pai do Ceo lle dará o Espírito 
Santo ós que llo pidan? (Le 11, 1-13) 

Recibín hai unhas semanas unha suxerencia dun amigo, 
para cambiar esta sección de Remoendo o Evanxeo, abando
nando o seguimento dos textos segundo o ciclo litúrxico 
(domingos e festas) e artellala máis libremente. Pola contra, 
outros amigos manifestáronme o seu agradecemento por ese 
mesmo seguimento dos textos dominicais, que maiormente 
vimos facendo desde hai anos en IRIMIA. Gustaríame coñece-la 
opinión e suxerencias dos lectores. Podésdeme escribir a: Victo
rino Pérez. 27870 - Xove. Lugo. 

Eu considero que o evanxeo e os textos de cada domingo 
seguen enriquecéndonos cada ano, a pesar da repetición. 
¿Sacámoslle-lo seu partido?. En non poucas ocasións nin 
sequera son ben proclamados na asemblea. Fixádevos, por 
exemplo, neses versiños que destaquei das celebracións festi
vas <lestes días , ¿non son capaces de suxerirnos sempre cousa 
novas?: A actitude de Marta (o valor da acollida), de María (a 
escoita da Palabra e a oración e dos Apóstolos (obediencia a 
Deus); e a maneira como Xesús entende a oración (pedi-lo 
Espírito Santo) 
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A PENEIRA 

O ATLETAS GALEGOS acusarán outra 
vez a n e idade d máia apoio desde as insti
lu i n. para facer dep rte de de a base, que é 

u tá a fallar. Na fotografía, a lanzadora 
Ánx 1 s Barr ir , unha da promesas galegas 
d l s X g Olímpicos de Barcelona. Men
tre lanto, alientai· que o equipos de futbol 
prof ionai , e o de baloncesto convertéronse 
en ociedade anónimas, mentres o Lugo con
qui tou, de pois de case corenta anos de his
toria, a Segunda A, e o Celta Turista e o 
Ferrol a Segunda B, mesmo cando este equipo 
cumpre o setenta e cinco anos da súa funda
ción. 

( .,G A ·1 

'- CENTRO GALEGO 
DE ARTES DA IMAXE 

O 11 SEMINARIO DE RECUPERACION DO 
PATRIMONIO AUDIOVISUAL terá lugar no 
Carballiño os dous primeiros días de agosto orga
nizado polo CGAL. Estimula-lo rescate das imé;l
xes do noso pasado é a súa teima: fotos, tarxetas 
postais, cine de afeccionados ... Para máis infor
mación: Xociviga (Tf. 988-272950) ou Cgal (rúa 
Durán Loriga 10, baixo. A Coruña (Fax 204054). 

XAIME ISLA COUTO acaba de ser homenaxea
do co premio Trasalba 92 baixo a presencia eterna 
de Otero Pedrayo. Este home bo e xeneroso vén 
traballando paseniño pala construcción de Galicia. 
Desde hai moitos anos comprometeuse a que a 
Igrexa Galega fose reconciliándose co pobo e coa 
súa fala; pertencía a aquel fermento de crentes que 
desde Vigo mantiñan acesa a liturxia galega a 
carón do padre Seixas e outros. 

Alfonso Blanco Torrado 

OS "CRISTIÁNS GALE
GOS PARA A SOLIDA
RIDADE, A EXPRESION 
E O ENCONTRO" agasá
llannos neste verán (16 o 20 
de xullo) cun tempo e lugar 
de silencio e de oración 
compartida .. . Talleres, con
certos, conferencias, expo
sicións acompañan este 
ciclo de actividades que 
teñen lugar en Belvís-San
tiago. Os temas a tratar son 
múltiples: ecoloxía, marxi
nación, música, medios de 
comunicación ... En URCA 
92 participarán, entre 
outros, Siro López, o sale
siano especialista en mimo 
e danza e que aparece na 
fotografía. 

< FELIZ VERÁN E BOAS 

-
-w -
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A nosa revista non sairá no mes de 
agosto, como xa é vello costume. 

¡Ata setembro e non esquenzamos que 
o sábado día 12 agárdanos unha festa: 
A ROMAXE 



APOTEOSE MUSICAL nestes días: o 
músico brasileiro Milton Nascimento 
interpretará a Misa América Negra na 
Praza do Obradoiro, e tamén no Festival 
Afroamérica que terá lugar en Baiona 
(días 17 ó 19) e no que participarán 
grandes músicos .. . O mesmo vintecinco 
en Santiago terá lugar: "O Festival Soli
dario contra o bloqueo a Cuba", coa par
ticipación de Aute, Pi de la Serra, Os 
Resentidos, Pablo Milanés ... , e na xor
nada anterior o II Concerto Rock Costa 
da Morte en Laxe a favor dos orfos do 
mar. 

VOLTA ATRÁS na barbarie entre os 
pobos de Europa; Mitterrand na súa 
visita inesperada a Sarajevo atopou 
máis destrucción que cando participaba 
na II Guerra Mundial, e na guerra de 
Moldavia vol veuse ás trincheiras da 
Guerra do 14 ... As torturas máis selva
xes, as mortes máis arrepiantes, a des
trucción total campan por estas nacións 
de Europa, mentres os Estados da CE e 
a comunidade internacional non son 
capaces de porse de acordo para dar 
solucións de xustiza. 

O XIII FESTIVAS DE PARDIÑAS, a 
celebra-lo dous de agosto en Guitiriz, segue 
a anima-la música folk, e así neste ano con
centrará a grupos coma: Leilia de Santiago. 
Alecrín de Ourense, Cantares de Minho de 
Portugal, Matto Congrio de Vigo e Wolfs
tone de Escocia, e aínda sen confirmar 
Kevin Watherill, líder do grupo inglés 
Inmaculate Polis, que acaba de incorpo
ra-las gaitas do Grupo de Xermolos, orga
nizadora deste Festival, ó seu úlimo disco. 
Ramón Villares, despois da resaca da fin de 
curso na Universidade de Santiago, será o 
pregoeiro desta Feira e Festa. 

AS XORNADAS PATRIÓTICAS 
GALEGAS teñen lugar nestes días en 
Bos Aires para remata-lo Día da Patria 
Galega, con conferencias, asembleas e 
recoñecemento ó labor de moitos galegos 
naquel Estado. O Rector da Universidade 
de Santiago, Ramón Villares, será o 
encargado de falar das relacións Galaica
Arxentina no Centro Galego, 6 mesmo 
tempo que recibirá a súa primeira investi
dura como "Doctor Honoris Cau a". pola 
Universidade de Bo Aire . 

