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NACIONAL-CATOLICISMO: 

REVISTA 
QUINCENAL 
DE CRENTES 
GALEGOS 

A relixión ó servicio do partido 



Nacional-catolicismo 
· O presidente da Xunta é un católico practicante, 

anque pecador, como ten confesado a miúdo. O seu 
catolicisn:10 é conservador pero non ternos direito a 
pensar que non sexa sincero. 

Que a fe inflúa na actuación política non só é !óxi
co, senón que mesmo resulta desexable. Non outra 
cousa intentan a Teoloxía da Liberación e a Teoloxía 
Política centroeuropea. 

Dende que chegou á presidencia da Xunta, don 
Manuel vén empregando certos símbolos que dan que 
pensar. Por terceira vez consecutiva xuntou ó seu 
goberno nun mosteiro, arredor da Semand Santa. 
Puido facelo en calquera hotel ou residencia con mai
res comodidades para os conselleiros e menores incor
dios para os monxes. Pero non: preferiu a forza do 
símbolo. 

Leva tamén o goberno dé. PP dous anos organizan
do unha remaría no monte Faro no que a misa parece 
unha instrumentalización, pois estaño resulta que un 
partido político organice unha celebración eucarística 
toda vez que para ser membro del non se esixe o certi
ficado de bautismo. 

Por' se fose pouco, neste Ano Santo a Xunta en 
pleno realizou o rito xubilar. Agora ben, que nun Esta
do aconfesional todo un goberno, oficialmente, realice 
o xesto de gañar un xubileo, sorprende, por moi devo
tos que sexan tódolos conselleiros, que o podían facer 
en privado. Estamos perante outro símbolo. 

Todo isto fainos so5'peitar que o PP é o lexítimo 
herdeiro daquel Partido Popo/are que fundara en Italia 
o crego Dom Sturzo e que logo se converteu na Demo
cracia Cristiá, que tantos apoios recibiu da lgrexa. E 
iso é o problema: quere darse a entender que é un par
tido con dereito ó voto católico. 

O nacional-catolicismo pode definirse coma o pen
samento e acción que tratan de poñer toda a forza reli
xiosa ó servicio dun proxecto político. Se tal xestión se 
fai baixo unha dictadura -como sucedeu no franquis
mo- daquela a causa resulta grave. 

Pero tamén é preocupante que na democracia un 
partido queira aparecer coma o que defende mellar os 
valores cristiáns, confundindo estes coa preocupación 
por certas normas da moral tradicional. Tal nos parece 
que suceda co PP. 

A medida evanxélica de calquera proxecto humano é 
a primacía dos pobres na súa preocupación, e non os 
ritos relixiosos que poida realizar ou as normas de con
ducta privada que promova. 

Pero non hai que confundir nacional-catolicismo cun 
cristianismo que reivindique os valores que leva consigo, 
e a favor da identidade do pobo, o nacionalismo. A 
reportaxe das páxinas centrais levan a preocupación 
de clarexar este asunto. 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Quen manda manda e o que non ... 
Definitivamente a Comu

nidade Internacional non está 
dando a medida. E cando 
talamos de Comunidade 
Internacional, talamos, sobre 
todo da Organización das 
Nacións Unidas (O.N.U.), cos 
seus cascos azuis, e do Gran 
Sherif, Os Estados Unidos de 
América, cos seus boinas ver
des. O resto, Lexión incluída, 
fai o que lle mandan. 

A Organización Solidaria 
Medicus Mundi, que tiña .unha 
importante representación na 
pobre e castigada Somalia e 
foi testemuña do proceder dos 
cascos azuis naquel País, 
denunciaba recentemente a 
desmesurada dureza con que 
actuaban, sen reparar en 
danos contra poboación civil. 
Dicía esta· Organización, máis 
ou menos, que a O.N.U. pare
cía castigar ó feble e perdoar 
ó forte, pegar nun caso e ama
gar no outro. E referíase a 
diferente medida empregada 
coas bandas guerrilleiras en 
Somalia e en Serbia. 

Nunca como agora foi tan 
importante un poder interna
cional que se impoña con 
equidade e xustiza e faga de 
xuíz e policía, de árbitro e 
Comité de Competición nesto 
dos abusos duns Estados con
tra os outros. Pero a O.N.U. 
está eivada de falta de demo
cracia e liberdade fronte ós 
grandes, especialmente fronte 
ó Gran Sherif. De democracia 
porque as súas decisións máis 
importantes tómanas os de 
sempre, nese xuntoiro que 
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chaman Consello de Seguri
dade. E ademais de liberdade, 
porque o do veto segue en 
vigor: se algún grande non 
quere que algo se aprobe, non 
hai maioría que valla. 

O caso é que por aí os 
serbios -e croatas- seguen a 
súa masacre televisada de 
mulsulmáns bosnios e nin
guén se acaba de decidir a 
facer algo; que por alá os kur
dos andan á desesperada 
lembrándolle ó mundo que 
existen; e que p.or acolá os 
nenes palestinos seguen a 
guindar pedras contra os tan
ques. Mentres, o Gran Sherif 
actúa por libre, na súa cruza
da particular contra un patéti
co Sadam Hussein. O de 
Sadam, por certo, é un choio 
para os presidentes USA e a 
súa particular democracia. 
Cada vez que algún daqueles 
precisa un empurronciño de 
simpatía popular, descarga 
unha ducia de mísiles sobre 
Bagdag e veña para arriba o 
índice de popularidade, 
auténtica obsesión daqueles 
sorrintes e pulcros cabaleiros. 

E así andamos, cun Con
sello de Seguridade presidido 
por España, que convalida as 
arroutadas militaristas de 
Clinton, por máis que as súas 
explicacións e coartadas 
-desculpándose porque a 
intención non era matar 
civís-, teñan un parecido 
case exacto coas que acaba 
de dar ETA verbo do seu 
atentado en Madrid. ¡Causas 
ve redes! 
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DOCUMENTO 

''Estamos enfermos de impunidade'' 
Declaración de Adolfo Pérez Esquível, premio Novel da Paz. 

En Mate amargo, seminario de Montevideo, o xornalista 
Raúl Zibechi faille unha entrevista a este loitador cristián 
arxentino, na que nos Jala da delicada situación do seu país. 
Publicouse o 12 de maio e aquí facemos un breve resumo por 
mor do seu interese. 

A causa da liberación 

"A teoloxía da Liberación axudoume 
a abrí-los ollos. O resto fíxoo a miseria 
que te rodea, porque se un é sensible, non 
pode quedará marxe". 

"A nova teoloxía non nace dunha 
reflesión dos teólogos, senón dun com
promiso coa vida e co irmán. Aquí está 
exiliada, silenciada, pero non quieta" . 

tundente. O inimigo estaba enfron
te nosa e batiámolo e eles batían
nos. Os bandos estaban claramente 
delimitados. Hoxe non. Hoxe, 
cando vemos sindicalistas corrup
tos e enriquecidos, todo se volve 
escuro". 

