.....
,....

"'="
01

Z

o~
O)

'-

.o
E a>
T"""

Q)

"'O

Q) o

en

g

•en'-°'
.o o..
-

-

><
o

z

<(

Q) ::::J
"'O ..........,
:::::i

o

C\l

o
~

81.()
'º

Q)

.....

e

>

REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

O TRASNO

Irimia ¿é agresiva?

Daniel López Muñoz

15 % do I.R.P.F.
Existe entre nós unha especie de suposición
indiscutible de que todo tipo de agresividades se
opón á caridade cristiá. Como a cuestión é tan interesante coma delicada, parécenos conveniente
someter á consideración dos lectores estas reflexións do catedrático xesuíta Carlos Domínguez
Morano, estudioso da psicoloxía da relixión. Velaquí
o seu texto:
"Se os cristiáns parecen moitas veces asfixiados
pola culpa en torno á problemática sexual, moito
máis problema, anque non o semelle, parecen ocasionárlle-los sentimentos agresivos. Prodúcese con
frecuencia dabondo unha auténtica negación desta
dimensión da vida, que non se ha identificar sen
máis coa destructividade, o atropelo ou a crueldade.
O conflicto, a loita, a violencia (de calquera xeito
que esta se queira entender) son sistematicamente
negados, ás veces mesmo antes de ser identificados, recoñecidos na súa existencia e valorados críticamente. Séguese así un modo de proceder que,
certamente, non advertimos na conducta de Xesús
tal como nola describen os evanxeos.
Alí xorden innumerables conflictos, fundamentalmente co poder relixioso, e ponse de manifesto que
"o reino dos ceos sofre violencia, e os violentos han
conquistalo" (Mt 11, 12).
O resultado desta negación sistemática de todo
compoñente agresivo non é nada insignificante:
opera unha dulcificación bastante empachosa da
mensaxe evanxélica e, o que é máis grave, unha falsificación importante da mesma. O amor total, o
amor "químicamente puro", resulta unha falacia e
unha coartada para nega-la dimensión esencialmente conflictiva da realidade e da sociedade na que
vivimos inmersos.
Por outra parte, a agresividade negada só parece dispoñer dun camiño na vida de moitos crentes: a
súa reconversión sobre as súas propias persoas en
forma de sentimento de culpa. Ou algo peor aínda: a
violencia fronte ós que non participan na mesma
crenza absolutizada".
Ata aquí o profesor. A nosoutros quédanos un
longo camiño de reflexión. O mandato evanxélico do
amor é primordial, pero pode xurdi-la sospeita de se
as invocacións tan frecuentes da "caridade cristiá"
non será unha argallada do poder para que nada se
mova e todo siga igual. O que o autor di dános que
pensar e parécenos difícil non outorgarlle creta ás
súas palabras, que para moitos poden mesmo ser
sorprendentes.

Andan a voltas co 15%
do imposto da Renda.
Actualmente todo o retido e declarado vai ó Ministerio da Facenda, e pasa a formar parte dos Presupostos
do Estado. O Goberno central recada en todo o Estado
e o Parlamento e o Goberno
de Madrid distribúen. Os
galegos sabemos que esa
distribución é como é, e o
glorioso 92 foi a última, que
non derradeira, demostración
¿Calé a alternativa?
A Generalitat de Cataluña quere recadar e organizar
de seu, directamente, o 15%
de todo o que pagan os cataláns. Apoian a idea, logo, de
que se ceda ás autonomías
a recadacíón e o emprego do
15% do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas.
E o gQberno de Felipe González, en minoría nas Cortes,
necesita de Pujol.
Pero resulta evidente
que un 15% do recadado en
Cataluña, poñamos por caso,
non se parece en nada a un
15% do recadado en Galicia.
Son 124.558 millóns de
pesetas catalanas contra
25.662 millóns de pesetas
galegas, que, ó cambio,
tanto teñen, porque a peseta
de momento vale igual en
Corrubedo que en San Boi
de Llobregat.
E fálase de medidas
amortecedoras porque ese
desigualamento, que medra-

ría de ano en ano, veo todo o
mundo. Todo o mundo, ollo,
agás Sánchez Presedo,
sempre entusiasta defensor
do que pretendan os seus
xefes de alén de Pedrafita.
¿Volveríase nacionalista?
Querer xestiona-los propios impostas é algo ben
normal. Máis para un nacionalista. Pero facer borrón e
conta nova, empezar de cero
como se aquí non houbese
historia, é outro conto. Hai
razóns históricas para o atraso de Galicia. Razóns que
van desde a doma e castración dos reis chamados católicos ata as decísións concretas do desarrollismo franquista e do europeísmo que
veu despois.
Nivelémonos antes;
reparemos no que se poida
inxustizas históricas; igualemos estradas, obras e servicios públicos: esto é o prioritario. Esta postura, de centra-la discusión na nivelación
de servicios e non na cesión
de tramos de determinado
imposto (xusto é dicir que
defendida sobre todo por
Camilo Nogueira), é a que
pon as cousas no seu sitio.
O caso de Galicia e os
seus problemas nacionais
son un caso ben particular.
Por eso cómpre estar centrados aquí, e non mentalmente
descentrados. Especialmente se un vai para presidente
da Xunta.
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BOA NOVA

Benqueridos amigos
Se vos digo a verdade, dáme un pouco
de vergonza presentarvos eu mesmo un
libro meu, invitándovos a lelo e a aproveitarvos del. Sálvame que aquí procuramos
non andar á caza de loanzas; e que cadaquén tenta ofrece-lo que é e o que fai co
único interese de poder axudar algo ó esforzo común de todos. Ademais, ¡a que gloriarse, se detrás de calquera cousa persoal - un
libro, por exemplo- sempre hai un pobo!

súas vidas convértense en luz que nos
aluma para andar coma cristiáns conscientes nos tempos de hoxe.
Coa oración dos salmos
Outra pequena variante do tomo 2º respecto do tomo 1º é que as preces dos fieis
case sempre van acompañadas dunha respos ta oracional collida dos salmos. Orar
ben custa o seu, e por iso nos quixemos
achegar á letra e ó espírito dos salmos para
beber neles a sabedoría dunha oración aberta e confiada.