CUBA é motivo de polémicas nalgúns 
ambientes ante a visita de Fidel Castro a 
Galicia despois da Festa do Santiago ... 
Mais ternos que salienta-lo labor de sen
sibilización que están a facer varias aso
ciacións: a Asociación de Amistade Gale
go Cubana Francisco Villamil que e tá a 
dar información por todo o país da verda
deira realidade daquel Estado, ou a Aso
ciación de Solidariedade Salvador Allen
de que foi creada nestes días no Val do 
Lemos co obxectivo de traballar para dar 
a coñecer mellor os países de máis alá do 
Océano. 

"LIBERDADE PARA CATALUNYA" 
é o berro que envolve a presencia do facho 
olímpico. O mundo escoitará as reivindi
cacións desta nación e o trinta e cinco 
presidentes e xefes de Estado que escoiten 
'Els Segador ', tanto na inauguración 
como na clau ura da Olimpiadas, de cu
brirán outra vez a 1iealidade do pobo que 
habitan a e te lado dos Pirineos. e tes 
cinco ano inve tíron e arredor do Xogo 
dou con oito billón de pe eta , e todo 
temo alí un pequeno fadrillo. 
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CONSELLERiA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
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María de Nazaret 

Miguel Anxo Aráujo Iglesias 

Para afondar máis no concepto que Xesús amosa sobre a 
muller, resultará moi significativo subliña-lo comportamento 
que el tivo coas mulleres. Vexamos, en primeiro lugar, a súa 
relación con María, a súa N ai, salientando tan só un aspecto da 
acción liberadora de Xesús sobre ela, do que poucas veces se 
fala: o da liberación dos mitos, dos grandes símbolos e das 
sublimes palabras. Sería moi longo explicar aquí a manipula
ción tan frecuente do tema da femineidade/maternidade, e 
como se utiliza para excluí-la muller baixo trazas de exalta
ción. 

Cando unha muller de entre o pobo lle di a Xesús: "¡Dito
so o ventre que te levou e os peitos que te criaron!", Xesús 
replica: "Ditosos máis ben os que escoitan a Palabra de Deus e 
a gardan". Novidosa corrección que saca a María, e con ela a 
tódalas mulleres, do ámbito da natureza e da "función" para 
pasala ó da "persoa", é dicir, á súa verdadeira dignidade, que 
non lle vén á muller pola súa capacidade de enxendrar e parir, 
senón pola da súa responsabilidade para dar unha resposta 
libre. 

A palabra que, segundo o Evanxeo, se dirixiu a María, 
pasou pola escoita, non lle foi imposta. Deixou espacio para a 
súa reflexión e para a súa opción libre, e a actitude de activa 
receptividade coa que María a acolle, segundo a mesma etimo
loxía do verbo usado por Lucas, equivale a un diálogo e ata a 
unha dialéctica. María convértese na Nai de Xesús mediante 
un consentimiento libre e deliberado e aí está a súa verdadeira 
grandeza. Logo a María arrebatáronola cara á unha rexión eté
rea e distante, poboada de maiúsculas, de superlativos e de 
cabezas de anxiños aéreos, coma eses que rodean as peañas 
das estatuas. 

Polo que se refire á muller en xeral, produciuse decote un 
fenómeno semellante. Consiste en falar da muller con maiús
culas de exaltación e nun ton de lirismo poético, que non vén a 
ser outra cousa cá outra cara dos estereotipos que a reclúen nos 
ámbitos máis cómodos para os homes. Pois esas admiracións 
baleiras encerran a trampa de converte-las diferencias en desi
gualdades, e alonxan de única forma de relación que é verda
deiramente humana: a do respecto mutuo, a colaboración, o 
diálogo, o don e a acollida. E a da autenticamente cristiá, que 
non é un modelo de escalafón, senón un proxecto fraterno de 
irmáns e irmás, compañeiros igualitarios nun camiño de fe no 
que nos axudamos uns ós outros a camiñar. 

Esta chamada á liberación do mito inclúe tamén outro 
mito perigoso: o do feminismo mesiánico. Son estas algunhas 
das súas expresións: "Vai estala-la hora da muller" (nada o 
garante con absoluta seguridade); "A Igrexa gobernada por 
mulleres deixaría de ser autoritaria" (pero podedes ter anticor
pos agachados de autoritarismo); "sempre estivemos asoballa
das" (pero vós mesmas favorecestes moitas veces a prepoten
cia masculina). Se non recoñecedes isto, córrede-lo risco de 
caer naqueles mesmas pseudo-seguridades e suficiencias que 
contades evitar. 



INTERNACIONAL 

A Europa de Maastricht 

D esde que a finais do 91 os países 
integrados na Comunidade Eco
nómica Europea chegaron, no 

cumio de Maasctricht, baixo a presidencia 
holandesa, ós acordos para afondar na 
unión económica e política de Europa, os 
medios de comunicación falan tódolos 
días <leste asunto. Por iso cómpre facerse 
unha idea das súas liñas 
xerais. 

Hai más de 40 anos creou
s e a CECA (Comunidade 
Europea do Carbón e do Acei
ro), para fomenta-la produc
ción <lestes materiais, esenciais 
para a recuperación económi
ca, despois da fin da Il Guerra 
Mundial. Os sei fundadores 
<leste organismo (Francia, Ale
rnaña, Italia, Holanda, Bálxica 
e Luxemburgo) tiveron logo a 
iniciativa de fundar unha 
Comunidade Europea de 
Defensa e, de contado, quixe
ron avanzar máis na mesma 
liña da unidade europea. 

Xurdiron pronto problemas no seo da 
CED, mentres no eido económico nacía a 
Comunidade Europea da Enerxía Atómi
ca e, sobre todo, a Comunidade Económi
ca Europea, que integraba tamén á 
CECA. Non é o caso de repasar aquí a 
evolución da CEE desde o 58 ata hoxe, de 
recorda-lo proceso de ampliación ata 
doce membros, nin sequera de deterse a 
analiza-la Acta única Europea de 1987. 

O desenvolvemento europeo 

Sinalemos, sen máis, que a Comuni
dade Económica Europea foi acollendo 
novos membros, a súa actividade foise 
estendendo a novos campos e, consecuen
temente, foron medrando os seus presu
postos e o seu tecido administrativo. O 
tratado de Maastricht non é outra cousa 
máis cá continuidade dun proceso: reco
ller novos aspectos económicos (sobre 
todo a creación dunha moeda única) e 
políticos (aumenta-los eidos nos que 
Europa quere facer unha política común e 
deseña-los procedementos precisos para 

- que o tinglado poida seguir funcionando) . 
As principais navidades no aspecto 

político consisten en outorga-lo dereito de 

votar e ser candidato ás eleccións munici
pais en calquera país (reforzando os dereitos 
de libre circulación e outras liberdades cívi
cas); darlle ó Parlamento Europeo novos 
dereitos (para a investidura da Comisión 
Europea, poder de colexislar nalgunhas 
materias e de emitir dictames vinculantes 
noutras). Algúns asuntos de orde pública 

(loita contra terrorismo, delincuencia e nar
cotráfico), ademais dos de inmigración e 
dereito de asilo, así como materias de políti
ca exterior e de seguridade serán obxecto 
dunha política europea común. 