"Vivimos un momento moi crí
tico, mesmo a nivel internacional, 
que leva a unha perigosa exclusión 
das maiorías. Unha sociedade onde 
sempre hai un sector excluído, mar
xinado, incluso nos países desenvol

Esquível lembra o caso dos "irmáns 
profetas coma Helder Cámara ou o recen
te de Leonardo Boff, que tivo que saír da 
Igrexa institucional para seguir sendo fiel 
ó Evanxeo". (Nota da Redacción: en rea
lidade, B off non deixou a Igrexá nin 
sequera institucional, senón unicamene o 
exercicio da institución do sacerdocio e a 
súa pertenza ó instituto relixioso dos 
franciscanos . A expresión parécenos 
incorrecta e perigosa). 

tos. A única diferencia entre o Pri- Adolfo Pérez Equível denuncia 

Situación trala dictadura 

"Coa dictadura o noso traballo era 
máis perigoso, pero máis claro, máis con-

Esquive/ ó pé da esta tua do mistico e mitico 
pacifista, Mahatma Gandhi. E o can, amigo do 
home, mellar do que moitos "humanos" con 
poder nas mans. 

meiro e o Terceiro Mundo é que 
eles teñen un tercio da poboación marxina
da, mentres que nosoutros ternos dous ter-
cios nesa situación". 

"A nosa democracia asenta na per
versión política. Aquí hai unha morea de 
funcionarios do goberno con procesos 
xudiciais que deberían ser cesados e sus
pendidos. A xente non ere en nada. 

Manipulando a opinión 

O entrevistador, Raúl Zibechi, faille 
esta pregunta sobre o neoliberalismo eco
nómico, capitalista: "Todo ese proceso 
que se deu ó remata-la dictadura, ese pro
ceso liderado por Alfonsín, de somete
mento dos militares, de desarme moral e 
desmobilización social, ¿non foi achan
dando o carniño para que despois Menem 
(actual presidente arxentino) aplicase 
estas receitas neoliberais sen conce
sións?" 

"Si, porque a única forma de aplicar 
un neoliberalismo coma este é con méto
dos represivos. O control social ponse en 
evidencia cando Menem ameaza con 
sacar ó exército para que interveña nos 
asuntos internos ou aplica-la pena de 
morte. Ou a través duns medios de comu
nicación domesticados. 

"Eu estou prohibido en tódolos 

medios. Son unha persoa marxinada, non 
teño acceso á TV nin nada. Todo o que 
digo é á prensa internacional. É coma na 
dictadura, cando as noticia entraban de 
rebote. Agora temo tamén a perver ión 
dos medios de comunicación". 

Os motivos para a fiúza 

"Aquí ternos unha enorme riqueza 
espiritual e intelectual. Témo-la posibili
dade de escoita-las voces dos devancei
ros, das nosas culturas orixinarias. Isto 
pódenos permitir medrar ollando cara a 
dento, non cara afora. Non para rexeitar 
todo o positivo que nos pode aportar 
Occidente. Pero medrar dende nosoutros, 
dende o que ternos". 

"Toda esa riqueza espiritual, aq1ñada 
ó longo de cinco séculas de resistencia e 
mestizaxe, ten que ir confluíndo para 
xerar unha nova visión de vida e de 
desenvolvemento. Xa está sucedendo e 
unha boa proba son os Encontros que se 
realizaron o ano pasado. Refírome á 
Asemblea do Pobo de Deus en Ecuador e 
á deos Movementos Indíxenas e Popula
res en Nicaragua". 

"Aí pode esta-lo fermento dunha 
nova vida" 



A PENEIRA 

OS INMIGRANTES 
seguen a preocupar a 
Cáritas; así esta institu
ción en Lugo está a 
atender a vinteseis fami
lias portuguesas en 
Monforte e a cinco en 
Xove, así coma a dez 
marroquís na capital... 
Axúdanos en todo: 
dende o ensino da nasa 
lingua ata a buscar 
vivenda, traballo, escala, 
etc. Na Coruña acaba de 
er denunciada a situa

ci n de mi eria na que 
subsi ten trinta e cinco 
familia de portugue es 
n barrí da Xubia . 

COÑEZÁMO-LA NOSA 
TERRA, HOXE ALLARIZ. 
Si, antes de facer moitas viaxes 
a fara, paga apena coñecer vilas 
coma Allariz, todo un paraíso de 
arte e natureza, e que nestes días 
celebra as festas do seu patrono, 
San Bieito. A súa Igrexa aparece 
na fotografía ... O Mosteiro de 
Santa Clara, a xudería, a ponte 
románica, o Río Arnoia merecen 
unha visita neste verán. 

Alfonso Blanco Torrado 

A VIRXE DOS HOMES 
DO MAR, a do Carmen, 
merece unha lembranza 
nestas datas ... Non hai 
porto ou aldea a carón do 
mar que non a festexe: no 
mesmo día Camariñas, 
lila de Arousa, Vilanova, 
Corme ... Quizais, o pri
meiro porto en facelo 
sexa B urela, o primeiro 
domingo de San Xoán, xa 
que ó mércores seguinte, 
por eso de que "o martes 

non cases nin embarques", escomenza a campaña boniteira que 
dura varios meses. Son moi fermosas as danzas mariñeiras de 
arcos que só se poden desfrutar na festa do Carme en Camari
ñas. 

XAPÓN e actualidade nestes 
días por se-lo escenario de 
cumio de G-7, os países máis 
industrializados do mundo, e 
palas eleccións do dezaoito de 
xullo, despois do monopolio do 
Partido Liberal en case corenta 
anos, os que van dende a II Gue
rra Mundial na que aquelas arre
dadas illas quedaron destruídas. 
Foi a corrupción a que rematou 
coa aparente bonanza e quizais 
unha coalición será a que teña 
que endereita-los pasos ... 
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A ADICIÓN O XOGO segue a 
prexudicar a moitos cidadáns uns 
vintecinco mil padecen esta enfermi
dade entre nosoutros . As máquinas 
"tragaperras" son as que mais engan
chados teñen, e Vigo a poboación 
máis afectada. Moitas veces· a pato
loxía é agravada polo consumo de 
alcohol (en Galicia hai douscentos 
cincuenta mil enfermos por esta 
droga). A Xunta ingresa en impostas 
polos xogos máis de once mil 
millóns :rnuais. 

OS ESTUDIANTES SON O 
SECTOR DE POBOACIÚN 
QUE MENOS UTILIZA A 
NOSA LINGUA; quizais por iso o 
Rector de Universidade de Santia
go vai lanza-la campaña: "Fai a túa 
tese en galega. Sairache mellar", e 
mesmo se darán axudas pra fotoco
piado e encadernación. Ata agora, 
de catrocentas trinta e tres teses só 
vintecatro foron en galega. 

A CULTURA E 
A POLÍTICA DO 
PACTO E DA 
COALICIÓN é 
algo pouco estu
diado neste Esta
do, aínda que nesta 
lexislatura os pro
fesionais da políti
ca en Madrid terán 
que practicala. Nos 
países da CE hoxe 

están a gobernar coalicións, excepto en Grecia, 
Inglaterra e Portugal. E -case todas encoradas 
cara á dereita, quizais por iso Felipe, tan vendi
do a Maastrich, non quixo pactar con Esquerda 
Unida e facer esa política de esquerdas que es 
votantes lle esixiron. 

A DESTRU
CCIÓN DA 
CAPA DE 
OZONO é 
sempre máis 
actualidade 
nos veráns xa 
que debido a 
isto, o sol pre
xudica moito. 
e produce 
cada vez mái s 
casos de can
cro de pel... España é o oitavo destructor de 
ozono, mandando ó aire cloro e bromo. O 
bromo é utilizado en praguicidas e extintores e 
o cloro en aerosoles e circuítos de refrixera
ción. A destrucción de ozono en Europa está a 
medrar neste ano. 