O segundo tomo dunha colección de tres
Este libriño é o segundo tomo desa
colección de tres coa que queremos presentar comentarios ós evanxeos que cada
domingo e festas lemos nas nosas comunidades.
Coma o tomo primeiro, tamén este presenta catro elementos para cada domingo; o
mesmo evanxeo do día, un comentario a ese
evanxeo, unha pregaria e unhas preces .
A novidade dos comentarios
A maior novidade deste libro respecto
do anterior está no comentario ó evanxeo.
Se recorda o lector, no tomo 1º o comentario recollía as reflexións dun grupo de
labregos que se xuntaba para afondar no
evanxeo de cada domingo. En cambio neste
2º tomo os comentarios baséanse en feítos
da vida real que nos chamaron a atención

no seu momento; eses feitos vímolos directamente relacionados con certas pasaxes do
evanxeo, e como tal os presentamos aquí.
Moito lle agradecemos ás persoas que
aparecen neses feítos o seu testemuño; as

¡Que vos aproveite!
O libro presentouse na XVI Romaxe de
crentes galegos de O Viso, Lobeira, Ourense; pronto estará nas principais librerías
relixiosas de Galicia, sobre todo nas relixiosas.
Sen embargo, o libro non empezará a
desempeña-la súa propia función ata o
comezo do ciclo B da liturxia; é dicir, alá
polos finais de novembro, cando o Advento
nos abra as portas do novo ano litúrxico.
E máis nada. Só desexarvo que, e o
ledes, vos aproveite e vos axude a er cri tiáns fondos e felices na nosa Terra.

Os que han levar vantaxe no reino
Domingo XXVI do Tempo Ordinario (26 de Setembro)
"Dixo Xesús: Asegúrovos que os publicanos e as
prostitutas hanvos levar vantaxe no camiño do Reino
de Deus" (Mt 21, 28-32).
Domingo XXVII do Tempo Ordinario (3 de Outubro)
"Dixo tamén Xesús : O Reino dos ceos vaivos ser
arramplado para darllo, en cambio, a un pobo que
sexafiel" (Mt 21, 33-43).

os
ÚLTIMOS
SERÁN

os
PRIMEIROS

¡Tremendas e escandalosas afirmacións estas de Xesús ! Da primeira,
lembro que nunha ocasión en que lla citei a un "católico de toda a vida",
que ademais se preciaba de coñecer bastante ben os Evanxeos, que lía a
diario, a súa reacción fulminante foi: "-¡En que lugar do Evanxeo pon tal
cousa! ¡Só faltaría que Deus premiase máis ós pecadentos e dexenerados
ca ós que cumprimos co que manda!". Pero Xesús é así de chamativo e
case faltón, rompedor. Sobre todo rompedor de vellas e falsas seguridades.
Xesús fala dun Deus que sempre agarda a conversión do ruín (o amo
paciente da viña, que agarda o froito debido) , que soporta as respostas
negativas unha e outra volta (inxustiza, insolidariedade, clasismo, odio,
inmoralidade, falsa relixiosidade, xustificación da preguiza para o ben,
etc.), que persiste no envío de mensaxeiros, ... Pero non tolera a falsa obediencia, a falsa conversión, o falso amor. Por iso prefire a conversión
auténtica do marxinado, do pecador público, da prostituta. Ela é capaz de
"amar moito, porque se lle perdoou moito", como dixera Xesús na casa do
fariseo Simón noutra ocasión. Quen coida que non precisa moito do perdón de Deus, porque ten pouco que perdoar, queda sen descubrí-la marabilla do amor misericordioso e curador de Deus, e terá que deixar pasar
diante del a outros que o descubriron máis fondamente.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

1

AMNISTÍA
INTERNACIONAL
condena o secuesto
do enxeñeiro Iglesias
Zamora, mais admite
a negociación cos
secuestradores para
resolve-lo cativerio.
Endexamais houbo
en Euskadi un clamor tan grande pra .
que ninguén estea
detido en contra da súa vontade nin polas súas ideas.

GAZA, a estreita franxa entre o mar e
o deserto, o que agora vai gozar dunha
certa autonomía, queda totalmente
desfeita. Cunha poboación de oitocentas cincuenta mil palestinos, dos que a
metade non teñen dezaoito anos, hai
oitenta mil presos que foron torturados
de tódolos xeitos, eles e as súas familias ... , dende mil novecentos sesenta e
sete. A poboación está afectada por
toda clase de taras e enfermidades
polos horrores sufridos, coma a contemplación da morte, na rúa ou nos
patios dos colexios, de trinta e catro
nenos de menos de doce anos nos últimos seis meses.

O NOVO CURSO que. está a escomenzar segue a producir
desacougo nos distintos sectores da comunidade escolar, que
contempla cada vez máis cómo medra o apoio da Xunta ó ensino privado pechando unidades públicas e postos de traballo
mentres seguen a abrirse colexios privados. A GIG, central
maioritaria no ensino, non fai máis que denunciar o recorte de
medios humanos
e materiais no
ensino público.
Non é es traño
que fose Educación a que concentrase máis
queixas no pasado curso ante o
Valedor do Pobo.

O SETENTA ANIVERSARIO DO SEMINARIO DE
ESTUDIOS GALEGOS, que se
cumpre o vindeiro doce de outubro, non pode pasar esquecido,
pois é un dos feítos máis importantes na recuperación da nosa
cultura e da nosa dignidade política. Algúns dos fundadores: Luís
Tobío, Filgueira Valverde ... , e
outros que están agora a empuxala institución queren manter acesa
esta fermosa herdanza. Varios
membros foron asasinados: Alexandre Bóveda, Anxel Casal,
Xaime Quintanilla ... outros sufriron o exilio, coma Castelao, que aparece na ilustración.
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Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Ordinaria: 2.000 pts. O
Real: 3.000 pts. O
De apoio: 5.000 pts. O
Nome .....................................................................................................................................................................
Rúa ou parroquia ..... .. ..................... ........................................................ .. .. .......................................................... .
Cidade ou concello ............................................................................................................................................... .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de aforros ....................................................................................................................................
Domicilio da Sucursal .............................................................................................................. ............................. .
Vil a ou Cidade .... ... ......... ... .... ..... .... .. .. .. .. ... ..... ... .... ........ ....... .. ... ............. ..... Provincia ......................................... .
Titular da cta./libreta .......... .............................................. ..... ... .. ............. ........... ..... .............................................. .
Nª cta. ou libreta ................... .................. ... .... .... .....................................................................................................
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
En .......................... a ...... .................. de ..................... de 199 .............. .
Atentamente
(1) Sinalar cun X

UN RASTRO
DRAMÁTICO
deixan os accidentes, por exemplo, despois <leste
verán; así nos
parapléxicos e
lesionados medulares. En Galicia
máis ca noutros
países, uns cen
cada ano ... En
España cincocentos que xa redondean a cantidade de dez mil,
que por outra banda, custan á Seguridade Social trinta mil
millóns de pesetas cada ano de hospitalización.

A RECUPERACIÓN DAS VIVENDAS vai por
bo camiño, pois
cada día hai unha
meirande sensibilidade entre a poboación, aínda que hai
moito que facer para
acadar unha mellor
calidade de vida:
máis de seis mil destas vivendas non teñen electricidade, un
nove por cento carecen de baño ou ducha, e un dous, mesmo de
auga corrente; e aínda hai moitas unidades que miden menos de
trinta metros cadrados.