En materia económica o tratado fixa 
o obxecti vo da converxencia, que supón 
harmonizar indicadores económicos tales 
como a inflación, o déficit público , a 
débeda pública, a participación no siste
ma monetario europeo (a fixación de mar
xes mínimas de variación no cambio de 
moeda) e mailos tipos de interese. O 
logro dunha ampla converxencia é a con
dición para que os diferentes países pasen 
á terceira etapa da unión económica, a 
máis tardar o un de xaneiro de 1999, coa 
creación da moeda única e do Banco Cen
tral Europeo. 

A cohesión necesaria 

Estas grandes liñas de actuación son o 
cerne do Tratado de Maastrich, que na súa 
amplitude recolle unha chea de procede
mentos para ir dando os sucesivos pasos e 
establece as garantías para que os diferentes 
países non vexan lesionados os seus intere
ses. Temén prevé outros aspectos, menos 

claramente definidos e por iso de máis difí
cil control no seu cumprimento. Trátase da 
política de cohesión, maneira fina de reco
ñecer que, ademais de diferencias políticas 
e económicas, existe unha forte disparidade 
social que hai que paliar, se non se quere 
condenar ó fracaso a grande idea de Europa. 
Isto suporía dispor de fondos importantes 

para os países do sur, algo 
que admiten en principio 
case todos, pero que ninguén 
se atreve a comprometerse 
con datos concretos (mentres 
os ingleses se reservan expre
samente o dereito de quedar 
fóra e de non dar un can para 
esta causa). 

Os múltiples artigas do 
tratado están en boa medi
da adicados a sinalar qué a 
maioría é necesari a pa ra 
adoptar un tipo de decisión 
determinado , xa qu e h ai 
decisións que se teñen que 
tomar por unanimidade (de 
xeito que a opo sición ou 

desacordo dun país equivalen a un derei
to de veto) , mentres outras requiren unha 
maioría cualificada (normalmente dos 
dous tercios dos votos ) e outr as, as 
menos, maioría simple. De todas formas 
hai que ter en conta para o cómputo das 
maiorías os votos atribuídos a cada país, 
que van dos dez dos catro grandes (Ale
maña, Italia, Francia e Grande Bretaña), 
ata os dous de Luxemburgo, pasando 
polos oito de España, os cinco de Bélxi
ca, Holanda e Portugal e os tres de Dina
marca, Grecia e Irlanda. 

En realidade , an tes e despoi de 
Maastricht, Europa segue sen ter un ver
dadeiro goberno e un auténtico padam1en
to (a Comisión Europea e mailo Parla
mento Europeo non son homofogabk 
coma tales). O Consello de Xefe de E ta
do e de Goberno e en certa medida, o 
consellos de mini tros de cada ramo aca
paran podere executivos e lexi lativo . 
Por iso non é de e traña-Ja xenero idad 
do goberno e pañol á hora de ceder com
petencias a Bruxela , mentre ~ pon reparo 
á competencia autonómica :. en Bruxe
la egue contando o voto de Madrid, 
anque exa meno . 

Tintxu 



ENTREVISTA 

a ega o verán e con el as vacacións para moitos de nós. 
Uns aprovéitanas para viaxar e coñecer mundo, outros 
para acudir a cursos de todo tipo, moitos simplemente para 

estar sen facer nada e descansar. .. Tanto nas vacacións do verán 
coma no naso tempo libre durante os meses de trabal/o, o ocio 
toma distintas formas acordes coas afeccións de cadaquén. Sobre 
o tempo de lecer conversamos con Lo is F erradás, pedagogo, fun
dador da "Escola Alento de educación para o ocio" e colabora
dor habitual da nosa revista na sección A carón do lume. Tamén é 
Director da Escola Universitaria de Maxisterio. 

'DESCANSO, DESENVOLVEMEN
TO, DIVERSION 

-Que se entende cando se fala 
de ocio? 

ando falamos de ocio ou lecer 
p 1 m n s tar referindo implemen
t a "n n fa r n da" u ben a certas 

ac livid·1d s d p rtiva , artí tica ... 

r cr ati vas en xeraJ. O que realmente 
di~ rencia o m mento de traballo dos 
d ci non é tanto o tipo de activida
d que e de envolven nun ou outro 
ca o coma a actitude coa que estas se 
reali zan. Han de facerse voluntaria
mente e non co afán de obter un provei
to, enón cunha actitude lúdica ou festi
va de gratuidade. 

-¿Necesitámo-lo ocio? 

O ocio é nece ario desde distintos 
punto de vista. Mesmo desde a lóxica 
do i tema productivo capitalista son 
impre cindible a vacación . Con elas 
a xente ten tempo para consumir, para 
merca-lo producto que e lle ofrecen. 
Ademai o empregado poden retomar 
forza para eguir co traballo producti-

o. 

Mái aló de ta con ideración , o 
o io nec ario para non no vernos 

r <lucido a imple máquina . Alguén 
di u o o io para que exa bo e 

ntribúa r alrnent a que a per oas 
c ntinu m nd per oa ha de cum
prir tr fun i ' n que el denominaba 
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con tres "des": o "d" do descanso, o 
"d" da diversión ou distracción e o "d" 

do desenvolvemento da personalidade, 

é dicir, formativo ou educativo. 

-¿O ocio é de por si educativo? 
¿Sempre que hai ocio hai educación? 

Non. Eu creo que pode haber ocios 

fondamente deseducativos. Sobre todo 

para persoas en formación, é dicir, 

nenos que aínda están medrando, Cal

quera tipo de actividade inflúe na súa 

personalidade, e os ocios que promo

ven a agresi vidade ou as trampas ... son 

embrutecedores, non son educativos, 

polo menos con referencia ó modelo de 

persoa que moitos propoñemos. A defi-

OVEJ 
TEMPOD: 

nición dos tres "des" refírese a un tipo 
ideal de ocio que non sempre se dá. 

O OCIO DOS RAPACES 

-As forms de ocio son distintas 
segundo as idades. Fálanos das dos 
rapaces. 

Para os nenos máis pequenos, antes 
de ir á escola, todo o seu tempo é -ou 
deber ser- tempo de ocio. A distinción 
tempo de traballo-tempo de lecer que 
nos adultos ten senso, non existe nos 
rapaces cativos : o seu traballo é o xogo. 