"MERCATOR 
MEDIA" é un 
centro de investi
gación e docu
mentación sobre 
os medios de 
información en 
linguas minoriza
das dentro de 
Europa. No 
segundo volume 
estudiarase o noso 
idioma ... No pri
meiro podemos 

aprender causas coma esta: que en Italia hai 
unha minoría eslovena de cen mil persoas que 
teñen un xornal diario .. . 

XABIER DOMINGUEZ 
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A CONTRA-REFORMA DO REGU
LAMENTO DO PARLAMENTO é un 
novo ataque á política de diálogo e de res
peto ás minorías, e unha mostra máis de 
"rodillo" que quere impor o Partido de 
Fraga ... O señor de Vilalba quere gober
nar sen control, sen luz e taquígrafos, e 
facer calar á oposición, non permitíndolle 
a seguimento da súa política. Non só fan 
todo o contrario ó que esixen en Madrid, 
están rabenando os dereitos das minorías 
coma xa fixeron coa famosa "lei electo
ral". Ofrecemos unha ilustración de 
Xabier Domínguez aparecida no Diario 
16 de Galicia do 27 de xuño. 



INTERNACIONAL 

Unha organización mundial ó servicio da humanidade 

D
e Camboxa a El Salvador, pasan
do por Somalía, o Líbano, Ango
la ou a ex-Iugoslavia, 70.000 per

soas atenden hoxe en día as 13 misións 
de mantemento da paz a cargo da Organi
zación das Nacións Unidas (ONU). A 
presencia dos seus cascos azuis -solda
dos aportados voluntariamente por algúns 
dos países membros- é cada vez máis 
requirida no mundo cheo de insegurida
de, de miseria, de refuxiados, de fomen
tos; nun mundo que o último ano viu 
cómo 5 novas guerras se sumaban ás 25 
xa existentes. O soño da paz universal 
parece aínda distante, pese ás esperanzas 
suscitadas pola fin da guerra fría que 
dividía o mundo en bloques encabezados 
por Estados Unidos e a Unión Soviética. 
A ilusión dunha nova orde mundial na 
que, libre da ameaza nuclear, a humani
dade podería concentrar esforzos e recur
sos no progreso cara á democracia e o 
desenvolvemento económico, social e 
cultural, pronto esvaeu. 

O papel da ONU nesta nova situa
ción debería se-lo de garante da paz e da 
xu tiza na relacións entre as nacións. Os 
maí optimista creron mesmo que se ini-
ciaba amiño cara a unha especie de 
d 1 ra ia e g berno universais. Dado 

u a actividade económica choutan 
p r riba da fronteira estatais e que, cer
tamente, cada vez son máis os asuntos 
que nece itan de solucións planetarias 
- control do exceso de poboación, des
trucción do medio ambiente, desequili
brio entre Norte e Sur-, parece realmente 
nece ario dispoñer dun organismo con 
funcións e competencias a ese nivel mun
dial. Sen embargo, ¿reúne a actual ONU 
as condicións precisas para desempeñar 
tales labores en beneficio de toda a 
humanidade? 

Estructura e funcionamento das 
Nacións Unidas 

A circustancias nas que naceu a 
ONU son ben distintas ás de hoxe. Crea
da en 1945, a organización reflexa o 
re ultado da Segunda Guerra Mundial, 
que aquel ano remataba: os vencedores 
-E tados Unidos, a Unión Soviética 
(hoxe ub tituída por Rusia), Gran Breta-
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Misión: manta-la paz, non os intereses dos poderosos. 

ña, Francia e China- reservaron para si 
unha posición de privilexio na nacente 
institución destinada a promover un 
mundo pacífico, onde non fose posible un 
conflicto coma o que acababa de custar 
60 millóns de mortos. 

O máximo órgano das Nacións Uni
das é a Asemblea Xeral, que reúne anual
mente a tódolos membros (os fundadores 
foron 51 países, chegando xa ós 170; 
España ingresou en 1956) e só adopta 
condenas ou recomendacións. Coma as 
súas decisións non son de obrigado cum
primento, con frecuencia son ignoradas 
polos países afectados. 

O verdadeiro poder da ONU está no 
Consello de Seguridade, do que hoxe for
man parte 15 Estados, 10 dos cales vanse 
renovando cada dous anos, mentres os 
outros 5 -os citados vencedores da Gue
rra Mundial- son permanentes. Estes 
gozan dun privilexio aínda maior: cada 
un pode exercer sempre que lle conveña 
o dereito de veto sobre tódalas decisións, 
de modo que a oposición dun só deles 
anula calquera acordo tomado polos res
tantes. As Nacións Unidas asentan, por 
tanto, sobre unha desigualdade que outor-

ga o control do organismo a unha minoría 
dos seus membros. 

A organización complétase cun 
secretario xeral elixido por consenso, un 
Tribunal Internacional de Xustiza para 
resolve-los litixios entre os membros e 
unha serie de organismos especiais que 
traballan con éxito en campos coma a 
saúde (OMS), a axuda ós nenos (UNI
CEF) ou ós refuxiados (ACNUR), a edu
cación e a cultura (UNESCO), a alimen
tación (FAO) e moitos outros. 

Ó servicio dos poderosos 

Tanto a realidade actual, tan distinta 
da época fundacional, coma a experiencia 
do seu funcionamento na práctica, esixen 
unha fonda reforma da ONU. Fixémonos 
no cumprimento dos dous motivos bási
cos polos que se creou a institución: o 
mantemento da paz mundial, evitando o 
uso da forza coma medio de resolución 
dos conflictos entre os estados, e o 
fomento da cooperación internacional 
para promove-lo desenvolvemento e a 
mellora das condicións de vida en todo o 
planeta. Deixemos nesta ocasión este 
último aspecto, no que os evidentes e:> 



iMeu Oeus, que contraste! En Nicaragua, unha muller porta o debuxo da agonía de Xesús, e, de 
fondo, o espectro militar da marte. 

~ avances no poden oculta-la realidade 
de que as diferencias entre os países 

ricos e os pobres non deixaron medrar 
nos case 50 anos de vida da ONU, para 
centrarnos na salvagarda da paz. 

O arrepiante número de guerras, de 
asoballamentos duns pobos por outros, de 
réximes opresores, testemuñan o fracaso 
-con excepcións concretas- da ONU na 
prevención de conflictos. Claro que cóm
pre subliñar que, sen o seu labor, as cou
sas aínda irían peor en moitos casos. 

A falta de medios suficientes -case 
tódolos países deben maior ou menor 
cantidade das costas que lles correspon
den- e a imposibilidade de impoñerse a 
partes que queren seguir combatendo, 
son causa frecuente dos fracasos. Pero 
hai outra realidade tremendamente inxus
ta e que desprestixia á organización en 
gran parte do mundo: a desigualdade con 
que se tratan as situacións, dependendo 
da fortaleza ou debilidade do país afecta
do e do apoio que teña entre os membros 
permanentes do Consello de Seguridade. 
Así, por exemplo, Israel, con forte apoio 
estadounidense e occidental, non é obri
gado a cumpri-las varias resolucións que 
o condenan a devolve-los territorios ocu
pados ós palestinos; pero Iraq é inmedia
tamente castigado por non cumpri-las 
resolucións que lle tocan. É só un caso 

entre os numerosos que se poden expo
ñer. Ser amigo dos cinco grandes garante 
un trato preferente; o que ten opinións 
contrarias ou intereses que non coinciden 
cos daqueles, non pode esperar nada da 
ONU. 