UN EXEMPLO
DE SOLIDARIEDADE é o
que están a dar
un grupo de
veciños de Lugo
que están empeñados en crear a
"Asociación
Luguesa de Axuda a pacientes oncolóxicos". O seu obxectivo é acadar unha
axuda digna para estes enfermos, mesmo nas súas casas e cando
acoden ás consultas. Están escandalizados de abondo por parte da
Seguridade Social cara ós que sufren cancro. Eles teñen feito un
censo provisional de mil douscentos casos que esixen seiscentas
consultas ó mes; pois ben, no Hospital de Lugo só hai un médico
que está a facer de oncólogo onde corresponderían catro.

NA LIÑA ENTRE A VIDA E A
MORTE desenvólvese o traballo
de moitos xomalistas no mundo,
lonxe das comodidades e para
poder comunicarnos o día a día.
Corenta deles deixaron a vida na
guerra da antiga Iugoslavia, o ano
pasado sesenta e dous foron asasinados en distintos puntos da terra
e mil trescentos foron víctimas de
atentados. e lexión de informadores sufrirán para sempre a "síndrome de Vietnam" despois de pasar
por estes infemos de hoxe.

O MERCADO DE TRABALLO SEGUE EN
PICADO: no pasado ano
suspenderon pagamento s
corenta e catro empresa (o
noventa por cento ruáis ca
no anterior) , e houbo ca e
cen exención de empre a ,
e cento oitenta e unha mái
acordaron tam é n a úa
di olución. Cada día tivo
lugar un peche ou liquidación de empre sa , e t
ano as cousa e tán a empeorar ....

NA ROMAXE puidemos coñecer ata oito carniños que dende
Portugal levan a Compostela, varios deles arrancan de Porto,
aínda que despois collen diferente rutas, sobor de todo na súa
entrada por Galicia:
pola costa, polo interior
pra despois pasar por
Pontevedra, a terceira
atravesando o Río
Limia despois de pasar
por Barcelos e outra por
Lindoso e Celanova ata
Santiago ... O quinto
camiño parte de Braga e
atravesando a Cañiza
vén cara á meta ... O
carniño de Lamego atravesa tamén a provincia
de Ourense. A Vía da
Prata por Castela e a
Vía Marítima.

POLÍTICA

fAR6AD€19JO

Paz para
Palestina
PorTINTXU

GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA

*
*

*
*
*

*
*
*
*

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88
Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 220050
Fax:
986 - 22 0474

Cando o mundo está padecendo tan graves conflictos
coma os que afectan ó que foron Xugoslavia ou a URSS, ou
os de Angola ou Somalía, resulta moito más destacable a,
xa de por si gozosa nova, dun primeiro acordo de paz entre
xudeus e palestinos. Por iso as partes ata agora enfrontadas
teñeI,J...tantas dificultades para da-lo paso definitivo.
Cómpre recorda-las circunstancias da creación do Estado de Israel no contexto da política mundial dos últimos
cen anos. Primeiro foron as grandes declaracións de principio en favor dun territorio para os xudeus. Logo estes
empezaron a loitar pola forza das armas, en combate aberto
e con atentados terroristas, para facerse cun territorio. Mentres o mundo enteiro sentía mala conciencia polo xenocidio
perpetrado polos nazis, os vencedores da Guerra Mundial
axudaban decididamente á creación do Estado de Israel.
Paralelamente, millóns de habitantes do territorio atribuído a tal nova entidade política sentíanse asoballados e
nacía así un novo pobo oprimido, o palestino, mentres
outros pobos da zona, irmáns de raza e lingua, se sentían
tamén máis ou menos solidarios. Ese é o cerne do conflicto
de Oriente Medio nos últimos cincuenta anos. Siria, Líbano,
Iraq e Exipto foron os Estados máis directamente afectados
pola nova situación e os que máis directamente axudaron ós
palestinos, anque non todos por igual, nin sempre, nin sen
outros intereses menos nobres cós da solidariedade cos
oprimidos. Recórdense, sobre todo, os conflictos e mesmo
matanzas de palestinos en Xordania, Siria e Líbano.
Neste contexto xurdiron as sucesivas guerras entre os
diferentes Estados árabes e Israel, que foi aumentando así
os territorios baixo o seu dominio moito máis aló do inicialmente previsto cando naceu como tal Estado. As declaracións de solidariedade chocaron moitas veces con necesidades perentorias, que fixeron que no seu día Exipto firmase
con Israel un tratado de paz. Os grandes cambios na política
internacional dos últimos anos, entre eles a caída da URSS,
deixáronlle-las mans libres ós Estados Unidos e privaron a
moitos adversarios de Israel da axuda indispensable, mentres os propios xudeus daban mostras de apertura (en boa
medida "axudados" por EEUU, que cansou de pagar tan
altas subvencións).
Eses foron os factores decisivos que motivaron a conferencia de paz sobre Palestina p1imeiro, e logo o principio de
acordo entre palestinos e israelís. Os seguidores de Arafat
comprenderon que tiñan que renunciar a moitas cousas,
pola súa propia debilidade e pola falta de axuda daqueles
(coma os sirios) que os acusan de ceder. Esperemos que
triunfen os desexos de paz sobre os ultras dos dous bandos.

INTERNACIONAL

De Nicaragua a Galicia
Din que a fame espabila o inxenio. En
varios países con problemas de alimentación
estase estendendo a organización de "Olas
Familiares" ou "Comedores Populares".
Trátase de tace-las compras dos alimentos en común e establecer turnos para cociñar. Este sistema permite abarata-los custos
da compra e asegurar que a todos chegue un
mínimo de alimento diario.
Naceu esta idea nos arrabaldes das
grandes capitais dos países de Latinoaméri-

Ana Vi/a e Iris xuntando ós nenos para o xantar.

ca. En Nicaragua unha galega, Ana Vila,
xunto con outras galegas e nicaraguanos
realizan un traballo similar na zona rural de
Granada. Alí teñen organizado un comedor
popular infantil.
Unha vez ó día xuntan ós nenas para
darlles de comer e así asegurarlles unha
mínima alimentación necesaria. A compra
faise gracias a axudas de ONGS (Organizacións Non Gubernamentais) e ás aportacións
que o goberno de Nicaragua fai á organizaAs nais da comunidade nos trafegos da cociña .

ción do comedor.
Cada día un grupo de nais encárgase de
preparar e repartí-lo xantar. Ademais da atención alimentaria ós máis pequenos, esta
experiencia supón un estarzo de coordinación e colaboración entre os adultos da
comunidade, o que conduce a unha mellara
nas condicións de vida.