-¿Que pasa cando comezan a ir 
á escola? 



~ 

RAN, 
ELECER -------------------~-----------------

Os nenos, unha vez que Hes come
z an a pedir que rendan, necesitan 
tempo e actividades de ocio nas que 
descansen da tensión acumulada. 
Desde que empezan a face-la distinción 
entre traballo e lecer, precisan de tempo 
para queima-la enerxía que Hes sobra, 
para relacionarse con outros rapaces, 
para explora-lo que hai ó seu redor. .. 
polo tanto para as súas lecturas, para 
facer actividades deportivas, para ir de 
excursión ... en fin, para a iniciación da 
súa vida social. Como dixemos antes, 
no seu tempo de lecer non teñen por 
que estar sen facer nada, o ocio non 
implica a ausencia de esforzo. Co 
deporte, por exemplo, faise moito 

esforzo e non por iso esta deixa de ser 
unha actividade recreativa para moitos 
rapaces. 

OS CAMBIOS 

- Nos últimos anos houbo cam
bios nos hábitos de xogo dos rapa
ces, que agora desenvolven outras 
actividades durante o seu tempo 
libre. ¿Cales son as razóns des tes 
cambios? 

Hai moitas cousas que cambiaron 
no ambiente familiar no que os nenos 
se moven. Unha delas é a incorpora
ción das mulleres, das nais, ó mundo 
do traballo productivo fóra da casa. Isto 
fai que teñan menos tempo dispoñible 
para os seus fillos. En calquera caso, 
non debemos esquecer que a importan
cia da atención ós rapaces non está 
tanto na cantidade de tempo que se Hes 
adique coma na calidade do mesmo. 

O tamaño das casas é cada vez 
máis reducido co que resulta difícil 
realizar certas actividades ne las. O 
mesmo tamaño das familias tamén 
variou, antes eran máis extensas: as 
tías solteiras e os avós vivían na casa, 
era maior o número de irmáns ... ade
mais, noutrora o ámbito familiar era 
un ámbito de ocio e tamén de traba
llo. Confundiase moitas veces, sobre 
todo no medio rural, a empresa coa 
familia. 

Hoxe iso cambiou e irromperon na 
vida social e familiar os medios de 
comunicación. Non é de estrañar, nin 
ten só aspectos negativos, o feíto de 
que a televisión sexa a encargada de 
coidar ós nenos durante moito tempo. 
A tele ofrece programas moi divertidos 
cos que os rapaces reciben diversas 
infmmacións, aprenden. O malo é que 
a televisión priva de facer outras cousas 
que tamén son interesantes. 

Ás veces, sobre todo con certos 
programas ou películas, é bo que o 
rapaz estea acompañado dun adulto 
que lle axude a comprender e a discer
nir. 

¿ANGUSTIA OU XÚBILO? 

-En canto ó ocio dos adultos, 
¿como afecta o adianto das xubila
cións que se vén producindo ultima
mente nas nosas sociedades? 

Este é un fenómeno relativamente 
novo. Cada vez, sobre todo nalgúns tra
ballos, a xente xubílase antes. Esta xubi
lación en ocasións é vi vida con bastante 
angustia, porque anuncia un final da 
vida cada día máis próximo. Un perde o 
papel que viña desempeñando na vida 
activa e non sabe qué facer, especial
mente se esa vida activa fora moi chea. 
Coa xubilación, algunhas persoas per
den relacións, perden ocupacións ... 
desoriéntanse. Sen dúbida hai que pres
tarlle atención a este problema porque é 
algo que non ten por que ocorrer. 

-¿Inflúe a formación cultural 
das persoas na súa actitude ante a 
xubilación? 

Os diferentes niveis culturai e for
mativos están en relación coas realiza
cións no ocio. Hai persoas para as que o 
momento da xubilación é o momento da 
liberación dun traballo: por fin poden 
desenvolver aspectos dos seus gustos, 
das súas afeccións, da súa formación ... 
que ata o momento non puideran practi
car. Viaxan, teñen máis tempo para rela
cionarse cos amigos, para ler etc. Isto vai 
estar sempre en función da educación da 
sensibilidade e dos hábitos culturais e de 
relación que cadaquén vaia establecendo. 

-Estes cambios na xubilación 
¿danse do mesmo xeito nas aldeas e 
nas cidades? 

Non. Nótanse sobre todo no medio 
urbano. Nas aldeas, os vellos practica
mente seguen facendo as mesma cou
sas que a xente facía antes cando era 
maior, é dicir, pequenos traballos na 
casa que non esixan demasiado e forzo 
físico. Na aldea non se nota cando un 
vello se xubila porque continúa a facer 
estes labores mentres pode. 

BEATRIZ GARCIA TURNES 
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MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO NO MEDIO RURAL, 
PERMITINDO VACACIÓNS, VIAXES, ETC ... 

QUE CONSISTE EN 
1.869.432 PTS. POR AXENTE CONTRATADO REPARTIDAS Ó 
LONGO DOS 5 PRIMEIROS ANOS 

E VAi DESTINADA A 
AGRICULTORES ASOCIADOS 

B.O.E. do 1.10.89 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 
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O CAMPO 

A pregunta que un pode escoitar de 
forma máis insistente durante estes días é 
a que lle dá título a este artigo. Na con
versa do meu centro de traballo só se lle 
aproxima en número á que interroga: 
¿este ano onde vas de vacacións? 

Moitos cidadáns, sobre todo os que 
vivimos nas cidades e vilas, estamos tan 
afeitos a ter vacacións, que nin nos pasa 
pola cabeza que moita, moitísima xente, 
nunca gozará delas. 

A xente que vive nas vilas e ten tra
ballo por conta allea, que é a maioría, 
adoita desfrutar de vacacións. Os que 
ternos tal sorte (gañada para nós na longa 
historia das loitas do movemento obrei
ro) , con frecuencia esquecemos que 
numerosísimos colecticvos de traballado
res carecen delas. 

Case ningún autónomo as desfruta 

A maioría dos autónomos, sexan car
pinteiros ou electricistas, costureiras ou 
artesáns, mecánicos ou taxistas, pequenos 
comerciantes ou transportistas, non dei
xan de traballar en todo o ano, porque 
case ningún desfruta dun gran capital e 
sabe que, se deixa de o facer (porque 
enferma, por exemplo), non van entrar 
cartos na casa. 

O mesmo lles pasa ós pescadores de 
baixura, que teñen que se agarrar ó traba- · 
llo en tanto os veraneantes quedan (que
damos) folgando nas praias. 

Pero os labregos aínda menos 

Con todo, coido que son os labregos 
o colectivo máis numeroso dos que na 
nosa nación apandan sen vacacións. 