Realmente, xunto a outras moi loa
bles, a ONU desempeña unha serie de fun
cións ó servicio dos seus membros máis 
poderosos. A miúdo serve de tapadeira a 
accións que só procuran a defensa dos 
intereses destas potencias, baixo o disfrace 
de axuda humanitaria ou remedio de 
inxustizas. Sobre todo Estados Unidos 
impón os criterios que máis · ue favorecen 
para mante-la súa posición de predominio 
no mundo; moitas veces -coma no recente 
e salvaxe bombardeo de Bagdad- busca 
un apoio posterior que lexitime actos ou 
decisións previos. A ONU actúa con 
demasiada frecuencia ó servicio dos máis 
ricos dos seus membros. 

Unha reforma necesaria 

U nha verdadeira nova orde mundial, 
na que se consideren os intereses de toda 
a humanidade e se busque o progreso 
global, só poderá vir pola renuncia dos 
Estados poderosos a impoñe-los seus cri
terios. Un organismo de auténtica repre
sentación mundial no que teñan a mesma 

categoría tódolos paíse , fomentos ou far
tos, pobres ou ricos, con tal de que e 
comprometan a respecta-los dereitos dos 
cidadáns e as regra de convivencia inter
nacional , é un instrumento nece aiio para 
conseguir un mundo harmonio o. Sendo 
complexo crealo de novo parece mái s 
doado acomete-las reformas precisas na 
actual ONU. 

As propo tas actuai céntran e en 
aumenta-lo número de membros do Con
sello de Segmidade, para reflexai· mellor a 
realidade actual do mundo. Hai quen pro
pón incluír a Alemaña e Xapón, perdedo
res da Gue1rn Mundial pero de gran pode-
1io económico hoxe; claro que iso suporía 
reafirma-lo Consello coma un club de 
ricos. Outros queren a presencia perma
nente de nacións de gran importancia 
demográfica coma Brasil , Nixeria e a 
India, co que se equilibraría de paso o 
repaito de postos entre o Primeiro Mundo 
e o Terceiro. Tamén se uxire dar entrada 
a organizacións rexionai coma a Organi
zación para a Unidade Africana (QUA) ou 
a Organización de E tados Americanos 
(OEA), para que esas zonas e tean mellor 
representadas, ou mesmo á organización 
non gobernamentais (ONG), máis de 5.000 
asociacións -300 millón de persoa - que 
traballan a prol dos de favorecido . 

Pero iso non abondaría. Só sería sig
nificativo un cambio que repre ena e o 
cumprimento de condición coma e ta " 

- abolición do dereiro de veto (aínda 
que parece difícil que o que o gozan 
renuncien a el). 

- toma das decisións colectivamente, 
en pé de igualdade, por tódolos países 
que respecten os dereitos dos homes e dos 
demais Estados e se comprometan reducir 
gastos militaros en favor doutros que con
tribúan ó progreso dos seus pobos e da 
humanidade. 

- establecemento dunhas normas cla
ras de obrigado cumprimento por todos e 
aplicables en tódolos casos. 

- se fose necesario facelo , interven
cións militares controladas colectivamente. 

- verdadeira política de prevención 
por medio de programas de desenvolve
mento nas zonas máis perigosas. Os con
flictos evitaranse só cando desaparezan as 
causas reais que os orixinan: a miseria, a 
incultura, a inxustiza. 

XABIER R. MADRIÑÁN 
CATEDRÁTICO DE HISTORIA 



REPORTAXE 

E
a un domingo de xuño. Ía moito 
almizo e o sol picaba cando se 

asomaba de entre as nubes. Varios 
amigos de Moncho Valcarce organizaran 
unha romaxe na ermida de San Cosme, 
en Sésamo, a parroquia onde aquel crego 
enxoito e apaixonado descubrira a facia
na de Deus nas loitas dos labregos por 
un futuro de seu. 

E alá estivemos e celebramos. E celebra
mos de vagar a lembranza e a presencia 
daquel militante místico, daquel home 
que con tanta elegancia e naturalidade 
fixo, no seu camiño vital, a síntese entre 
fe cristiá e compromiso nacionalista. 

E había, como cómpre, xente de pensa
mento diverso. E como a cousa se presta
ba e a figura de Moncho dá para moito 
reflexionar e outro tanto conversar, seica 
houbo un diálogo tal que así, ou pareci
do, entre un crente e un agnóstico, ámbo
los de boa intención, con querencias para 
o defunto e un esf orza compartido porque 
Galicia e as súas clases máis marxinadas 
acaden vida e dignidade. 

- Moi mal llo fixeron pasar a 
Moncho os que mandan na lgrexa. 

- Pois non che é cousa nova. A His
toria e ta vén e repetindo. É como se 
ne e medio ambiente se creasen formas 
de vida ue de poi a Institución non 
atura, aínd que, curio amente, eses 
"marxi nad " n, por a í dicilo, os seus 

1 gro. 

- De tódalas maneiras son moitas 
as enerxías gastadas por esta xente nesa 
guerra que a min me parece sen sentido. 

- Si, e cadra porque ti non descu
briche nin experimentaches o ca el. Pero 
se ri descobres que hai un tesouro agacha
do, algo de gran valor, unha reserva de 
autenticidade que se vai transmitindo gra
cias e a pesar desa Institución, .... pois 
empezas a toma-las causas con certo 
humor, consideras que eses señores que 
fan carreira na Igrexa coma o que a fai na 
Xunta, no Corte Inglés ou no PSOE, non 
son quen, non che din nada, non son en 
absoluto os teus intermediarios con nin
guén e menos con Deus; sonche coma 
funcionarios do Estado Vaticano, pero 
non guieiros, non teñen autoridade espiri
tual, nin moral ... resultan patéticos nunha 
ociedade cada vez máis secularizada, 

máis autónoma do seu control. 
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Parolando no ·san Cosme 

- Pero coartan e toman partido. 
Non son tan inofensivos cando Moncho, 
que saíra concelleiro polo B.N.P.G., foi 
substituído por decreto na súa parro
quia de Sésamo e, por poñer un caso, o 
alcalde de Cospeito por A.P. era un 
párroco en exercicio ó que se deixou 
estar por moito máis tempo, ata que a 
cousa xa era escandalosa. 

- Non digo que sexan inofensivos, 
digo que non teñen creto, que van de bom
beiros apagalumes, porque a fe que, a 
pesar de todo, transmite a lgrexa, quéima
lles nas mans, rómpelle-los esquemas, ... 

- Si pero maiormente a fe relixiosa 
é empregada polo poder coma freo de 
todo movemento de transformación ... 

- O poder usará todo o que se lle 
poña a man para perpetuarse. Pero eso 
que dis a min sóame a pensamento feito, 
conxelado no tempo, un cliché dunha cul
tura de esquerda ancorada na Europa do 
século pasado. Por unha parte está toda a 
historia recente do movemento revolucio
nario mundial. ¿Que me dis da aportación 
cristiá á revolución sandinista, ó move
mento pacifista europeo, ós procesos de 
liberación africanos, ... ? ¿Que hai do 
movemento de comunidades de base, das 
organizacións que educaron a centos de 

líderes da esquerda no Estado Español, 
Francia, Italia e Portugal, ... Non só é 
Mancho, a el hai que encadralo dentro 
dunha gran transformación no pensamen
to e na vida de miles de crentes que se 
revolveron contra a mentira da relixión 
servil e alienante. Entre outras causas, 
gracias ó pao do amigo Marx, pero sobre 
todo por unha simple, e limpa de prexuí
zo s, relectura da vida e significado de 
Xesús, que foi o maior crítico da relixión 
e que, por certo, non morreu na cama. 