MARTA SOPEÑA
INTERMÓN GALICIA
Nenos sentados no "comedor" á espera da comida .
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¿ Quen vén sen do o demo?
A palabra resulta moi ambigua. Unha
cousa é falar dos demos, en plural, e outra
poñerlle nome propio ó demoño, chamándolle Satán e atribuíndolle toda unha historia e unha personalidade concreta, e
mesmo a xefatura da malignidade. Este
sería o demo canónico.
Poderiamos falar tamén dos demos
culturais, ou, se preferimos, dos dáimones, que son representacións simbólicas
das diversas forzas maléficas, ou, cando
menos, incómodas e difíciles de explicar
racionalmente.
Pola nosa xeografía galega témo-lo
trasno, que é un espírito revoltoso e picaresco, pero non necesariamente perverso.
Realiza diversas falcatruadas ou trasnadas, coma apaga-lo lume, facer ruído,
erguérlle-las saias ás nenas ...
Pero o demoño, o que podemos chamar demo canónico, o diabro con nome
propio -Satán- xa é outra cousa. ¿Alguén
se travería a negar que hai algo demoníaco, e]ementos diabólicos no noso
mund ?

O diabro a referendo

En 1969 o biblista católico Herbert
Haag despediuse do demo cun libro que
en España se traduciu por El diablo, un
fantasma. A obra armou moito barullo e
provocou reaccións. Xa en 1966 o teólogo dominico francés Christian Duquoc se
preguntara se o demo era símbolo ou realidade. As enquisas afirmaban que un tercio dos teólogos católicos non crían no
demo, isto na década dos 70. .
Pero o máis sintomático é o silencio
que existe en tomo ó tema, e que xa no
século pasado denunciara un literato entusiasta do demo, Baudelaire; afirmaba que
a máis fermosa astucia de Satán é a de
persuadirnos de que non existe para
pillamos desprevidos. A apoloxética veu
xogando con esta frase. Se así for, Satán
está acadando o seu retranqueiro obxectivo.
En efecto, o Ritual do Bautismo
vixente ata 1969 concebía a cerimonia
bauti mal coma unha encarnizada loita

¿Que pasa co di
contra o demo: 7 exorcismos.
Pero o Concilio rompeu coa
omnipresencia diabólica que
viña dominando dende Trento
ata o Catecismo alemán de
1955. Hai un silencio elocuente e os catecismos posteriores ó Concilio expresan o
seu non-saberen; así o Catecismo holandés de 1966.
Os teólogos bátense en
retirada e algúns desdinse na
década dos 70 do que afirmaran na dos 60. Mesmo os protestantes: se Lutero fora moi
crédulo co diabro, os luteranos liberáronse da satanoloxía
no século XIX, e tralo movemento de desinitificación que
se produciu a partir da I Guerra Mundial cando Bultmann
realizou unha profunda crítica
dos mitos que hai na Biblia.

¿E o fume de Satanás?
Ritos estraíios, chamados esotéricos, que non teíien carácter
O papa Paulo VI (29
diabólico necesariamente, pero que delatan unha jame do mistexuño 1972) afirmou que o
rio e a procura do oculto.
fume de Satanás entrara na
Igrexa a través dalgunha fírnon coma principio eterno, como facía o
goa. Esta dramática expresión marca o
maniqueísmo dos cátaros.
intento de recuperación, por parte da
Pero se o maxisterio extraordinario
xerarquía romana, do medo ó demo. O
da
Igrexa
-Concilio e definicións pontiNovo Catecismo f ala 12 veces de Satán,
ficias - parece que nunca fixo unha
aínda que non de xeito tan sistemático,
declaración explícita obrigatoria, sen
pero coa convicción da súa existencia
embargo, na teoloxía patrística ou dos
persoal e mesmo empregando unha frase
santos padres, na escolástica e mesmo
asombrosa: que Cristo nos liberou do
no Novo Testamento dáse unha especie
poder de Satán (n. 1215), utiliza_ndo a
de invasión do demo. Non hai xeito de
perigosa linguaxe da redención: pago
sacudilo.
dun rescate. ¿O demo propietario e Cristo pagador?

Con todo, e a pesar da idea popular
tan estendida de que a existencia de
Satán é un dogma, os expertos interpretan que a Igrexa nunca o definiu directamente coma tal. No século XIII (1215) o
IV Concilio de Letrán, fronte ó dualismo metafísico dos cátaros ou albixenses, afirma que os demoños foron creados por Deus e que o home peca pola
súa suxestión. Pero o que teñen en mentes os padres conciliares é a negación
dun dobre principio, o do ben e o do
mal, situando ó demo coma criatura e

O demoño fai carreira

A primeira vist_a, dá a impresión de
que a presencia do demo nos evanxeos
non ten volta de folla. Aínda máis, hai
satanólogos que porfían en afirmar que se
retiramos do Novo Testamento a fe na .
existencia do demo, caería a mesma obra
de Xesús. Non tal. A crítica bíblica asegura que as passaxes evanxélicas nas que
se fala do demo case que todas son elaboradas pola comunidade cristiá e non proceden directamente de Xesús .

emo maior?
intelixencia-, e se o racionalismo arrumbou un
pouco a crenza no diabro,
hoxe rexorde, preocupante,
o satanismo. Mesmo cruel
por medio das sectas que
lle tributan culto.

O nacemento do demo
As relixións animistas
caracterízanse por considerará Natureza coma animada, personalizando as forzas naturais e, polo mesmo,
considerándoas coma benéficas ou maléficas. Estas
relixións sitúan, cabo do ser
supremo, un ser maligno
que explique o lado negativo da creación. Os gregos
inventaron o demiurgo, creador, pero non deus supremo.
Trátase dun dualismo coma o dos cátaros- que
adquire gran importancia
en civilizacións coma a de
Á Virxe do Corpiño especializárona en escacha-lo demo dos carpos.
Persia -o parsismo- ou
Un espectáculo que, máis alá das apariencias, é moi serio. A xente
antigo Irán: iranismo .
sofre e non dá atopado a razón de tanta miseria humana.
Existen dúas figuras divinas adversarias . Estamos
e:)
Resulta, logo, un abuso interperante un dualismo non aínda metafísipreta-la vida de Xesús coma unha loita
co, s~nón moral; quer dicir, para explicacontra Satanás, por culpa do rescate ese a
la existencia do maL Pero no século III
pagar. E se é certo -éo- que Xesús actuou
un herexe oriental, Maní, profesa a exise concebiuse a si mesmo coma exorcista,
tencia eterna de dous principios irreconnon hai que identifica-los malos espíritos
ciliables, identificando o malo coa mateque combatía con Satán. Eran outra
ria.
Estamos xa en ·pleno maniqueísmo,
cousa. Os demos ou espíritos inmundos
dualismo
que influíu na nosa teoloxía.
ou malos, nunca van asociados con Satán,
senón que polo xeral teñen que ver cunha
Neste contexto, sorprende a audaz
enfermidade física ou psíquica. Xesús era
interpretación bíblica primitiva, que lle
un curador, un sanador, pero a posesión
atribúe tano o ben coma o mal ó deus de
diabólica non sería unha posesión polo
Israel, lavé. Porque é o mesmo Deus
diabro.
quen tenta ó home. E así, eliminando a
acción das chamadas causas segundas -a
A febre satánica principiou propiado ser humano- afirma a lavé coma único
mente na Igrexa cos anacoretas do
Señor apoñéndolle todo o que outras relideserto nos primeiros séculas e medrou
xións lle atribúen ós espíritos malignos.
dende mediados do século XIV ata
Precisamente neste mesmo número de
finais do XVI. Sobre todo neste século Irimia, na páxina bíblica, aparece lavé
¡e non lle botemos culpa ningunha á
endurecendo o corazón do faraón para
Idade Media! - o antifeminismo da época
que persiga ós hebreos.
proxéctase na persescución das chamadas bruxas. Despois, o romanticismo
exaltou a figura de Luzbel -beleza e