Na agricultura tradicional, en que o 
agricultor era sobre todo o labrador, o 
que quere dicir que sementaba para reco
ller, na época do verán tocaba maiormen
te recoller; por iso, a pesar da dureza dal
gún traballo (a seitura, polas canas e o 
sol; a malla, polo po e as arganas), facía-

¿Cando cólle-las 
vacacións? 

se con ledicia porque por fin chegara o 
día tan agardado. Por outra parte, eses 
traballos facíanse sempre en cuadrilla, e a 
rexouba, as bromas e os piques convertí
an á xornada de traballo nun día canso, 
pero agradable 

Hoxe a agriculnira cambiou na maior 
parte do noso país, xa que os que botan 
cereais -hoxe minoría- fan a malla na pro
pia finca, alugando unha colleitadora que 
lles cobra por hora de traballo. As patacas, 
fóra de tres zonas moi concretas do noso 
país, só se botan para o gasto da casa, e así 
co demais. A razón é que moitos labregos 
pasaron a ser productores de leite. 

O leite leva a peor parte 

Todos sabemos que o gando de leite 
é moi suxeito: tente atado pola mañá e 
pola tarde, porque lle hai que quita-lo 
leite necesariamente a esas horas . E así 
tódolos meses do ano. Tódalas semanas. 

Tódolos días do noso Señor. Dúas veces 
ó día. E así tódolos anos. 

Outras especialidades permiten ter 
vacacións, aínda que non veranear. Os 
productores de uva asociado s a unha 
bodega, por exemplo, poderían desfrutar 
de vacacións durante o inverno. 

A gandería é ou tra cou sa, como 
queda sinalado. Sen embargo é bo que 
saiban os nosos labregos que existen axu
das importantes para pagar a un substitu
to cualificado (un capataz agrícola, por 
exemplo), que muxa as vacas en canto 
nós irnos de vacacións. A condición é 
que o debe contratar un grupo, para que 
esa persoa es tea sempre ocupada ... agás 
cando lle toque coller a el as súas vaca
cións. 

Hai unha cooperativa, Agroortegal, 
da parte de Ortigueira, que xa puxo en 
práctica o sistema. ¡A animarse! 

EL/SEO XABIER MIGUÉLEZ DÍAZ 
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Galicia e a converxencia cara a Europa 
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A Comunidade Europea é hoxe o punto 
de referencia, atención e atracción de tódolos 
países do mundo. Oriente e Occidente, Norte 
e Sur querían ter implantados nas súas respec
tivas sociedades o sistema de liberdades indi
viduais, dereitos humanos, democracia, plura
lismo político, capacidade productiva, distri
bución de renda e servicios sociais públicos e 
privados, que desfrutan os países que son 
membros históricos do que se chamou Comu
nidade Económica Europea. 

A Comunidade europea, unha historia 
longa 

É certo que seis países crearan a dita 
Comunidade en 1958 baixo a unidade de mer
cado. O intercambio de mercancías, man de 
obra, capitais, tecnoloxías, proxectos e a pro
gramación conxunta de obxectivos económi
cos, culturais e sociais sancionaron aquel pro
xecto primixenio que algúns calificaran de 
aventura e veu parar no máis importante mila
gre social ata agora coñecido. Pois hoxe, gra
cias a el, contando os outros seis países ache
gados, trescentos millóns de persoas pódense 
sentir cidadáns de primeira. 

Tal milagre non sucedeu por vía mila
greira. A Comunidade Europea chegou tras 
moitos anos de traballo, tras xeracións de per
sistente esforzo colectivo polas liberdades e 
pola democracia, tras un longo século de loita 
educativa e sindical a prol da xustiza, da soli
dariedade e da igualdade de oportunidades. A 
Comunidade Europea ten ás súas costas 
milleiros de traballadores, intelectuais e hero
es anónimos que fixeron da súa vida unha 
loita polos ideais colectivos. Á sociedade 
nunca lle chegan as causas de balde. Ten o 
que fai. 

España na Comunidade 

España pertence á Comunidade dende 
1986. No vindeiro ano entra en vigor a Acta 
Única e para o 97 seremos socios a tódolos 
efecros. Estas etapas foron precisas por mor 
do noso atraso económico e socio-cultural. 
Nestes anos deberiamos estar facendo un gran 
esforzo para nos poñer á altura das circunstan
cias e entrar definitivos na Comunidade sen 
tropezos nin complexos. A isto responde o 
programa de Converxencia cara a Europa pro
posto polo Goberno Central. 

Galicia, outro cantar 

Galicia semella outro cantar. Andou sem
pre por detrás do seu tempo. Nunca fornas 
capace de no artellar colectiva e socialmen
te. Mentre non o academos, non nos queda 
máis remedio que leva-la vaca de ramal, 
poñer un bar, chorarlle a un amigo para que 
no coloque o fillo, ou engancharmos na eco-

nornía mergullada ou á renda da xubilación. 
Antes aínda viña algunha que outra empresa 
de fóra a instalarse aquí. Agora veñen cada 
vez menos. 

Europa e os rexionalismos 

Dentro da Comunidade Europea espertou 
nos últimos anos o interese e a vivencia polo 
rexionalismo. Non se trata de que Europa 
volva ó antigo tribalismo, senón de que os 
habitantes de cada rexión se realicen, desen
vol vendo as propias capacidades persoais e 
aproveitando racionalmente os propios recur
sos naturais . Se todos facemos así, consegui
remos unha Europa rica, equitativa e próspera. 

Actualmente Europa está constituída por 
146 rexións naturais. Amáis próspera, progre
sita e productiva, é a rexión hanseatíca (Ham
burg) . A máis pobre é o Norte de Portugal. 
Galicia está hoxe entre as 14 últimas en canto 
á capacidade productiva e ó nivel de renda. 
Pero nós xogamos a devaluamos aínda máis. 
Só nos dous últimos anos baixamos sete pas
tos . Se hoxe se nos pechase a billa da aporta
ción de Madrid vía presupostos para investi
mentos, nóminas a funcionarios, pensións á 
terceira idade, a xubilación anticipada e a 
cobertura ó desemprego, o noso nivel de vida 
sería, máis ou menos, coma o de Portugal. No 
período 1988-1990 gastou o Estado en Galicia 
2.48 billóns e recadara 1.17 billóns. 

A ollada cara ó futuro 

Somos hoxe unha economía subsidiada, 
máis non por moito tempo. A política social 
da Comunidade vai encarniñada a infraestruc
turas, a creación de empresas e a creación de 
riqueza. Non admite subsidios nin alimenta 
parásitos. As rexións teñen que mellorar por si 
mesmas, e se non se prestan a crear riqueza, 
que aguanten. O desafío é serio. Xogámono-lo 
futuro. Xa nolo xogaramos moitas veces. Per
démolo sempre. Sempre se viviu mal en Gali
cia e xa son horas de cambiar. 