SER NACIONALISTA "POR CULPA 
DAFE" 

- Si, non deixa de resultar chocan
te para min que a fe se poida chegar a 
vivir desa maneira. A miña experiencia, 
primeiro coma persoa e despois coma 
militante nacionalista de esquerda, arre
doume de toda experiencia desde tipo. 
Pode ser unha c0:estión de ambiente, ou 
quizais deso que dis de cultura herdada 
nas organizacións da esquerda euro
pea .... ; o caso é que nunca sentín a nece
sidade da fe relixiosa para a miña mili
tancia; máis ben teño, ou quizais tiña 
máis ca teño, a impresión de que esa fe 
podería ser un lastre, un peso inútil, ... o 
que che dicía antes, unha batalla absur
da, unha perda de enerxía. r::::::> 



¡ arredor do Nacionalismo 
e:> - Home, ... non se trata dunha 
necesidade. Como dicía un bo teólogo aí 
atrás, a fe é gratuíta, ... pero non superflua. 
Non é un privilexio necesario. Éche algo 
que en certa maneira vén dado, e que a 
pouco que se cultive non marre. O que 
desde logo non é, é unha carga. E quen o 
vive coma carga, ... malo. Concretamente, 
no aquí e agora de Galicia, a fe cristiá 
pode ser unha enorme axuda para non trai
zoarse, para ser consecuente e firme, entre 
outras causas, nun compromiso con esa 
causa xusta que é a defensa da dignidade 
dun pobo secularmente desprezado, coa 
identidade roubada, expoliado, convertido 
en clase obreira da Europa da~ fii'ttura, .... 
mira que che digo, coido que unha fe sin
cera aquí axuda a ser nacionalista. 

PREXUÍZOS 

- Pois non é esa a impresión que 
tiraría calquera observador ... E despois 
ten en conta unha cousa que sempre me 
chamou a atención, ... non é o caso de 
Moncho, pero hai unha certa tendencia 
nos cristiáns progresistas a non acabar 
de mollarse de todo, a manter unha certa 
distancia, unha certa ... ¿neutralidade? .... 
¡Ah!, e outra cousa, falando de tenden
cias, unha certa inclinación a monta-los 
seos propios "rollos" e non acabar de 

galaxia 

intergrarse a fondo 
nas organizacións 
plurais .... 

-Pode ser, ... e 
pode ser que sexa un 
sinal de insegurida
de, unha insegurida
de causada en boa 
parte pola pouca 
acollida que atopa 
un crente nas orga
nizacións naciona
listas e de esquerda. 
Parece mentira, pero 
os prexuízos pesan 
moito. Houbo moito 
ateísmo adolescente, 
doutrinario, empre
gado coma bandeira 
de auténtico progre
sismo. Coma sinal 
de "pedigree". Non 
hai tanto, e aínda agora, un crente nunha 
destas organizacións parecía que tiña que 
entrar e permanecer pedindo desculpas 
pola súa teimuda "alienación", ou ben, 
traizoarse si mesmo, e pasar a ser un ateo 
como Deus manda, ou, mellar dito, como 
manda, se é o caso, o Comité Central. Sei 
dalgún caso en que un militante destes 
fetén, para "desalienar" á súa moza, que 

conservaba, coitada, unha certa vivencia 
relixiosa, presionábaa, tal cal cho canto, a 
dispensando, cagarse nas súas crenzas. 

- E ¿deixou a militancia? 

- Non, deixou ó mozo. E quedou 
ben colgado dela, por certo. 

- ¿E pensas que segue ese, diga
mos, ambiente? Porque hoxe aquí, e:> 

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disi
dencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia 
á Igrexa galega do noso tempo. 

ga 
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REPORTAXE 

~ sen ir roáis lonxe, lembrando a 
Moncho Valcarce, hóuboche un 
ambiente de convivencia, intercambio e 
respecto mutuo, ... houbo unha misa, 
sinxela e agradable, aínda que a chuvia 
estivo a piques de botala a perder ... a 
mio lembroume moito a esas Romaxes 
de Crentes que organiza IRIMIA, polo 
menos a unha que eu fun alá no lucio. 

- Pois algo daquelo queda, non pen
ses. Non hai moito unha formación nacio
nalista de esquerda, e ti ben sabes do que 
falo , constituíase e definíase na súa propos
ta sensata e cambiouse esa definición por 
"laica", que é ben distinto. Por suposto que 
o talante vai cambiando gracias ó encontro 
entre crentes e non crentes abertos ó diálo
go e o traballo en común sen dogmatismos 
nin ectari smo s. Nese cambio inflúen 
moito as experiencias concretas, xentes 
coma Moncho, as Comunidades cristiás de 
base, IRIMIA, a Asemblea de Crentes ... 

IDEAS RELIXIOSAS: A SÚA 
IMPORTANCIA POLÍTICA 

- Home ti saberalo mellor, pero así 
visto desde fóra, hai moita xente nacio
nalista que lle custa, mirando a historia 
da Igrexa deste país, sempre cacique
ando e españoleando, crer eso de que a 
fe cristiá é un ha axuda para o compro
mi o activo ne ta liña. 

li gam 
n d ante . Hai unha fe 

1 xica. E hai tamén unha 

reserva de autentici
dade imposible de 
manipular polo 
poder. De aí beben 
os místicos e os pro
fe tas coma Ernesto 
Cardenal ou Mon
cho Valcarce. A 
imaxe de Deus con
vencional está chea 
de paganismos que 
serven ó poder. Crer 
que Deus é un Gran 
Monarca Todopode
roso funciona para 
mante-las estructu
ras de opresión, 
desde o leito á Tira
nía. Pero crer que a 
única imaxe cristiá 
de Deus nace nun 
axu stizado resulta 
profundamente 
revolucionario. Crer que hai dúas realida
des: unha sagrada, afastada e intanxible e 
outra histórica, pecaminosa e despreza
ble, pode funcionar moi ben para manter 
á xente caladiña e resignada, pero crer 
nun Deus ó que hai que descubrir na his
toria da Liberación, nesa espiral da que 
falaba Moncho, é ben distinto . E etc, 
etc, .. . ¡vamos!, que a cousa che está moi 
distorsionada. 

- Si, pero hai un aquel de falso uni
versalismo no discurso de moitos cren

tes progres; non se 
acaba de ver clara a 
razón nacionalista. 
E nótase en cousas 
coma o idioma. 

- Pois non será 
precisamente pola 
traxectoria de Xesús 
o Galileo, que, entre 
outras cousas, nor
malizou na súa vida a 
lingua dos pailáns e 
da clase traballadora 
do seu tempo, a "lin
gua" B, o arameo. De 
todas maneiras, o 
nacionalismo que se 
concluiría coma esi
xencia da fe tampou
co é un nacionalismo 
calquera. Será sem
pre un nacionalismo 

aberto, máis preocupado da xente que das 
purezas ideolóxicas, as loitas internas por 
ridículas parcelas de predominio, a obse
sión por "controlar tódolos procesos". Non 
valería un nacionalismo que se absolutiza
se, que se fixese prepotente e dominador, 
expansionista. Ou un nacionalismo que 
usase os seus sinais de identidade sectaria
mente, clasificando ó persoal, elaborando 
listas negras, dividindo a nación en bos e 
malos, en liña correcta e desviados. O que 
che dicía antes, para dogmatismos e secta
rimos xa nos chega con outros. 