Aparece un fiscal
Trala liberación do exilio ou desterro
babilónico, Israel pasa a vivir baixo o
dominio persa. O imperio persa tiña unha
figura xurídica dun inspector, funcionario
rexio, ó que lle chamaban O Ollo do Rei.
O seu labor era a inspección das provincias do Imperio.
En consecuencia, a corte celestial de
lavé pasou a ser imaxinada ó xeito da
corte do rei persa. Así aparece a figura de
Satán coma acusador perante o tribunal
divino. Isto sucede no século VI antes de
' Cristo co profeta Zacarías, e na novela de
Xob, probablemente do século V. Non
hai dualismo ningún: Satán non é adversario de Deus, senón que está ó servicio
de lavé.

O demo multiplícase
Soamente 4 ou 5 textos do Testamento Xudeu ou Primeiro (mellor non chamarlle Antigo, aínda que noff sexa mái
ca por motivos de ecumenismo cos
xudeus) falan de Satán. Isto dá pouco de
si para explica-la múltiple pre encía do
demo no Testamento Cri tián. ¿Como e
enche ese baleiro diabólico entre ambo
Testamentos? Vaino encher e a chamada
literatura apócrifa, é dicir, non canónica
ou oficial, intertestamentaria.
En efecto, entre os dous Testamentos
inza unha literatura que principia no ano
300 a. C.: pululan lendas e, coa literatura
chamada apocalíptica, rexorde unha complexa mitoloxía. A loita política nacionalista -a guerra macabea- lévaos a imaxinar unha loita final, escatolóxica, dos
fillos da luz contra os fillos das tebras.
E naceu tamén a imaxe, por influencia do helenismo ou cultura grega que
invadiu Oriente, e polo tanto Palestina,
dunha batalla primordial: a que mantiveran os Titáns contra Zeus. Os espíritos
malignos seica se reviraron contra Deus.
F así se orixinou o relato fantástico
do arcanxo Miguel loitan'do contra Luzbel ou Belial, nomes distintos de Satán.
O Satán fiscal foi satanizado, convertido
en demo maior. Xa as mitoloxías mesopotámicas e os mitos cosmogónicos ou
da creación falaban dunha batalla
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e:::> primordial. Todo isto pasa
ó Testamento Cristián, sobre
todo ó libro da Apocalipse.

Non me parece moi conveniente eliminar de todo ó demo .
Se é certo que a fe cristiá se sente
incómoda co dualismo, tamén o é
que a realidade é dual. Dous universos simbólicos se enfrontan en
nós mesmos : o da luz e o das
tebras. Simbólicos, pero reais . O
demo pode representar, coma
mito, esa alteridade ou dualidade.
Sempre, claro está, que se lle
rabenen rabo e comos.

O demo, ¿ó paro?

Paralelamente á medra do
satanismo sectario, hoxe asistimos a un proceso de desatanización. A existencia do mal trátase de explicar -non se acada
aínda ben- dende a continxencia
creatural: somos fráxiles, precarios. Por este motivo, unha das
funcións fundamentais do demo
-a explicación do mal- manda ó
demo ó paro.
Queda outra función: a tentadora. A liquidación <leste
labor conséguea Freud coa
cxpl icación p icanalítica e o
d scubrimento do inconsciente
humano. 1 to explica suficientemente a indixencia da liberdacle humana e o seu condicionam nto p íquico para elixir
s mprc o que é mellar. Ternos
unha lib rdadc moi condicionada.

Actualmente, a teoloxía católica anda sobre da corda frouxa
facendo equilibrios -verdadeiro
funanbulismo- entre unha concepción de Satán coma a personalización simbólica do mal e a afirmación da súa existencia real coma
persoa concreta. Estamos perante
unha cuestión culturalmente moi
significativa e teoloxicamente
aberta.
Isto évo-lo que pasa co demo
maior.
PEPE CHAO
U11/w ro111eiro que j(Ji r5 Curpi!lo w11oso u11 sorrisu que é wdo 1111/w
linguaxe.

)
)

ROMAXE

XVI Romaxe de Crentes Galegas
Chamados no Viso
O pasado día 11 de setembro celebramos en Lobeira
(Ourense), no Monte do Viso, a
XVI Romaxe de Crentes Galegas. O lugar da nasa festa é un
dos puntos do camiño que leva
ós peregrinos portugueses a
Santiago de Compostela e, ademai s, atópase moi preto da
fronteira co país veciño . Non
nos podíamos reunir noutro
sitio máis apropiado, tendo en
canta que o lema desta romaxe
foi "vainas facendo o camiño"
e que se pretendía, con ela,
fomenta-lo encontro dos cristiáns galegas e portugueses.
Este ano, a choiva xogounos unha mala pasada. O día
amenceu cuberto de nubes en
toda Galicia e iso fixo que
moita xente decidirse quedar na
casa. Por esta razón houbo no
Viso menos romeiros do que
vén senda habitual. Con todo,
fornas de tres a catro mil persoas as que compartimos brétema, choiva e paraugas durante
a Eucaristía.

Na segunda parte da
Eucaristía -que houbo que
recortar sobre a marcha porque a choiva xa no comezaba a come-los ósos- vímo-la
necesidade de aprender a
camiñar. "Se só pensamos en
chegar, caía quen caía, chore
quen chore, morra quen
morra, daquela non seriamos
camiñantes, senón instalados".
A xenerosa árbore non serviu de moito. A sombra corría por canta das
nubes e as follas pingaban sobre o altar.

A celebración rematou
coa entrega do ramo ás xentes de Ribadeo que han prepara -1 a próxima Romaxe
baixo o lema ''Coma un
irmán che falo".
¡Viva a Romaxe!
(anque chova)

"Cantando baixo a chuvia". O mellar de todo, a masiva asislencia e o
entusiasmo irimego.

sa.