Pero non hai síntomas positivos. A socie
dade segue desmotivada e apática; os empre
sarios seguen preocupados polas ganancias 
fáciles, rápidas e inmediatas; o Goberno Gale
ga e o Partido que o sustenta desfruta da eróti
ca do poder e queima os presupostos en pro
paganda e en afirmación de si mesmos . 
Corren cantidades fabulosas de diñeiro negro, 
diñeiro de narcotráfico, diñeiro de especula
cións inmobiliarias, diñeiro que pare diñeiro e 
non crea riqueza nin postas de traballo. Eu 
pregúntame: quen vai artellar a Galicia prós
pera, industriosa, xeradora de cultura e de 
riqueza que dunha vez se supere a si mesma e 
nos sitúe nun posto decente coma calquera 
rexión de Europa? 

SERAFIN VILLANUEVA 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 19) 

Arreguizante lugar (Xén 28) 

O cap. 28 do Xénesis está composto por tres 
fontes, como vemos no esquema: P ou sacerdo
tal (s. IX a.C.); elohísta, E (s. VIII a.C.) e a 
máis antiga iavista, J (s. X a.C.). No relato 
mistúranse as tradicións e poden causar confu
sión. Así, mentres o documento J ou iavista 
describe no c. 27 a Xacob fuxindo das iras dun 
Esaú, por el enganado e por consello da nai de 
ambos, Rebeca, agora, no c. 28, a fonte sacer-

. dotal (documento P) considera a marcha de 
Xacob coma un acto de obediencia a seu pai, 
Isaac ( 1 ). Velaquí o esquema das fontes e ver
sírulos que ahrangue rada unha. 
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CAPJ 1 liLU 28 IJU LIBRO IJU ,\L.\bl~ 

1Isaac chamou a Xacob e bendíxoo. Coa mesma, deulle esta orde: ''Non tomes unha cananea por 
muller. 2Vaite a Padam-Aram, coa familia de Betuel, o teu avó paterno, e toma muller de entre as 
filias do teu tío Labán (2). 

Aparecen aquí de novo as bendicións de fecundidade en fillos e a promesa de herda-la terra 
cananeaa na que viven comaforasteiros. 

8Entón decatouse Esaú de que as cananeas lle desagradaban a seu pai Isaac (3). 

O versículo 1 O xa é iavista e di soamente isto: 

10Xacob saíu de Berxeeba, camiño de Harán (4). 

Os vv. 11-12 son do elohísta (E), tradición na que Deus co nome de Elohim, sempre aparece 
máis lonxano ca no iavista ( J), comunicándose co home por anxos intermediarios e tamén 
por medio de soños e visións nocturnas. 

11 Chegado a certo lugar, parou para pasar ali a noite, pois xa se puxera o sol. Colleu alí mesmo 
unha pedra, púxoa de cabezal e deitouse a dormir. 

Característico do elohísta, Elohim (Deus)faifalar no soño: 

12No soño que tivo viu unha esqueira afincada na terra e co cimo tocando o ceo; por ela subían e 
baixaban anxos (5). 

Volve o relato iavista. Non van se-los anxos, senón o mesmo lavé o que Jala directamente; 
como é propio deste documento. 

13Diante del viu o Señor en pé, que lle dicía: "Eu son o Señor, Deos d.e tou pai Abraham e Deos de 
Isaac. Aterra onde estás deitado dareicha para ti e para os teus descendentes( ... ) 16 Ó espertar do 
soño dixo Xacob: "Abofé que está o Señor neste lugar e non o sabía". 

Retorna o elohísta coas súas características teolóxicas de transcendencia ou distancia de 
Deus, non coma o iavista, que ten un Deus cercano, antropomórfico: moi humano. 

17E, tremendo, engadiu: "¡Que estarrecedor este lugar! Non é senón unha casa de Deos e unha 
porta do ceo". 18Xacob ergueuse cedo, colleu a pedra que puxera de cabezal, erixiuna coma estela e 
verteu aceite enriba dela (6). 

Volve o iavista recordando o nome do santuario: Bet-El=casa de Deus. A pedra, o santua
rio, eran centros cósmicos, porta do ceo 

19Ó lugar púxolle o nome de Betel, anque o seu antigo nome era Luz. 

E remata o documento sacerdotal (P) a historia: 

20xacob fixo este voto: "Se Deos está comigo, se me garda nesta viaxe que emprendín, se me dá 
pan para comer e roupa par vestir 21 e me volve san e salvo á casa de meu pai, o Señor será o meu 
Deos, 22e esta pedra que chantei de pé será unha casa de Deos. De tódolos bens que me deas, paga
reiche o dezmo" (7). 

Xosé Chao Rego 

l. Lembremo unha vez máis, que o 
Pentateuco -primeiro cinco libro 
da Biblia-, e tá campo to a partir de 
4 documentos principais, portadore 
de tradicións diferente e que foron 
escritos en éculo e lugare tamén 
distintos. 

2. Está falando o documento P ou 
fonte sacerdotal. Non sabemos e 
esta tradición ignoraba todo o que 
antes dixera a fonte J ou iavista 
sobre os varios enganos dos que fóra 
víctima Esaú por parte do seu irmán 
Xacob e coa complicidade de Rebe
ca, nai de ambos. O que lle importa 
á fonte P ou sacerdotal é que, des
pois do exilio ou desterro a Babilo
nia, que é cando ela nace, non se 
realicen matrimonios mixtos, de 
xudeus con estranxeiras. Aquí o que 
se recorda é que, como xa fixera 
Isaac, que ca ara cunha parente que 
lle procurara en Padam-Aram o 
mordomo de Abraham, agora Xacob 
vaia a esa terra de orixe de Abraham 
para practica-la endogamia: casar 
con muller do propio clan. Na mente 
da fonte P, hai que pre erva-la fe de 
Israel incontaminada, non tanto o 
angue ou a raza. 

3. Xa vemos que a lectura da Biblia 
ten complexidade e entraña dificul
tades. Aquí, o resentimento de 
Rebeca contra Esaú explícase por 
casar el con muller cananea. 

4. Como o iavista é do sur, o que 
fixo foi vencellar esta tradición do 
norte, sobre Xacob, ó santuario 
sureño de Isaac: Brexeeba. Harán é 
o "Xarán" de Abraham. 

5. A famosa escala de Xacob era o 
recordo dun zigurat, especie de pirá
mide escalonada dos babilonios. No 
seu cume residía a divindade. Aquí 
os anxos, subindo e baixando, exer
cen de intermediario , que é o seu 
labor. 