- E a mio tamén me ahonda co 
que teño pasado deso. Na nosa peque
na historia haiche ben exemplos. Afor
tunadamente observo en moita xente 
da nosa, outra madureza, aínda que 
queden trazos por aí... e feridas sen 
sandar ,... moitas cousas se explicarían 
se desemos mirado as feridas interiores 
dalgún que outro. 

- Claro , claro e que para eso se 
inventou o sacramento do perdón, cole
ga ... . que tes que ir ó catecismo, que cho 
digo eu ... 

- Déixate de lerias ... 
E como empezaban a caer pingas 

con tamaño de pingallo, foron deixando 
estar a cousa, mentres corrían a acobi
llarse debaixo do tenderete da pulpeira, 
ou polbeira, ou como se diga. 

D.L.M. 



ECOLOXÍA 

O consumo da auga 

A auga é o ben básico para o 
desen~olvemento das socieda
des. O longo da historia, os 

asentamentos de poboación fixéronse a 
carón dos ríos e, cada vez máis, a auga 
estase a converter nun sinal de desen
volvemento dos pobos. 

Cómpre nem
bargantes saber que 
son ricos aquele s 
países que consu
men moita auga, 
non aqueles que 
teñen máis recursos. 
Soamente así com
prenderemos o para
doxal de que certos 
países con moitos 
recursos, coma 
Irlanda ou Galicia, 
sexan pobres 
namentres que Cata
luña ou Levante, sen 
os nosos recursos, 
resultan ser máis 
ricos. 

País de auga 

Un país coma o 
noso, que ten recur
sos por riba de 
7.000 metros cúbi
cos por habitante e ano pódese chamar 
un país de auga. Os países desenvolvi
dos precisan máis de 1.500 
m 3/hab./ano. Os EEUU consumen 
2.300 m3/hab./ano e Europa ó redor 
dos 3.000 m3/hab./ano. Esto significa 
que reunímo-las condicións para ser 
un país ben industrializado, se recolle
mo s toda a auga que nos chega e a 
empregamos axeitadamente na nosa 
industrialización. 

Auga e desenvolvemento 

A auga consúmese na industria: 
fabricar un automóbil gasta 450.000 
litros. Empregámola na agricultura: 
para obter 100 gramos de cereais precí
sase de 10.000 litros. Finalmente úsase 

na vida doméstica: unha familia consu
me 10-20 m3/mes. Como se ve consu
mimos moita auga e esta vai íntima
mente ligada ó desenvolvemento. 

Un país desenvolvido é aquel que 
consume racionalmente dos seus recur-

sos hídricos. Dos 3.000 m3/hab./ano 
dun país desenvolvido europeo aproxi
madamente entre 60-70% (uns 2.000 
m3

) consúmense na agricultura, na 
obtención dos alimentos; entre 20-30% 
(800 m3

) empregánse na industria, reci
clando a auga usada; sobre o 8-10% 
(uns 200 m3

) é o consumo familiar en 
hixiene e alimentación. 

Galicia conta con abondosos recur
sos e, nembargantes, está moi pouco e 
mal industrializada. 

Abusar da auga 

Galicia debería estar harmonica
mente industrializada e, malfadada
mente está pouco e mal industrializa-

da. Estamos tan acostumados a te-la 
auga de regalo, é tan abondosa, que 
non lle damos ningún aprecio, e peor, 
consentimos que e utilice mal e 
mesmo que se abuse dela. O resultado 
é que non soamente non se instalan 
industrias brancas das que crean moi

tos postos de traballo, 
enón que ademais, a 

industrias que se 
montan deterioran o 
medio, abusan das 
augas, estragan os 
ríos, etc. 

Como mostra do 
inaxeitado uso da auga 
industrial citarei algún 
exemplo de industrias 
que estragaron gran 
parte dos no sos ríos: 
O río Ulla estragado 
pola mineiría de Touro 
e a fábrica de curtidos 
de Padrón. A planta de 
celulosa e cloro/sosa 
en Pontevedra que 
estragou o Lérez. A 
fábricas de lousa de 
Valdeorras que de tro
zou o Sil, ... 

Se queremos ser 
un país desenvolvido 

ternos que busca-la racionalización do 
consumo das nosas augas. Debemos 
escomenzar por respecta-los nosos ríos, 
por consumir axeitadamente a auga, 
empregada con mesura na rega, non 
contamina-los ríos, etc. 

Despois poderemos pedidles ás 
industrias que consuman axeitadamente 
a auga. Finalmente será o momento de 
esixir das autoridades a racional indus
trialización do país. 

A auga está xa deixando de ser un 
ben de uso e estase a converter nun ben 
de cambio. 

MANOLO R. BERMEJO 
Catedrático de Química Inorgánica 
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OS DÍAS E AS FESTAS 

Xullo tamén se coñece polo "mes da 
seitura", porque é cando se calle o centeo 
-o pan-. Días arriba, días abaixo, as pri
meiras egas empezan polo San Xoán, 
dependendo -claro está- da situación 
xeográfica do lugar. Agora xa é historia, 
pero aínda haberá uns cincuenta anos, por 
tales datas as cuadrillas dos nasos seitu
reiros saían cara a Castela e a León, e 
máis lonxe, levando as fauces coma úni-

• cas ferramentas de traballo. 

-"¡Que ruxa o ferro!"-, era un dos 
berros que máis se escoitaba nalgunhas 
zonas, incitando unhas cuadrillas a 
outras. Pero tampouco faltaban as can
cións, os cantos, nin tampouco o amor 
que empezaba a xermolar entre algunha 
segadora e un atador, ... 

Sempre se tivo como un dos labores 
máis duros do campo, por terse que facer 
ó sol, no verán. Anque predominaban os 
homes, tamén había cuadrillas mixtas, e 
mesmo de só mulleres. O normal era que 
fo en o varóns os que segasen, rnentres 
que ela ataban a gavelas ou monllos, 
pero tamén e daba o caso contrario: de 
que dúas ega en e un atase. 

Aínda que se ementa algún centeo 
(insignifi ante se o comparamos con 
untan ), ag ra n a trilladora ou ega
d ra, m cánica a que fan o traballo, 
s parand ó me mo tempo a palla do 
gran. Sabemo de ca o illados que 

"Segadores". Debuxo de Luís Seoane, 1951 

A sega ou seitura 

Gladio González Pérez 
Museo do Pobo Galega 

Esta é a praia onde se poñen morenos os labregos durante o verán 

mallan co manle (ou malle), pero son moi 
contados e non máis que para colleitas 
pequenas, non quedando xa nada das 
mallas colectivas, nas que participaban 
varios homes, dándolle ritmicamente ó 
cereal. 

Castela: unha anécdota 

No século XVIII dicía o erudito Juan 
de Iriarte, que 

Si el gallego dejase de ir a Castilla, 
Castilla se queda sin mies ni Misa. 

Era certo. Se os nasos devanceiros 
non ti vesen que ir 
ás segas forzados 
pola necesidade, 
de seguro que a 
-., i tuación de Cas
t e la -e o mesmo 
cómpre dicir de 
León- sería moi 
outra no que atin
x e á agricultura. 
Sen "mies" 
( colleita), porque 
eles eran os que a 
apañaban; e sen 
misa, porque 
moitas veces des
prazábase case 
toda a parroquia, 
sen faltar tampou
co o crego. 