A celebración da Eucaristía
Ó son do Magníficat irimego, foi
traída en procesión ata o altar a Virxe
do Viso que vos é -como dicía o
naso canto- "unha ourensá de Lobeira que a Portugal e Galicia acolle sen
ter fronteira". Durante a primeira
parte da celebración, nosoutros tivemos que recoñecer que non seguimos
sempre o exemplo da N osa Señora, é
dicir, que mantemos aínda moitas
fronteiras que dividen a galegas e
portugueses. Con palabras de Caste-

A fes ta da tarde u pendeu se por causa da chuvia.
Aínda así, moitos romeiro
que baixaran cara a Celanova
na procura dun raio de sol
baixo o que poder xantar,
tomaron a iniciativa e organizaron sobremesas cheas de
xogos, cancións e boa conver-

lao lembramos que "non hai razón
para que sigamos ignorándonos ou
mirándonos de reollo coma as torres
temporalmente inimigas de Tui en
Valern;;a". Vencellados como estamos
por unha mesma lingua orixinal
-aínda que lago a historia a fose
separando en dúas ben semellantespolo sentimento de saudade, por costumes, por tradicións ... os romeiros
dos dous pobos afirmámo-lo naso
desexo de percorrermos xuntos o
camiño do futuro.

Rematámo-la xornada sobre as
sete e media do serán, despois dunha
breve oración no mosteiro de Celanova.
Esperamos que o ano que vén o
tempo non nos augue a festa outra
vez. De tódolos xeitos, con sol ou con
choiva, habemos berrar como berramos na Eucaristía deste ano: ¡viva a
Romaxe, anque chova!
BEATRIZ GARCÍA TURNES
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ECOLOXÍA

Abusar da auga
a afectar á súa riqueza de
pesca.

auga é un ben escaso
que ten que cimentala riqueza do nos o
País. Somos ricos en recursos,
pero non ternos auga dispoñible porque non a gardamos. A
auga que recibimos non a
recollemos e utilizamos axeitadamente, senón que a dilapidamo e, cando non chove, padecemos secas.

A

.

••,.

U nha cousa é consumir e
outra abusar da auga. Somos
un país de auga onde os cidadáns, de tanto convivir con ela,
xa non lle dan aprecio ningún.
Cómpre considera-lo noso proceder.

cando engaden as augas contaminadas e
os refugallos industriais á rede de sumidoiros ou ó río.

¿Usamos ben da auga?
Non u amo ben da nosa auga cando
a u nos chega non a retemos e deixam s u , c mo chegou, se vaia.
N n u amo b n da auga cando a
malgastamo : cando deixamos billas a
pingar, cando tiramos da cisterna sen tino,
cando u ámo-la lavadora con media
carga, cando e tamos baixo da ducha
moito tempo, etc. Na vida cotiá, os cidadán , abu amos da auga.

Non usamos ben da auga cando na
agricultura se emprega auda da traída, tra~ada para o consumo humano, auga de
moi boa calidade. Cando se rega sen tino
a terra mesmo anegándoa. Cando se corta
ou de vía a canle dun río, etc.
Non usamos ben da auga cando se lle
permite ás industrias face-lo que queren.
Cando toman a auga directamente da traída, cando consumen o que lles peta,

UNTA
u
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Non usamos ben da auga cando atentamos contra dos nosos ríos. Cando os
estragamos engadindo refugallos da vida
doméstica, agrícola ou industrial. Cando
cambiamos as súas canles por intereses
particulares ou pola realización de obras
públicas. Cando se plantan nas súas beiras especies vexetais que os secan, .. ..

Efectos do abuso das a u gas
O uso que lle estamos a dar ás nasas
augas está xa a orixinar sobre nós efectos
nocivos en moitas partes do planeta.
Algúns efectos poden se-los seguintes:
A contaminación das augas dos ríos
está a acabar coa súa vida. Non soamente
non hai peixes, senón que mesmo as
augas se fan non potables. A contaminación está a chegar ós mares e na plataforma continental, nas nasas rías comeza xa

A non retención da auga
que chove, unida ó feíto de
que a nosa terra filtra moi
doadamente a auga e, tamén,
á seca dos nasos acuíferos
orixina que, por épocas, esteamos sen auga. Dado que no
ciclo da auga, "a auga chama
á auga", se escomenza a faltarnos axiña pode chegar a
chover menos.
A auga representa riqueza. Recursos enerxéticos,
agrícolas, industriais. A súa
falta representa a imposibilidade dunha industrialización harmónica
e, consecuentemente, a non saída da
pobreza.
Diante deste absurdo comportamento
naso. coa auga, é agora <loado entender
cómo, debendo ser un país rico con industrias limpas, sexamos un país pobre con
industrias contaminantes.
Remato pois facendo unha chamada
pala comprensión no uso das augas. Só
senda conscientes da importancia que ten
o uso axeitado da auga poderemos camiñar cara a un mellar futuro. Mais hoxe xa
non abonda con protexe-los nasos ríos;
esto é xa imprescindible; hoxe cómpre
defendelos. A defensa dos ríos implica
evita-la súa contaminación e facer
accións positivas para mellara-la sua calidade.
MANOLO R. BERMEJO
Catedrático de Química Inorgánica
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A pé enxoito (Ex 14)
Dixéronlle ó rei de
Exipto que o pobo fuxira.
O corazón do faraón e
dos seos ministros volvéronse contra el, e dicían:
"¿Que fixemos, deixando
saír do noso servicio a
Israel?". 60 faraón mandou que enganchasen o
seo carro, e mobilizou o
seo exército. 1 Tomou
seiscentos carros de
Exipto con tódolos xefes do exército. 80 Señor endurecen o corazón do faraón,
rei de Exipto, para que perseguise ós israelitas, que saían co brazo ergueiro. 9 Os
exipcios perseguíronos e atrapáronos, acampados onda o mar. (1)
5

¡Tarde piaches! O faraón perdía unha preciosa man de obra e o texto presenta a Deus endurecendo o corazón do rei porque para o redactor iavista todo
depende de Deus. (2) Atención ó que segue, porque os hebreos van preferi-la
servidume a unha liberación que require continuas renuncias:
'º Cando o faraón se aproximaba, ergueron os israelitas a súa vista e viron ós
exipcios que corrían tras deles. E, cheos de medo, clamaron cara ó Señor. 11 Dixéronlle a Moisés: "¿Seica non había sepulturas en Exipto, para que nos fixeses vir
morrer no deserto? ¿Que ben nos fixeches con sacáresnos de Exipto? 12 ¿Non che
diciamos alf: "Déixanos, que nós serviremos ós exipcios? Mellor nos era servilos
ca vir morrer no deserto". (3)

Moisés deulle ánimos a un pobo ó que el mesmo educara na conciencia
liberadora, todo en nome de lavé. A Biblia trasmítenos dúas versións do
paso do mar: unha versión máis fantástica, outra máis realista. Velaquí a
fantástica:

Moisés alongou a man sobre o mar, e o Señor removeuno con vento forte do
leste, que soprou toda a noite, ata seca-lo mar, coas augas partidas. 220s israelitas entraron polo medio do mar a pé enxoito. As augas facían muros á súa dereita e á súa esquerda. 23 0s exipcios que os perseguían, a cabalería do faraón, os
carros e os cabaleiros, entraron no mar tras deles.
21

Aínda mantendo o protagonismo de lavé, unha versión máis realista indícanos que as rodas dos carros se enlearon na lama e a cabalería do faraón
non puido coa infantería de lavé. Velaquí o texto:

Cerca da madrugada, ollou a Señor dende a columna de nube e de lome para o
campamento exipcio e cubriuno de confusión. "Pexou as rodas dos carros, de
xeito que non podían case que andar. Os exipcios entón dixeron: "Fuxamos dos
israelitas, pois lavé loita por eles contra nós".
24

Interesante, dende o punto de vista do audaz narrador, que os ex ipcios
fagan esta especie de confesión de fe nun deus alleo, estranxeiro e inimigo. (4) A historia de Israel principia cunhafazaña de liberación, e isto resulta definidor para a nosafe.