6. As estelas eran pedras ergueitas, 
consagradas con aceite á divindade. 
A intención do relato é mostrar 
cómo Betel, lugar moi coñecido, foi 
santuario de Xacob e das úas tradi
cións 

7. Esta especie de trato comercial 
con Deus pode sorprendernos, pero 
non esquezamos que os patriarcas 
tiñan o "deus do pai'', vencellado ó 
patriarca: un deu moi particular, 
racial, que tiña como cometido pro
texer ó patriarca no seu despraza
mentos. 
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Peregrinaxe penitencial europea 

13- 14 d xiño r malou en A í a 
"1 rcgrinax pen il ncial europea" con oca
ción dos cincocentos anos do "de cubri
rnenlo-conqui ta" de América. 

Tal pergrinaxe iniciou e 6 días antes en 
X , nova, e configurouse coma celebración 
d p nit ncia, re i tencia e reconciliación 
entre o pobo . 

A ini iali va foi de Leonardo Boff e 
Ernesto Balducci (hoxe xa morto) e foi 
apoiada por algunha a ociacións italianas e 
doutro paí e europeo , a ociación de ins
piración cri tiá coma "Pax Christi'', "Pro 
civilal Chri tiana" , "Rete Radié Resch", 
"Piccoli fratelli di Spello". 

A peregrinaxe non quería er polémi
ca nin crear medo ou malentendidos, 
senón un camiño de fe na bu ca da frater
nidade, no oñar xuntos a utopía cri tiá da 
con trucción do Reino de Deus, no cora
zón da oci dad do con umismo, da indi
f rencia e da comodidade. Foi unha cele
bración que dalgún eito quería contra
p r e á e lebración oficiai con oca ión 
do "d cubrim nto d América'' promovi
da E tado pola Igre a 
m ma. 

Por i , , aínda qu a n a p r grina 
n n qu ría t r un aráct r polémico, o 

i ario do Papa para a dióc e de Roma, 
M n ñor Ruini, fi o unha fort campaña 
n ntra, in itand a que ningún católico 

italiano . e fix ' pr , nt n Así . En r ali
ciad a p r grina r i in a to de fe, unha 
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respo ta evanxélica ás preguntas das vícti
mas dos cincocentos anos . 

Os cristiáns europeos, en vez de falar, 
puxémonos a escoitar "a voz das víctimas" 
pois es ti veron presentes na peregrinaxe 
moitos dos líderes dos pobos latinoamerica
nos indíxenas, por exemplo Rigoberta Man
chú de Guatemala, Luis Macas do Ecuador, 
!solda Reuquel do Chile. Cincocentos anos 
despois, eles representan as "carabelas que 
voltan cargadas de esperanza" coma dixera 
Balducci. Ademais de escoita-la voz das 
víctimas tamén quixemos escoita-la voz dos 
europeos que se "converteron" ás víctimas. 
Neste senso, foi moi impresionante a teste
muña de Arturo Paoli, aquel vello desidente 
da Acción Católica italiana que hoxe habita 
onda as favelas do Brasil. 

Outra testemuña moi importante foi o 
relixioso Miguel d 'Escoto, noutrora minis
tro do goberno sandinista nicaragüense. 

A última e máis significativa etapa da 
peregrinaxe foi o perconido de cerca de 6 
quilómetro entre Santa María dos Anxos e 
a rocha de Así . Durante o camiño alterná
ronse momentos de silencio, con momentos 
de cantos música e oracións. 

Tre momento de reflexión caracteri
zaron o camiño cara á rocha: 

1) A nai terra e o dereito á supervi-
vencia. 

2) Os irmáns marxinados. 
3) Asís: A paz, froito da xustiza. 
Mentre o cortexo pa aba polo campo 

a reflexión revolvíase ó problema da terra, 
ó valor que o Indio lle dá chamándoa 
"Pacha mama" e sobre a distinta valoración 
que lle deron os conquistadores: apropia
ción ilícita, máximo proveito con destruc
cións irreparables ... ). 

Á altura entre san Damián e Ri vo 
Torto, lugar onde San Francisco atopou ó 
leproso, os peregrinos reflexionaron sobre o 
problema dos marxinados de América Lati
na e tamén dos nosos pobos europeos onde 
o sistema capitalista crea o chamado "cuar
to mundo" dentro do piimeiro 

Baixo os muros medievais, o anuncio 
da paz coma froito da xustiza, foi o 
momento cumio da reflexión. E logo, na 
rocha de Asís , de novo tomaron a palabra 
os indios e demais representantes do mundo 
latinoamericano. A peregrinaxe non quixo 
ser soamente un acto de tipo individual 
senón no nome do enteiro pobo europeo , 
que pedía perdón ós irmáns latinoamerica
nos e ó mundo polas inxustizas non só do 
pasado senón, sobre todo, do presente. 

Ademais deste exame de conciencia 
colectivo e a petición de perdón compre
metémonos a cambia-lo noso estilo de 
vida saíndo do noso egoísmo, da nosa 
superficialidade para ser máis solidarios 
"cara ós últimos", sexan cercanos que lon
xanos. 

COMITÉ AXÉ ROMA 
Traducido por Xabier Blanco 



DESDE A MOCIDADE 

Vodas de prata da lgrexa de Aguiño 

O próximo día 14 de xullo, a Igre
xa parroquial de Aguiño celebra
rá os seus primeiros vintecinco 

anos de existencia. Data histórica na vida 
de calquera, aínda que, neste caso, o ani
versariante sexa a "Casa Grande do pobo 
crente", como acostuma chamarlle o seu 
párroco, Francisco Lorenzo Mariño. 

É posible que non sexa eu a persoa 
máis axeitada para falar da efeméride, xa 
que Paco, o crego , é o meu padriño e 
quérolle moito, que teño evidente debili
dade polo lugar e polas súas xentes, que 
nesa fermosa igrexa fixen a miña primei
ra comunión, que alí, desde cativa, vivo e 
sinto o Nadal e maila Semana Santa, que 
alí disfruto das festas patronais adicada á 
Nosa Señora do Carmo, que me conside
ro orgullosamente aguiñesa de adopción 
e Aguiño foi berce da miña andaina no 
eido da fe e galeguidade. 

Pero, por outro xeito, tamén podo 
observar coa neutralidade de quen vive 
noutra parroquia, o encanto impar da 
convivencia comunitaria cristiá que se 
respira sempre, desde os bautizos ata os 
enterros. 

Cuarto de século contemplan xa esas 
paredes que gardan nas súas entrañas moti
vos mariñeiros dabondo, reflexo natural 
dun colectivo humano que vive do mar. 
Quen entrou nese templo singular, fose 
veraneante ou perseguido por ideas políti
cas (unha historia aínda sen contar), 

,, 

xamais deixou de atopar acougo e sereni
. dade espiritual. Quizais se deslumbre 
perante o que observa, pero nunca se senti
rá forasteiro e moito menos indiferente. 