Canta G. Borrow (1) ("D. Jorgito o 
inglés"), que percorreu a península polos 
anos 1836-38 vendendo biblias protestan
tes, un caso sumamente curioso vencella
do cos nasos segadores: A xente de Villa
seca (de la Sagra) é amable e cortés; 
cando se dirixen a un forasteiro fálanlle 
a berros e en galego. 

-¡En galega!- exclamei. 

-Todos saben unhas cantas verbas 
de galega adeprendidas dos que baixan 
tódolos anos a segar, e como o galega é 
a única lingua estraña que coñecen, 
emprégana por cortesía ó dirixirse a un 
estranxeiro ( 1 ). 

Os nasos segadores eran os únicos 
estranxeiros, segundo parece, que chega
ban ata esta vila toledana. 

Coma outros moitos labores campe
siños, a sega ou seitura tradicional é un 
recordo do pasado, pois o que queda 
agora xa non són máis que restos insig
nificantes que din moi pouco ou nada 
do que era antano, cando o centeo e o 
trigo había que recolleitalos coa fouce, 
e o primeiro era a base da nosa manten
za. 

(1) The Bible in Spain ... Londres, 1843. Hai varias 
ediciós castelás: La Biblia en España, introdu., 
trad . e notas de M. Azaña, III Madrid, s.d ., P. 111. 
Acaba de aparecer en galego a parte que corres
ponde a Galicia. 
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Así nacen a pascua (Ex 12) 

Xa antes de Moisés sucedía 
isto: na primavera o deserto 
ponse quente e a herba empe
za a secar. Entón os pastores 
teñen que se poñer en camiño 
cara a outros lugares onde 
poidan atapar auga. Pero o 
camiño está cheo de perigos e 
os pastores atribuíanllos a un 
ser maligno que lle chamaban 
o Exterminador. Sacrificában- Os pastores sacrificaban un año cando principiaba 

lle un año ó deus do pai para a primavera. 

que camiñase de guieiro diante deles.(1) 

10 Señor díxolles en Exipto a Moisés e a Aharón: mTeredes este mes polo pri
meiro dos meses, o mes principal de todo o ano. 3Dicídelle a toda a comunidade 
de Israel: No día dez deste mes que cada un busque un año por familia e por 
casa.( ... ) 1Colleréde-lo sangue e mollaredes con el as xambas e o dintel das casas 
nas que se vai comer. (2) 

Este rito de Paso ou Pascua hai que realiza/o non sentado confortablemente 
senón coa actitude de quen se dispón a un camiño de liberación: 

11Comerédelo deste xeito: a cintura cinguida, as sandalias nos pés, o caxato na 
man. Comerédelo ás présas, pois é a Pascua do Señor. 12Esa noite pasarei eu por 
todo o Exipto e ferirei de morte tódolos primoxénitos, desde os dos homes ata os 
do gando. Farei cumprida xustiza con tódolos deuses de Exipto. Eu, o Señor. 130 
sangue será o sinal das casas onde vós habitarles. En vendo o sangue, pasarei sen 
me deter, e así, cando eu tira o Exipto, non vos tocará a vós a praga extermina
dora. 14Este día quedaravos na memoria e faredes nel festa ó Señor. Será festa de 
precepto por tódalas xeracións. (3) 

Os cananeos, antes de entraren os hebreos na Terra prometida, Palestina, 
celebraban a festa de aninovo, tamén na primavera, ofrecendo a primeira 
gavela de orxo ou cebada. Cando os hebreos entraron en Canaán e se foron 
facendo labregos, asumiron esta festa cananea dos Ázimos historificándoa: 
referíndoa á historia da liberación de Exipto. Fórono facendo paseniño, 
froito dunha reflexión que enriquece u a fe de Israel. 

15Sete días seguidos comeredes pans ázimos. Desde o primeiro día botaréde-lo léve

A primeira gaveta do pan era ofrendada polos 
labregos 

do das casas, pois o que coma pan 
fermentado entre o primeiro día e o 
sétimo será excluído de Israel. ( 4) 

A nasa Pascua e Cristo, dilles 
Paulo ós corintios: 

"Purificádevos do vello fermento, 
para serdes unha masa nova, coma 
pans ázimos que sodes. Pois o noso 
año pascual, Cristo, xa foi inmola
do" (1 Co 5,7) 

Xosé Chao Rego 

1 Nesta narración mistúranse dúas fes
tas diferentes: unha de pastores semi
nómadas que cando lles chega a prima
vera, e con ela o aninovo acrifican un 
año. Esta festa do Pa o ou Pascua é 
ante1ior a Moisés, e indicaba o inicio 
da trashumancia cada ano. Por outra 
parte está a festa do labrego a 
sedentarios en Canaán, que é a fe ta 
dos Ázimos, cando ofrecen a primicias 
dos froitos da terra. Israel, que foi pri
meiro un pobo pastor tra humante e 
logo labrego sedentario, fundiu as dúas 
festas nunha. 

2 O sangue en Israel tiña unha forza 
máxica porque nel residía a vida. Untan 
con el os paos das tendas de campaña 
coma rito máxico contra o Destructor. 
Pero dende Moisés este rito é historifi
cado, é dicir, entendido dende a histmia 
de liberación. Para un cristián, ademais, 
está avalado pola Pascua de Cristo. 
Polo demais, o relato pascual do Éxodo 
xa está elaborado pola tradición sacer
dotal ou fonte P que organiza toda unha 
lexislación arredor desta festa. 

3 Xa se ve aquí a influencia do código 
sacerdotal mandando as festas de pre
cepto e tódolos ritos precisos que non 
aparecen na nosa lectura porque brinca
mos sobre o texto da Biblia por mor da 
brevidade. Contrasta e te código sacer
dotal coa linguaxe antropomórfica do 
relato orixinal no que deus precisa de 
sinais externos -o sangue nas porta da 
casas-, para recoñecer "ós seus". Ben 
se adiviña que detrás desta narración 
está o feíto máxico de untaren os pa ta
res os paos das tendas de campaña. 

4 O carácter rigoroso deste precepto 
sacerdotal ten unha explicación estraña 
para nosoutros: eles pensaban que o 
ano vello morría e que levaba consigo 
as miasmas ou podremia; resultaria 
fatal que fosen traspasadas ó novo ano. 
Como o fermento ou lévedo se facía 
con pan vello xa balorecido -con balor 
ou mofo-, tiñan medo a que a contami
nación máxica pasase dun ano para o 
outro, por iso durante unha semana 
comían galletas cocidas sen levedar. Os 
profetas berraban a favor dun corazón 
ázimo, espiritualizando este rito. Os 
católicos non deberíamos empeñarnos 
en que o pan eucarístico sexa necesa
riamente ázimo, porque xa non estamos 
nunha mentalidade máxica, senón sim
bólica. 
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UTOPÍA 

E que non falte o humor 

Atribúeselle ó grande e serio, 
formalísimo teólogo alemán Karl 
Rahner, esta frase que non dixo 
Voltaire: "Todos ternos paxaros na 
cabeza, pero algúns pensan que é 
o Espírito Santo". 

¿E que pensará este bispo ale
mán da foto? De momento, parece 
que non as ten todas consigo. En 
plena bendición ó aire libre, a 
xente bótase a rir. El, un pouco 
amoucado, supoñemos. 