Xosé Chao Rego

1. Esta epopeia ou fazaña épica de
Israel foi lem brada e narrada a partir
de dous feítos posteriores: o primeiro, o paso do río Xordán para entrar
en Canaán, Terra prometida, polo
deserto da Transxordania; o segundo
sucedeu no tempo dos Xuíces, cando
Israel venceu ós seus inimigos coa
axuda dunha forte treboada: a chuvia
impediu que os pesados carros de
combate dos inim.igos, chantados na
lameira, puidesen camiñar.
2. En realidade, mestúranse dous
relatos: un que podemos chamar versión fantástica, segundo a cal Moisés
dividiu as augas en dúas partes,
mediante o caxato milagreiro, facendo un camiño seco polo que pasar a
pé enxoito, sen afogar. Outra versión
fala de que os hebreos aproveitaron
un vento forte que produciu a retirada
das augas na beira do mar e por alí
pasaron eles a pé enxoito , mentres
que os pesados carros se atoaban.
3. Israel non foi liberado de Exipto
porque Israel, coma federación das 12
tribos, naceu bastantes anos despois,
con Xosué xa entrado en Canaán, na
asemblea de Xequem. De Exipto
fuxiu a tribo de Maquir -a Casa de
Xosé, os maquiritas- xunta con
algúns habiru ou emigrantes desfarrapados que deron nome ós hebreos.
Logo, no deserto, foron xuntándose
con outros grupos e, definitivamente
en Canaán, coa tribo de Xudá, que
entrara polo sur, e outras.
4. Non se sabe ben cal foi o camiño
da fuxida, pero certamente que o que
atravesaron non foi Mar Rubio ou
Vermello, o que actualmente se coñece coma tal, senón o Mar dos Xuncos
ou das Canas, que os autores tratan
de identificar, con discrepanc ias.
Pero a epopeia está aí, coa confesión
de fe que Israel, sendo pobo, profesaba coma acto de liberación. E isto ten
importancia decisiva para entende-la
nosa fe coma liberación de toda
escravitude, non só espiritual, senón
política e social.
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UTOPÍA

A boa noticia
Xesús ensinaba ós seus discípulos en parábolas.
E dicíalles:
O Reino dos ceos é semellante a dous irmáns que vivían felices e contentos, ata que recibiron a chamada de
Deus a facerse discípulos.
O de máis idade respondeu con xenerosidade á chamada, aínda que comprobou como se lle esgazaba o corazón ó arredarse da súa familia e a da rapaza á que amaba e coa que soñaba casar. Pero, ó cabo, marchou a un
afastado país onde gastou a súa vida ó servicio
dos máis pobres entre os pobres. Desatouse
naquel país unha persecución por culpa da cal foi
detido, falsamente acusado, torturado e condenado a morte.
E o Señor dixo: Moi ben, servo fiel e cumpridor.
Servíchesme polo valor de mil talentos. Vouche
recompensar con mil millóns de talentos ¡entra no
gozo do teu Señor!

* * *
A resposta do máis novo foi moito menos xenerosa. Decidiu ignora-la chamada, seguí-lo seu camiño e casar coa rapaza á que amaba. Gozou dun
feliz matrimonio, foille ben nos negocios e chegou a ser rico e próspero. As veces daba esmola a algún mendigo e amosábase bondadoso coa súa muller e
tillos. Tamén algunha vez mandaba algunha suma de diñeiro ó seu irmán maior, que estaba lonxe noutro
país, xuntándolle unha nota na que lle dicía: "Tal vez con esto poidas axudar mellor a aquela pobre xente.
Cando lle chegou a hora o Señor díxolle: Moi ben, servo fiel e cumpridor. Servíchesme por valor de dez
talentos. Vouche recompensar con mil millóns de talentos. ¡Entra no gozo do teu Señor!
O irmán maior sorprendeuse ó oír que o seu irmán ía recibí-la mesma recompensa ca el. Pero agradoulle
moito. E dixo: Señor, aínda sabendo isto, se tivese que nacer de novo e volver a vivir, faría por ti exactamente igual ca fixen.
Esta si é unha boa noticia: Un señor xeneroso e un discípulo que serve polo simple gozo de servir con amor.

TONY DE MELLO
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DOCUMENTO

Os Pobos e mailos Estados na
construcción de Europa
En Vitoria, Euskadi, celebrouse a Conferencia de Comunidades
Cristiás de Base de Europa. lrimia foi convidada e dous membros da nasa mesa de redacción, Daniel e Pepe, tiveron sen/las
intervencións públicas. O nome e maila presencia de Galicia
foron acollidos con moito interese. Ve/aquí o proxecto de documento final:
1 . No contexto actual da construcción da unidade europea, debemos sentirnos interpelados coma
cristiáns polos procesos de liberación
dos Pobos de Europa aprendendo a
descubrilos coma un signo dos tempos.
2. Denunciámo-la manipulación
que os estados-nación fan do concepto de Pobo identificándoo co término Estado. Un Pobo sen Estado
[tal é o caso de Galicia] non é nunca
unha minoría dentro do Estado,
senón que é unha comunidade minorizada polo Estado, fronte a unha
maioría. A relación maioría-minoría
imposta polos Estados en referencia
ó término Pobo non pode sustentarse
nunha cuantificación numérica. Ante
este feito queremos cuestiona-lo proceso da unidade europea porque se
está construíndo sobre da base dos
Estados actuais ignorando os Pobos
que a conforman.
3. Propoñemos reflexionar e asumir na nosa praxe coma CCB [Comunidades Cristiás de Base] a Declaración Universal dos Dereitos Colectivos
dos Pobos aprobada na segunda Conferencia da CONSEU (Barcelona,
1990) recoñecendo que todo Pobo
coma "colectividade humana cunha
referencia común a unha cultura e a
unha tradición histórica propia, desenvolta nun territorio xeográfico determinado ou neutros ámbitos", constitúe
un suxeito orixinario deses Dereitos
Colectivos.
4. Afirmamos que un dos dereitos
fundamentais de todo Pobo é o seu
dereito á autodeterminación libre e
soberana que supón:

Conferencia de Comunidades
Cristianas
de Base de Europa

Los Pueblos y los Estados en
la construcción de Europa:

reflexión de las CCB

Vitorú1-Gasteiz

5. A lingua, signo de identidade
dun pobo e soporte de cultura, é fundamentalmente un feito colectivo; polo
tanto, todo ordenamento xurídico
internacional debe garanti-lo dereito
colectivo de todo Pobo a se expresar
na súa propia lingua.
6. A minorización colectiva é unha
forma de dominación e pobreza e,
coma tal, chamamento de Deus á solidariedade a prol da liberación dos
pobos. Cremes que a lgrexa, Pobo de
Deus entre os pobos libres, debe
comprometerse na construcción da
Europa dos Pobos. As Comunidades
Cristiás de Base Europeas habemos
ser portadoras desta mensaxe de liberación nesta nova Europa.
7. Perante a tráxica guerra dos
Pobos Balcánicos, en especial en
Bosnia-Herzegovina, den unciámo-las
masacres e conculcación dos dereitos
humanos máis elementais, esixfmo-lo
cesamento desa cruel guerra e reclamámo-lo recoñecemento de cada un
deses Pobos á súa libre existencia e
desenvolvemento.

2, 3 y 4 de julio de 93
Colaboran:
Depanamento de Cultura de la .Diputación de Alava
Caja Vital Kutxa

*o dereito ó seu propio territorio;
*o control do seu medio ambiente,
dos seus recursos económicos,
dos medios de comunicación;
*a defensa e o desenvolvemento
da súa identidade cultural e lingüística.
A orde internacional actual, tanto
económica coma política, que sustenta os Estados actuais, é xeradora de
violencia. A única alternativa á mesma
é o recoñecemento concreto do Dereito de Autodeterminación dos Pobos
así coma a súa solidariedade especialmente cos máis pobres e oprimidos.

8. Calquera forma de xenofobia
ou racismo atenta contra a dignidade
e xustiza dos Pobos. Coma CCB
debemos comprometernos na defensa, axuda e solidariedade cos que
teñen dereito a compartir con nosoutros o traballo e mailo pan.
9. A solidariedade cos Pobos oprimidos e marxinados do mundo ha sela clave da paz internacional na que
as CCB habemos empeñarnos dende
a nosa praxe crente liberadora. Soamente dende ese compromiso de xustiza e amor cos máis pobres, as nosas
lgrexas han ser testemuño do Evanxeo.

EUSKAL HERRIA,
4 DE XULLO DE 1993.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Aforrar para o diaño
Hai outras formas de aforro inútil,
como privarse de causas en vida, levar
unha vida sen excesos, para que despois o
dilapiden todo os herdeiros, iso chámase
gañar bos para ruíns herdeiros ou, aínda
mellar, aforrar para o diaño. Así di o
refrán que moitas veces o avaro aforra
para o diaño.
Porque nunca faltan os pícaros que se
aproveitan dos outros e <lesa maneira aforran o deles. Destes dise que Jan a morra
á conta dos demais. O <lito é de Mos onde
ó aforro lle chaman a morra. Hai xente
desta, por certo, á que se lle aplica o <lito:
El érache dos que comen fóra, que na
casa é un roubo.
Os que viven do que aforraron e non
e preocupan de ir repoñéndoo, os fillos
que viven á conta dos pais, cando xa
gañan eles o suficiente para si, son os que

comen da ola grande.
Hai outro <lito moi de moda en castelán, apretar e el cinturón, que ten o seu
para! lo n galega: apreta-lo cinto. Pode
val r, a c ndición de que non no esquenza 1u , para e u o metafórico que imón
a p lítica de au teridade, o galego tamén
dix
mpre ataca-las barazas co senso

de aforrar gastos na comida diaria. Barazas son as cintas que pechan a boca das
bolsas ou foles nos que se gardaban
comestibles ou por extensión o cinto.
Antes diciamos que o tempo dáo Deus
de balde. Agora, metidos no sistema de
vida anglosaxón, o tempo vólvese ouro.
Por iso é ben que procures deixar todo no
lugar axeitado, coma tal, un libro no seu
andel, unha culler no caixón dos cubertos,
e non viceversa. Cada causa no seu lugar
ajarra tempo para a buscar.
O aforro quere cabeza. Por iso di un
refrán que o aforrar non é por moito
madrugar. Ou, como di aquel outro, o aforrar non é por moito traballar, senón por
moito gañar e pouco gastar.
Como ves, en todo isto nunca falta a
habitual mirada humorística do galego. O
aforro é necesario pero velaí a ironía nestas cantigas:

Onte á noite fun á ronda,/ pasei a
costa das Antas;/o que rompín de zapatos/tamén o aforrei de mantas.
Oh, vida da miña vida,/tamén o aforrar é bo:/a chupa que leva o noivo/quedoulle do pai do avó.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. No monte do Viso chove
algo máis ca miudíño:
pero mesmo con paraugas
"vainos facendo o Camiño".
2. Celebreouse a Eucaristía
con ritos de emerxencia;
emocionante a resposta
da xente coa súa paciencia.
3. Algún día había ser
que fixese auga e vento
xa que Galicia foi sempre
país ventoso e chuviñento.
4. Se quice Romaxes foron
de sol, sen vento que brúa,
tampouco ha amolar
esta Romaxe de lúa.
5. Se ollamos cara atrás,
¡gracias por tanta Romaxe !
Se para adiante ollamos:
¡a prepara-la equipaxe!
6. Agárdanos Santa Cruz
en Ribadeo, en Obe:
a esperanza do irimego
dende agora ó monte sobe.
7. Se Portugal foi no Viso
hóspede a pesar das furias
das nubes alporizadas,
xa nos agarda Asturias.
8. Dende hoxe o lema digo
e ata s·etembro no calo:
hei berrar ós asturianos:
"Coma un irmán che falo".
9. Que a !entura que deixou
a chuvia entre tanta xente
lles sirva ós irimegos
pra botaren a semente
10. A Romaxe é un carnet
que expresa a identidade
do irimego, que profesa
fe e mais galeguidade.
11. Gracias, Saraibas e xente
de Bande e de Lobeira;
gracias irmáns portugueses,
graciñas, Galicia enteira.

O rdrán di que galcgo · e a:-.LUriano~ :-iornos curmáns. A próxima
Romaxe, XVII, ha er no monte de Santa Cruz, parroquia de Obe
(Ribadeo). "Coma un irmán che falo", é o lema, roubado a Celso
Emilio Ferreiro. Xa se tiveron reunión preparatorias. Será o 10 de
tembro.

12. Os de Bandee de Lobeira
dan o ramo da Romaxe
á xente de Ribadeo:
xa empezámo-la viaxe.