Tan natural é a liturxia, sempre en 
galego, claro, tan familiar e sinxelo o seu 
desenvolvemento, que as boas xentes de 
Aguiño nin se decatan do privilexio que 
teñen a cotío ó seu alcance nesa auténtica 
"Catedral" de fe e galeguidade, conde só. 
se usa a linguaxe da simplicidade, da 
espontaneidade, a linguaxe das pequenas 
grandes cousas que todos entenden sen 
esforzo , porque son, homes e mulleres, 

nus de falsidades ou utopía , pe e á dura 
loita para conseguí-lo pan de cada día. 

O 14 de xullo "algo haberá que facer. .. 
penso mesmo nunh a misiña cantada", 
adiantoume o meu padriño. Así será, estou 
certa. Unha misiña cantada polo pobo, par
ticipada, sinxela pero emocionante. 

Deixádeme, amigos aguiñeses, com
partir convosco da delicia <leste momento 
coma unha aguiñesa máis . 

Felicidades Aguiño. Noraboa "Cate
dral". 

MARIA DOS SANTOS CONTRERAS 

A cuestión Saharahui 
O SÁHARA occidental é un país de África, que ten 

poucos recursos económicos, (cebada, gando cabrino, pesca, 
fosfatos ... ) que un día, foi abandonada cobardemente por 
ESPAÑA. 

A culpa témola todos, por pensar ou crer, que é, simple
mente, un país do Terceiro Mundo. Fixemos con eles o que, 
seguramente, non fariamos con Kuwait, por razóns eviden
tes, que, non cabe mencionar. 

Aínda que isto que voµ dicir semelle unha ofensa, sen 
ningunha mala intención vouno dicir: 

- Cando González non era presidente e andaba e perco-

rría aquelas terras lonxanas, prometía moito, pero, o conto é 
que cando chegou a presidente esqueceu o que prometera ou 
fixo que se· esqueceu do que dixo e non fixo, e sen máis 
marchou ou quizais fuxiu . Esa xente vive nunha especie de 
pobo errante que vaga por todo o deserto do Sáhara occi
dental , pide e reclama a España o que un bo ou mal día 
González lles prometeu. 

Ricardo Miguel Viéitez Pérez. 8º E.X.E. 
C. P. Sabarís 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Xan de Outeiro 
Tede paciencia, que tamén a tivo Xan 

do Outeiro. O vello dito é enigmático pero 
empeza a ter sentido, cando alguén a com
pleta: ... que estivo tres días solteiro . E a 
causa clarea máis cando nos dan outra for
mulación: ¡ Tede paciencia, que tamén a 
tivo Xan do Outeiro, que levaba tres días 
viúvo, e durmiu dúas noites coa criada. 

A paciencia, vista así, revélase unha 
paciencia especial, madia leva: é a pacien
cia do que soubo leva-la pena con picar
día. 

Afnda hai unha terceira versión que 
expli ca de diferente forma que estivese 
tre día olteiro. 

Hai que te r paciencia, que tamén a 
tivo Xan do Outeiro, que enviudou tres 
veces e durmiu dúas noites coa criada. E 
ngádese que a cada muller só lle gardou 

un día d loito. 

Pa r s traña tanta vid a nun ser 
hur an , rnai rrnent nun home, porque é 
sabid qu r gularm nte vive mái a muller 
e h rn . P r o P. Feixoo no seu Theatro 

d ti ·o fálano de dous galegas que viviron 
moi to ano . Foron Domindo de Ons , 

veciño de Muxía (124 anos) e Xan do 
Outeiro, de Fefiñáns (146). Deste sábese 
que morreu en 1726 e que el traballara, 
chamando os bois, nos carros que levaban 
pedra para construí-la igrexa de San Fran
cisco de Cambados (que se acabou en 
1588): así que, supoñendo que polo menos 
tiña que ter seis ou oito anos para se lem
brar, saen 146 anos. O P. Feixoo informa 
tamén de que comía pan de Maiz, y berzas 
cocidas, tal vez alguna sardina, ú almeja: 
su regalo extraordinario puches de leche, y 
harina de M aiz: carne de vaca solo la 
comia algun dia muy festivo: vino (aunque 
le bebía) rarísima vez por su <:'Scasez de 
medios le lograba. E por fin, para que non 
nos estrañemos de tanta lonxevidade, enga
de outros casos: coma unha certificación do 
cura de san Xoán de Poio, Fr. Veremundo 
Negueruela, dada o 30.9.1724, conforme 
tiña naquela data trece fregueses con máis 
de cen anos que xuntos sumaban 1499 
anos. 

Visto isto compréndese que Xan do 
Outeiro enviuvase tres veces, porque lle 
deu tempo, abofé. E así se comprenden os 
ditas referidos. 

"Naiciña" titula Francisco Asorey ésta súa fermosa escultura. A nós suxírenos a nosa nai 
Galicia e lembranos que o 25 de xullo é o da Pátria Galega. Acollémonos a maternidade da 
terra nosa. 

CANíf AR DO IRIMEGO 

Os checos e os eslovacos 
andan dicíndolle ás xentes 

que se queren separar 
por ser pobos diferentes. 

Porque son <lúas nacións 
fende xa Checo-Eslovaquia: 
xogo, o demais, de palabras 

que se chama logomaquia. 

E hai algún que se laia 
político malpocado 

que confunde o que é nación 
con outra causa: o Estado. 

En España hai un Estado 
que fala de hispanidade, 

e quer esquecer que hai pobos 
nacións: nacionalidades. 

¿Que sucede? Que o Estado 
coa súa ansia imperial 

di que o rexurdir das etnias 
constitúe sempre un mal. 

A etnia vasca e catalana 
e a nosa etnia galega 

son nacións, e cada unha 
a propia lingua emprega. 

A República Soviética 
fendeu, porque en tempos idos 

as diversos pobos foron 
ó imperio sometidos. 

Tamén hoxe en Iugoslavia 
con tremenda crueldade 

hai nacións que están loitando 
pola súa identidade. 

¿Cal será a futura Europa? 
Cando s~ perda a razón 

de haber podentes Estados 
será 'Europa das rexións". 

Esa Europa que ha nacer 
da vontade deses pobos 

que asoballados, pretenden 
renacer países novos. 

Esa nova Europa en que 
cada nacionalidade 

ha autodeterminarse 
pra vivir na súa verdade. 

¿Sabe acaso o irimego 
que na Europa occidental 

trinta e seis linguas agardan 
a ser idioma normal? 