Pero a pomba coñece o seu 
posto: non dentro da cabeza de 
monseñor, coma un paxaro máis, 
senón enriba da mitra. Iso é o que 
provoca o sorriso pícaro dos fre
gueses, incluídos monxas e cre
gos. 

Pero como a pomba está en 
transo de voar, un diácono -que 
pra algo han servir- bota man 
dunha pombiña de recambio, que 
saca da gaiola. ¡Non se vale! ¿O 
Espírito engaiolado? 

Monseñor seica non carece do 
sentido do humor e decátase da 
situación. A partir desta imaxe 
poi da que el mesmo relativice o 
seu maxisterio. 

Quen de certo estivo inspirado 
foi o fotógrafo. 

Este número de lrimia está subvencionado pola 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA UNTA 
DE GALICIA rrh1 

o DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
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Cristáos Galegos dirigem 
convite aos seus irmáos e 

irmás de Portugal 

Venham a nossa 'Romaxe', 
dia 11 de Setembro 
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O Viso xa está a punto 
Durante este curso, o equipo responsa

ble da preparación da Romaxe de Crentes 
Galegas tivo unha media ducia de xuntan
zas na parroquia ourensá de Bande con 
xente daquela comarca para ir artellando a 
XVI Romaxe; hase celebrar no monte da 
N osa Señora do Viso, da parroquia de 
Lobeira, o 11 de setembro. 

Afnda que faltan dúas ou tres reunións 
para poñe-la Romaxe a punto, parece que 
as causas van de seu, como se verificou na 
reunión do domingo 27 de xuño. Non 
resulta ocioso que o irimego ou o eventual 
romeiro caía na conta de que a festa da que 
vai ser partícipe require unha longa e labo
riosa preparación. 

Como xa se dixo aquí noutros números, Romaxe do Viso 

esta Romaxe foi pensada parn celebra-lo 
Camiño Portugués a Santiago e procurar un 
achegamento dos irimegos a Portugal, e dos 
romeiros portugueses que poidan vir, ó coñe
cemento de Galicia. O lema que vai no 
medallón de Sargadelos é este: Vainas 
facendo o camiño. Que é tanto como afirmar 
que non facemos nós o camiño, senón que el 
é unha ocasión que se nos brinda: unha gra
cia. Algo que nos transfmma. 

Por certo que houbo algúns organizado
res que insistiron, un ano máis, en acon ellar 
ós que organicen as viaxes en autobuses para 
que teñan a preocupación de poñer pancartas 
neles anunciando a Romaxe e o lugar de pro
cedencia dos romeiros, por mor de ir emen
tando polas estradas de Galicia a noticia. 

Pensando en Asturias 
Como cada ano na Romaxe se anun

cia o lugar da próxima, xa ti vemos dúas 
reunións con xente de Ribadeo por ver se 

Mapa que inclúe os conce/los de Asturias nos 
que se fata galega 

o ano 1994 puidese ser alí, no fermoso 
monte de Santa Cruz, a Romaxe número 
17. Trataríase de realizar un achegamento 
ó país asturiano, de tanta relación cultural 
e histórica con Galicia, ata o punto de que 
o refrán afirma que galegas e asturianos 
somos primos irmáns. 

Esta Romaxe correspondería ó 1 O de 
setembro de 1994 e pensouse que o lema 
podería ser aquel verso de Celso Emilio 
Ferreiro do Poema Irmáns que afirma: 
Coma un irmán che falo. 

Como en Asturias hai uns cantos con
cellos nos que se fala galega -nada menos 
ca 18-, e algúns asturianos están en con
tacto con galegas en orde a unha promo
ción da fala común neses territorios, esta
mos pendentes dunha xuntanza neste mes 
de xullo para ver de colaborarmos na pre
paración da vindeira Romaxe e na súa rea
lización. 

Adiantamos aquí o deseño do que 
podería ser, perfeccionado, o medallón de 

Bocexo, imperfecto aínda, da posible Romaxe 
en Ribadeo 

Sargadelos, e que, en principio, recibiu o 
visto bo, coma anteproxecto, na reunión 
que tivemos en Ribadeo o domingo 20 de 
xuño. Quen queira opinar, que nos escri
ba. 



FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (11) 
Hipérboles simpáticas 

Hai tamén hipérboles simpáticas. 
A í, para falar dun mentireiro, dici
mos que por cada verdade que di cáe
lle un dente e inda os ten todos. A 
frase corre tamén substituíndo o dente 
polos olios ou (na Peroxa en Ourense) 
polos ombros e remata: e inda ten os 
dous. 

E do que sempre está a beber viño 
dise que ten a cama na taberna ou 
que pecha tódolos bares pola noite. 

Outras veces ós que presumen de 
matóns dicímoslles, para rebaixar 
tamaña grandeza, que matan sete 
dunha vez. Ou asegurámoslles que 
coma eles había un na miña terra e 
morreu atado a un pé de millo. 

E como exemplo de ameaza 
hiperbólica ternos esta de Cazás 
(Vilalba): se che dou unha torta, 
morres de Jame no aire ou levas 
bocadillos pró viaxe. 

Pra mover iso haille que pedir 
permiso ó enterrador, din os meus 
pais, cando o que hai que mover é 
moi pesado. 

Hai tamén formas simpáticas de 
engrandecer a quen queremos. Infor
moume Callarte Docampo que no 
Ribeiro din que Ese plancha un ovo 
e frite unha camisa, para dicir que é 
tan mañoso que fai incluso os impo
sibles. 

É seguro que os lectores de lrimia 
saben outras como estas. Agradecerei 
que as comuniquen. 

¡Non se confunda o irimego! Esta non vos é a Romaxe de Crentes Galegas 
de 1991. Non. Alío protagonista foi o pobo e non houbo discursos: Aquí, xa se 
ve. Alí a Eucaristía foi o centro da celebración; aquí, a misa un rito ó servicio 
dun partido. Dou nacionalismos ben distintos: un confesional, nacional-catoli
ci mo, outro confe ante, galeguista. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Se de popularidade 
seica Clinton anda mal. 

parece que aló o remedio 
é facer algo bestial. 

2. Disque polo mes de abril 
fixo Bush algo moi feo, 

pois foise o ex-presidente 
a Kuwait de paseo. 

3. Cando mandaba no mundo 
fixo a guerra pra pór fin 

ó réxime de Iraq 
contra Sadam Husein. 

4. Foi esa guerra do Golfo 
verdadeira golfería 

na que Estados Unidos 
amosou gran chulería. 

5. Míster Bush co seu paseo 
puxo o asunto ben doado: 

os iraquís argallaron 
polo visto un atentado. 

6. Bill Clinton tardou dous meses 
e iso non foi por paciencia. 

Calculou cando dar morte 
para a súa comenencia. 

7. Desprezando o dereito 
e a norma internacional 

vintetrés mísiles lanza 
causando morte infernal. 

8. Agora, tralo desastre 
xa medrou a súa fama 

e así o pobo ianqui 
énchese de mesta lama. 

9. Gaña o malo do Oeste 
e o peor: o mundo enteiro 

aplaude a decisión 
do Tío Sam, Gran Vaqueiro. 

10. O gobemo español 
afirma con gran cinismo 

que a faena ame1icana 
era contra o terrorismo. 

11. Como se terror non fose 
o cabreo que lle pilla 

a USA para levantarlle 
a Clinton a paletilla. 

12. Cos árabes protestamos 
a cínica crueldade 

da podre Europa que amosa 
a súa complicidade. 




